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JOHDANTO

Ihmiskauppa prostituution ja pomoteollisuuden tarpetsun (jaljempana
lyhyemrnin naiskauppaY on Hilla hetkella Euroopassa jatkuvasti kasvava
ja erittain tuottoisa rikollisuuden muoto. Vuosittain noin 700 000 naista
joutuu uhriksi Euroopassa, Lahi-Idassa ja Aasiassa ja yksin Euroopassa
toiminnan liikevaihto on 150-200 miljoonan euron (no in miljardin markan) luokkaa. Euroopan unionin maat ovat naiskaupassa nimenomaan
vastaanottajia, kaupan paasuunta unionin alueelle on lta-Euroopan ja
Balkanin entisista sosialistimaista (Hufvudstadsbladet: "Modern slavhandel: en europeisk storindustri"; Report on the Organised Crime Situation,
59-60).
Taman tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia esitutkinnassa
olevia ja oikeudessa kasiteltyja naiskauppatapauksia alustavan kerays- ja
analyysimallin avulla kolmessa keskeisessa unionin rajamaassa (ltaliassa,
Espanjassa ja Suomessa) seka laatia tulosten pohjalta yhteenveto niiden
naiskauppatilanteesta samoin kuin kansallisesta lainsaadannosta ja tutkimuksen lahteistakin. Suo men kohdalla tavoitteista ens in mainittu, kvantitatiivisen, viranomaisten tietoon tulleisiin rikoksiin pohjautuvan tutkimusmetodin soveltaminen tietojen keraamiseen naiskauppatilanteesta, on
osoittautunut kuitenkin jossain maarin ongelmalliseksi toteuttaa.
Naiskauppa on toisaalta osa laitonta siirtolaisuutta, toisaalta osa
yleista kaupallisten seksipalvelujen tarjontaa. Suomesta tapauksia niin
laittomasta siirtolaisuudesta kuin ulkomailta maahan suuntautuvasta
prostituutiostakin on loydettavissa hyvinkin runsaasti. Huomattavasti
vahemman, mutta kuitenkinjonkin verran, tietoja on saatavissajarjestaytyneesta ihmissalakuljetuksestaja paritustoiminnasta. Laittoman siirtolaisuuden ja paritustoiminnan leikkauspisteesta, naiskaupasta, viranomaisten j a
kansalaisjarjestojen edustajien tietoon ei sen sijaan ollut raportin laatimisajankohtaan (kevatjakesa 2001) mennessa tullut maastamrne yhtakaan
1
Seksuaaliseen hyviiksikiiyttOon liittyviissii ihmiskaupassa uhreina on siniinsii muitakin
kuin naisia ja toisaalta naiskaupan katsotaan yleensii sisiiltiiviin myos muun uhrien
tahdonvapautta loukkaavan ihmiskaupan naisilla kuin sen joka liittyy yksin seksuaaliseen hyviiksikiiyttoon. Koska kuitenkin naiskauppa Euroopassa piiiiosin tapahtuu
prostituution tarpeisiinja koska prostituutioon liittyviin ihmiskaupan uhreista Euroopassa piiiiosa on naisia, kiiytetiiiin naiskauppaa jiiljempiinii synonyymina kaikelle seksuaaliseen hyviiksikiiyttoon liittyviille ihmiskaupalle.
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selvaa tapausta. Osaltaan tahan on epailematta vaikuttanut myos se, ettei
maamme rikoslainsaadanto toistaiseksi tunne naiskaupan kasitetta. (Talta
osin tilanne on kuitenkin muuttumassa.?
Ilmi tulleiden rikostapausten puuttuminen ei merkitse sita, etteiko
Suomessakin naiskauppaa voisi esiintyaja esiintyisi. Ilmiota ei kuitenkaan
voi lahestya kvantitatiivisen, oikeustapauksiin pohjautuvan tutkimusmetodin avulla, koska tuollaisia tapauksia ei ole toistaiseksi olemassa. Suomeen
suuntautuvan naiskaupan tutkimuksessa on turvauduttava lahinna valillisiin laittomasta siirtolaisuudesta, ihmiskaupasta, paritustoiminnasta ja
ulkomaalaisten harjoittamasta prostituutiosta saatavissa oleviin tietoihin.
Toisaalta mainituista yleisemmistakaan ilmioista ei kvantitatiivisen tutkimuksen vaatimia eksaktej a lahteita lOydy maastamme kovinkaan runsaasti.
Tasta johtuen alkuperaista kysymyksenasettelua samoin kuin sovellettua
metodiakin on j ouduttu valj entamaan j a muokkaamaan paremmin Suomen
tosiasialliseen ja lahdetilanteeseen sopivaksi.
Selonteko onjouduttu valmistelemaan lyhyessa ajassa. Tavoitteena
on ollut lahinna yleiskuvan koostaminen ylla mainitun projektin tarpeisiin.
Paalahteina on kaytetty, toisaalta laitonta siirtolaisuutta ja ulkomailta
Suomeen suuntautuvaa prostituutiota seuraavia viranomaisia ja kansalaisjarjestOjen edustajia, toisaalta oikeustapauksia siina laajuudessa kuin niita
on loytynytja ehditty kayda lapi. Kolmannen tietolahteen on muodostanut
suomalainen prostituution tutkimus, julkaistu ja julkaisematon. Kaiken
kaikkiaan tata selontekoa varten on haastateltu (kevaan ja kesan 2001
aikana) kymmenta henkilOa, jotka edustavat Keskusrikospoliisia, Rajavartiolaitosta, Ulkomaalaisvirastoa ja kolmea riippumatonta kansalaisjarjest6a.3 Duovvi ry:lta, Keskusrikospoliisilta, Rajavartiolaitokseltaja Stakesilta on lisaksi saatu kirjallista aineistoa ja tilastoja tutkimuksessamme
hyodynnettavaksi. Oikeustapauksista on kayty lapi Helsinginja Kouvolan
hovioikeuksien 1995-2001 kasittelemat paritusjutut, samoin keskusrikospoliisin 1990-luvulla tutkimat laajemmat ihmissalakuljetusrikokset. 4
Muilta osin esitys perustuu lahinna julkaistuihin lainvalmisteluasiakirjoihin, saadosteksteihin seka tutkimuskirjallisuuteen.
Tutkimusraportissa kuvataan ensin laitonta siirtolaisuutta, ihmiskauppaa j a prostituutiota saantelevaa kansallista lainsaadantOamme (luku

2

Ks.luku 2.

3

Tiedot haastatelluista loytyvat lahdeluettelosta. Tekstissa esitetyt haastattelulausunnot
on haastateltavien niin toivoessa anonymisoitu.

4

Ensin mainituista oikeudenkayntiasiakirjat, jalkimmaisista esitutkintapoytakirjat.
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kaksi). Tamanjalkeen kasitellaan laittoman siirtolaisuudenja prostituution
tutkimuksen lahdetilanrtetta (luku kolme)ja Suo men nykyista siit1olaisuusja prostituutiotilannetta (Juku nelja). Loppuluvussa esitetaan keskeisimmiit
saaduista tuloksista tehdyt johtopaatokset.
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NAISKAUPPAA, PROSTITUUTIOTA
JA LAITONTA SIIRTOLAISUUTTA
SAANTELEVA KANSALLINEN
LAINSAADANTO

Suomi on ratifioinut seka vuoden 1926 orj uutta etta vuoden 1949 ihmisten
kaupan ja toisten prostituutiosta hyotymisen tukahduttamista koskevat
yleissopimukset myohempine muutoksineen ja lisayksineen. Kansallinen
ihmiskauppaa ja prostituutiota saanteleva lainsaadantOmme perustuu tall a
hetkella huomattavalta osin mainittuihin sopimuksiin ja niiden asettamiin
vaatimuksiin.
Sopimusvelvoitteiden minimitaso on lainsaadannossamme myos
toteutettu, vaikka ihmiskauppaaja prostituutiota koskevaa erityissaantelya
onkin niukasti. Ainoa nimenomaisesti ihmiskauppaa koskeva saannos on
ihmisryostOn kriminalisoiva RL 25:3. Sellaista kasitetta kuin naiskauppa
ei Suomen lainsaadantoon toistaiseksi sisally, 5 vaan prostituution saantely
perustuu talla hetkella lahinna parituksen kriminalisoivaan RL 20:9:aanja
lasten seksuaalisen hyvaksikayton kriminalisoiviin RL 20:6-7:iin. Muilta
osin ihmiskaupan ehkaisyyn tulee motiiveista ja tapauksesta riippuen
soveltaa rikoslain yleisia vakivalta-, seksuaali-, maahantulo- ja pakotusrikossaannostOja seka ulkomaalaislain maarayksia. Kaiken kaikkiaan
saannostO on hajanainen ja saadetty paaosin muita tarkoitusperia varten.
Suo men rikoslain systematiikassa laitonta maahantuloaja epasiveellisiajulkaisujakoskevat saannokset on sijoitettu lain 17.lukuun, seksuaalirikokset 20. lukuun ja tahdonvapauden loukkauksia koskeva saantely 25.
lukuun. Ne ovat kokonaisuudessaan suhteellisen uusia peraytyen 1990luvulla toteutettuun rikoslain kokonaisuudistukseen. Hista huolimatta ne
peilaavat tilannetta, joka niin laittoman siirtolaisuuden kuin maahan
ulkomailta suuntautuvan prostituutionkin osalta poikkesi olennaisesti
nykyisesta. Rikoslain kokonaisuudistuksen valmistelu tapahtui nimittain
ennen kuin itaprostituution ja laittoman siirtolaisuuden volyymi kaantyi
Suomessa jyrkkaan kasvuun. Niinpa lainuudistustyossa painopiste seka

3

Oikeusministeriiissa on vireilla hanke naiskaupan kriminalisoivan yleissaanniiksen
saatamiseksi. Hanke ei kuitenkaan viela ole edennyt lakiehdotuksen asteelle.

5
maahantulorikosten etta prostituution osalta oli aiemman, vanhentuneeksi
koetun saantelyn karsimisessa eika suinkaan ratkaisujen etsimisessa
paattyneen vuosikymmenen mittaan syntyneisiin uusiin haasteisiin. Onkin
esitetty kannanottoja, etta 1990-luvun lainuudistustyon tulokset olivat osin
vanhentuneitajo syntyessaan. Vireilla on hankkeita seka laittoman siirtolaisuuden etta prostituution saantelyn tiukentamiseksi (Helsingin Sanomat:
"Hallitus haluaakieltaajulkisen prostituutionja alkoholin kayton"; Kimpimaki 1999, 1188-1201 ).

2.1

Saadosten sisalt6

Kansainvalisen siirtolaisjarjestOn soveltaman maaritelman mukaan ihmiskaupan (trafficking) minimitunnusmerkistO kasittaa nelja ominaispiirretta:
1) kansainvalisen raj an ylittaminen 2) laittomasti 3) kolmannen tahon
avustuksella, 4) joka hyotyy toiminnasta (Mattila 1999, 17). Nais- ja
lapsikauppaan sisaltyy lisaksi kaupan uhrienlasiakkaiden hyodyntaminen
kohdemaassa (yleisimmin joko prostituutiossa tai tyovoimana) ilman etta
uhrit olisivat vapaasta tahdostaan toimintaan suostuneet. Ihmiskauppaan
liittyy siten aina kaksi, ja nais- ja lapsikauppaan kolme tunnustekijaa:
laiton maahan tulo, toiminnasta taloudellisesti hyotyva ulkopuolinen
organisaattorija (nais- ja lapsikaupassa) uhrien hyvaksikayttO kohdemaassa heidan vapaata tahdonmuodostustaan loukaten.
Kuten mainittua, varsinaisia ihmiskauppaaja prostituutiota koskevia erityissaannoksia Suomen voimassa olevaan lainsaadantoon ei juurikaan sisally. Ilmioiden saantelyyn soveltuva muu saannosto jakautuu
karkeasti neljaan osaan: 1) laitonta maahantuloa koskevaan; 2) tahdonvapautta suojaavaan; 3) seksuaalista itsemaaraamisoikeutta suojaavaan ja
4) ulkomaalaislainsaadantoon. Tama jaottelu on pohjana seuraavassa
kuvauksessa.

2.1.1 Laittoman maahantulon sanktiointi
Laiton maahantulo on Suomen lainsaadannossa kriminalisoitu RL
17:7-8 :ssa valtionrajarikoksena ja laittoman maahantulon jarjestamisena.
Saannosten soveltamisa!a on varsinaista ihmiskauppaa laajempi kasittaen
laittoman siirtolaisuudenja siita hyotymisen kokonaisuudessaan. Nakokulma on yleista jarjestysta ja muita kansallisia etuja painottava. Saannokset

6
ovat nykymuodossaan vuodelta 1998 ja kumpikin rikoksista on virallisen
syytteen alainen.

Valtionrajarikos
Laittoman siirtolaisuuden kriminalisoiva yleissiiiinnos sisaltyy RL
17:7:iiiin. Lainkohdan mukaan valtionrajarikoksesta on tuomittava se,joka
1) ylittaa Suomen raj an ilman siihen oikeuttavaa passia tai muuta matkustamisoikeuden osoittavaa asiakirjaa tai muualta kuin luvallisesta
maahantulo- tai maastaliihtOpaikasta taikka vastoin lakiin perustuvaa
kieltoa taikka sita yrittaa; 2) muuten rikkoo rajan ylittamisestii annettuja
siiiinnoksia tai 3) luvattomasti oleskelee tai liikkuu tai ryhtyy rajavyohykelaissa kiellettyyn toimeen rajavyohykkeellii. Rikoksesta ei kuitenkaan
tuomita ulkomaalaistajoka mainitun teon vuoksi kiiiinnytetiiiin tai karkotetaan maasta tai joka hakee Suomesta turvapaikkaa. Rangaistuksena valtionrajarikoksesta on sakkoa tai vankeutta enintaiin yksi vuosi. Rangaistusasteikkoa lievennettiin tuntuvasti rikoslakiuudistuksen myotii, aiemmassa laissa vastaavan rikoksen maksimirangaistus oli nelja vuotta vankeutta.
Jos laittomaan maahantuloon on kaytetty viiiirennettyja asiakirjoja,
teko tayttiiii myos RL 33:1 :n tunnusmerkistOn vaarennyksesta. Maksimirangaistus on tiilloin kaksi vuotta vankeutta.
Valtionrajarikossiiiinnos siiiintelee laitonta siirtolaisuutta ylipiiiitiiiin
ja on sovellettavissa nimenomaan siirtolaisten rankaisemiseen. Ihrniskaupassa kohteina ovat siten salakuljettajien asiakkaat. Sanktiointi koskee
ai noastaan Suo men raj an ylittamistii ilman laillisia asiakirj oj a. Kauttakulku
kolmansiin maihin Suomen kautta ei nykyisen lainsiiiidiintOmme puitteissa
ole missiiiin olosuhteissa rangaistavaa, jos kauttakulku tapahtuu ilman
kansallisen raj an ylittamistii (siis lahinnii maan kansainvalisten lentokenttien kautta). Lisaksi niin kiiiinnyttaminen, karkottaminen kuin turvapaikan
hakeminenkin estaa rangaistussaannoksen soveltamisen myos Suomen
raj an ylittamistapauksissa. 6
Saiinnoksen sovellettavuusjaa siten teoreettisestikin erittain rajoitetuksi. Taysin kuolleeksi kirjaimeksi RL 17:7 ei kuitenkaan ole osoittautunut. Vuonna 1999 valtionrajarikoksesta tuomittiin 25 henkiloa, kaikki
pieniin sakkorangaistuksiin. Keskirangaistus oli 21 paivasakkoa. Suhteessa

"Prostituutio on yksi ulkomaalaislaissa mainituista kaannyttamisperusteistaja prostituution tarkoituksin Suomeen tulleetja Suomessa toimivat ulkomaalaiset on kiinni jaatyaan
saanniinmukaisesti myiis kaannytetty (ks. jakso 2.1.4).
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puutteellisista matkustusasiaki1joista johtuneisiin kiUinnytyksiin (vajaa
tuhat) maara jai kuitenkin pieneksi. 7
Passi- ja muita matkustusasiakirjavaarennoksia rajaviranomaisten
tietoon on tullut viime vuosinajatkuvan enenevasti (itarajalla 1998 kuusi,
1999 48 ja 2000 72). Kaiken kaikkiaan vaarennettyjen tai vaarin perustein
hankittujen matkustusasiakirjojen kayttajia jai rajavalvonnassa kiinni
vuonna 2000 yli 200. Naistakin tapauksista vain harva onjohtanut syytteeseen.8

Laittoman maahantulon jdrjestdminen
lhmissalakuljetuksen organisaattoreita vastaan on suunnattu RL 17:8, joka
kriminalisoi laittoman maahantulon jarjestamisen. Lainkohdan mukaan
rangaistukseen on tuomittava se, joka 1) tuo tai yrittaa tuoda Suomeen
ulkomaalaisen, jolla ei ole passia, viisumia tai oleskelulupaa; 2) jarjestaa
tai valittaa tallaiselle ulkomaalaiselle kuljetuksen Suomeen tai 3) luovuttaa
toiselle vaaran tai vaarennetyn taikka toiselle henkilolle annetun passin,
viisumin tai oleskeluluvan kaytettavaksi maahantulon yhteydessa. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta enintaan kaksi vuotta. Teko ei kuitenkaan ole rangaistava, jos tekijan vaikuttimet ja ulkomaalaisen turvallisuuteen taman asuinmaassa vaikuttavat olot huomioiden sita on pidettava
hyvaksyttavista syista tehtyna.
Saannos soveltuu niiden ihmiskaupan organisaattoreidenja valiportaiden saattamiseen oikeudelliseen vastuuseen, jotka ovat jossakin muodossa osallistuneet aktiivisesti salakuljetettavien maahan tuontiin tai
jarjestaneet heille tarvittavat asiakirjat. Toiminnan rangaistavuuden perusteeksi riittaa yksin teko, henkilon tuominen maahan ilman vaadittavia
asiakirjoja, motiiveilla ei normaalitapauksissa ole merkitysta. Tassa
suhteessa lainkohdan soveltamisala on huomattavan laaja kasittaen varsinaisen ihmiskaupan lisaksi kaikenlaatuisen laittomien siirtolaisten maahan
avustamisen. Ainoastaan poliittisten pakolaisten avustamisen osalta on
tehty poikkeus. Taltakin osin sovelletaan kuitenkin kokonaisharkintaa.
Kaytannossa poliittiset pakolaiset hyodyntavat normaalisti samojen
organisaattorien palveluja kuin laittomat siirtolaisetkin, ja salakuljettajien
toimintaa ohj aava taloudellisen hyodyn tavoittelu on yleensa kuljetettavien
motiiveista riippumatonta. Jos pakolaisia kuljettavat salakuljettajat toimi-
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vat paaosin taloudellisin motiivein, heidan toimintansa on RL 17:8:n
noj alia rangaistavaa kulj etettavien moti iveista ri i ppumatta. Alkuperaisessa
hallituksen esityksessa rangaistavaksi oli sinansa maaritelty nimenomaisesti ja ainoastaan taloudelliseen hyotymiseen tahtaava laittoman maahantulonjarjestaminen. Lainkohta oli siten tarkoitettu nykymuotoaan suppeammaksi ja suunnattu etupaassa ihmissalakuljetusta vastaan. Vaatimus
kuitenkin poistettiin eduskuntakasittelyssa (HE 6/1997).
Toisaalta sen enempaa hallituksen esityksessa kuin eduskunnan
hyvaksymassa laissakaan pelkkaa hyotymista laittomasti maahantuoduista,
heidan tyostaan tai muusta toiminnastaan ei ole saadetty RL 17:8:ssa
rangaistavaksi. Tallaisen hyotymisen sanktiointiin on toiminnan laadusta
riippuen sovellettava RL 20. ja 25. luvun saannoksia seka tyolainsaadannon tyontekijoiden asemaaja oikeuksia suojaavia maarayksia.
RL 17:8liittyy sisallollisesti kiinteasti valtionrajarikosta koskevaan
RL 17:7:aan. Suomen aluetta pelkkaan kauttakulkuun kayttava ihmissalakuljetus, jossa maan rajoja ei yliteta, ei ole myoskaan RL 17:8:n nojalla
kriminal isoitua. 9
Maksimirangaistus laittoman maahantulon jarjestamisesta on
eurooppalaisittain alhainen ja oikeuskaytannossa linja on ollut vielakin
lievempi. Vuonna 1999 lainkohdan nojalla tuomittiin kolme henkil6a,
jotka kaikki saivat sakkorangaistuksen keskirangaistuksen ollessa 40
paivasakkoa. Toisaalta saannoksen soveltamisala on laaja ja oikeuteen
paatyneista tapauksista vain harva on liittynyt varsinaiseenjarjestaytyneeseen ihmiskauppaan. Tama ei merkitse sita, etteiko Suomeen tai Suomen
raj at ylittaen kolmansiin maihin suuntautuvaa jarjestaytynytta ihmissalakuljetusta esiintyisi tai etta se olisi valttamlittli harvinaistakaan (Juntunen
1999, 101-104). Syyllisten selvittaminen ja pidattaminen seka oikeudellisesti kesHivan nayton hankkiminen rikoksista on kuitenkin hankalaa.
Salakuljettajien asiakkaat eivat yleensa ole halukkaita antamaan viranomaisille tarkempia tietoja kulkureiteistaan, saati todistamaan salakuljettajia vastaan. Lisiiksi piiliosa salakuljetuksen organisoijista ja valiportaista
toimii normaalisti Suomen rajojen ulkopuolellaja Suomen viranomaisten
mahdollisuudet saada heidat oikeuteen Suomessa ovat hyvin vahliiset.

9

Schengenin sopimus johtaessaan alueen ulkopuolelta Suomen kautta muihin
Schengen-maihin matkustavien lentomatkustajien passintarkastuksen suorittamiseen jo
Suomessa lisannee rangaistavia kauttakulkutapauksia tulevaisuudessa.
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Taulukko 1 Rikoslain 17:7 ja 17:8 pykalien perusteella nostetut syytteet ja tuomiot
alioikeuksissa Suomessa 1999 (Oikcustilasto)
LainSyytet- Syyte hyHitty
TuoVankeuna
Sakkoja
tyja & jatetty rtm minuja Ehdoton Ehdollinen keskirg.
kohta
keskirg,
RL 17:7
6 (19 %) 25 (81 %)
31
25 (81 %) 21 ps
3 (50%)
3 (50%)
3 (50%) 40ps
RL 17:8
6
rtm = rangatstukseen tuomJtsematta; keskirg. = keskuangatstus;
kk = kuukautta; ps = paivasakkoa

-

-

2.1.2 Tahdonvapauteen kohdistuvat rikokset
Nais- ja lapsikaupan perustunnusmerkistOon kuuluu uhrin pakottaminen
toimimaan kohdemaassa ainakin osin oman vapaan tahtonsa vastaisesti.
Talloin, riippumatta siita minkalaiseen toimintaan uhri on pakotettu,
sovellettaviksi tulevat rikoslain 25. luvun saannokset vapauteen kohdistuvista rikoksista. Tapauksestariippuen kyseessa saattaa olla vapaudenriisto,
torked vapaudenriisto tai ihmisryosta. Kaikki saannokset ovat nykymuodossaan vuodelta 1995 . Jos tahdonvapauden loukkauksiin liittyy suoranaista fyysista vakivaltaa, rikokset tayttavat myos pahoinpitely-, raiskaus- tai
henkirikoksen tunnusmerkistOn (RL 20. ja 21. luvut).

Vapaudenriisto
Rikoslain 25. luvun 1. ja 2. pykalaan sisaltyvat saannokset vapaudenriistosta ja torkeasta vapaudenriistosta. Rangaistavaksi saadetaan toisen
liikkumavapauden oikeudeton riistaminen, samoin taman eristaminen
ymparistOstaan. Jos teko tapahtuu erityistajulmuutta tai vakivallan uhkaa
kayttaen, kestaa yli kolme vuorokautta tai aiheuttaa vakavaa vaaraa toisen
hengelle ja terveydelle, katsotaan se tarkeaksi. Rangaistukseksi vapaudenriistosta saadetaan sakkoa tai vankeutta enintaan kaksi vuotta, tOrkeasta
vapaudenriistosta vankeutta vahintaan nelja kuukautta ja enintaan nelja
vuotta. Rikokset ovat virallisen syytteen alaisia.
Lainkohdat ovat sovellettavissa tapauksiin, joissa ihmiskaupan
uhrien liikkumisvapaus on vastoin heidan tahtoaan estetty tai heidat on
muutoin eristetty ulkopuolisesta yhteiskunnasta, mutta he eivat ole kuitenkaan joutuneet vapauden riistajan valtaan siten, etta teko tayttaisi RL
25:3 :n ihmisryostOrikoksen tunnusmerkistOn. Esimerkiksi ulkomaalaisten
prostituoitujen passien takavarikoiminen tai prostituoitujen valiaikainen
lukitseminen toimitiloihinsa tayttaa vapaudenriiston tunnusmerkistan
muttei paasaantOisesti ihmisryostOn tunnusmerkistOa (HE 94/1993).
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Myos RL 25:7-S:ssa kriminalisoidut laiton uhkaus japakottaminen
ovat rikoksia, joiden tunnusmerkistO ihmiskaupassa usein tayttyy. Lainkohdissa saadetaan rangaistavaksi laiton uhkaaminen aseella tai muulla
rikoksella seka toisen pakottaminen oikeudettomalla uhkauksella tai
vakivallalla tekemaan, sietamaan tai tekemattajattamaanjotakin. Rangaistuksena kummastakin rikoksesta on sakkoa tai vankeutta enintaan kaksi
vuotta. Kyse on asianomistajarikoksista. Saannokset ovat vaistyvia ja,
koska prostituutioon painostaminen on erikseen kriminalisoitu maksimirangaistukseltaan ankarammassa RL 20:9:n 3. kohdassa, niiden soveltaminen ei tule kysymykseen tapauksissa, joissa ihmiskauppaa on harjoitettu
seksuaalisen hyvaksikayton motiivein. Sen sijaan, jos kauppaan liittynyt
hyvaksikayttO on ollut muun kaltaista, soveltamiselle ei periaatteessa ole
esteita. Tiedossa ei kuitenkaan ole, etta lainkohtia olisi Suomessa sovellettu ihmiskaupan saantelyyn . Myoskaan RL 25: 1-2:ien vapaudenriistosaannoksia ei toistaiseksi ole sovellettu ihmiskauppaan tai prostituutioon
liittyviin rikoksiin, vaikka nama saannokset eivat olekaan RL 20:9:aan
nahden vaistyvia.

Ihmisrybstb
Torkeimmat tahdonvapautta loukkaavat, nimenomaisesti toisen ihmisen
hyvaksikayttOon tahtaavat teot on kriminalisoitu rikoslain 25:3:ssa ihmisryostOna. Saannos pohjautuu Geneven 1926 kansainvaliseen orjuutta
koskevaan yleissopimukseen myohempine muutoksineen ja lisayksineen.
Rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessa vuonna 1995 lakiin aiemmin
sisaltyneet, prostituutioon liittyvaa ihmiskauppaa ainakin osin koskeneet
erityissaadokset valkoisesta orjakaupasta, naisenryostOstaja lapsenryostosta kumottiin vanhentuneinaja tarpeettomina. Niiden katsottiin kuvastavan
yhteiskuntaa, jossa naiset, toisin kuin tasavertaisuudelle perustuvassa
nyky-yhteiskunnassa, olivat kyvyttomia puolustamaan itse etujaan (HE
94/1993). Esimerkiksi Kimpimaki on kuitenkin pitanyt kumoamista
hatikoityna ja lainsaatajan tuolloista asennetta liiallisesti kansallisen
itseriittoisuuden j a edistysuskon varittamana. Naiskauppa on kansainvalista rikollisuutta, eika naisten asema kaikkialla maailmassa (eika aina
Suomessakaan) ole niin vahvaja itsenainen, etteiko heita hyvaksikaytolta
suojaavaaerityislainsaadantOa voisi edelleenkin pitaa osin tarkoituksenmukaisena. Suomen rikoslakiin sisaltyva paritussaannos, johon jaljempana
perehdytiian ja johon prostituution saantely lainsaadannossamme on
nyttemmin keskitetty, ei Kimpimaen mukaan huomioi millaan tavoin
naiskaupan kansainvalista luonnetta ja uhrien haavoittuvuutta heidan
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joutuessaan pois tutun ymparistOn, kielenja kulttuurin piirista. Nyttemmin
suunnitelmissa onkin lisata rikoslakiin naiskaupan kriminalisoiva yleissaannos (Kimpimaki 1999, 1191-1192).
Ihmisry6st6na RL 25:3:ssa saadetaan rangaistavaksi teot, joissa
joku on 1) vakivallalla, uhkauksella tai kavaluudella ottanut toisen valtaansa saattaakseen taman ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin tai pakkoty6hon; 2) vakivallalla, uhkauksella tai kavaluudella ottanut valtaansa viittatoista vuotta nuoremman lapsen kayttaakseen hanta ihmiskaupan kohteena
tai 3) alistanut toisen orjuuteen, pitanyt hanta orjuudessa, kuljettanut orjia
tai kaynyt orjakauppaa, ja joita tekoja on pidettava kokonaisuudessaan
torkeina. Rangaistus ihmisry6st6sta on kahdesta kymmeneen vuotta
vankeutta. Rikos on virallisen syytteen alainen ja myos teon yritys on aina
rangaistava.
TunnusmerkistOn tayttymisen edellytyksena seksuaaliseen hyvaksikaytt66n tahtaavaan ihmiskauppaan lahinna soveltuvissa I. ja 2. kohdassa
on siten uhrin ottaminen vapaudenriistajan valtaan tietyssa nimenomaisessa tarkoituksessa (pakkotyo; ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen; ihmiskauppa). Lisaksi valtaanoton taytyy tapahtua joko suoranaisella vakivallalla, silla uhkaamalla tai kavaluudella. Naidenkaan kriteerien
tayttyminen ei kuitenkaan riita,jos teko ei kokonaisuudessaan ole arvioitavissa torkeaksi (HE 94/1993).
Lain esit6iden mukaan kasitteita orjuus ja ihmisarvo tulee lainkohtaa sovellettaessa tulkita suppeasti, samoin rangaistavuuden edellytykseksi
pykalan 1. ja 2. kohdassa mainittua valtaanottoa. Pelkastaan uhrin liikkumisvapauden estaminen ei tayta valtaanoton kriteereja, vaan uhrin on
oltava vapaudenriistajan suoranaisen maaraamisvallan alaisena. Esimerkkeina ihmisarvoa loukkaavista olosuhteista on mainittu muun muassa
prostituutio ja huumekauppa, pakkotyon kriteereiksi puolestaan tyon
pysyvyys ja normaalien oikeuksien tyosta kieltaytymiseen, irtisanoutumiseen seka palkkaan epaaminen tyontekijalta (HE 94/1993).
Saadoksen tulkinta- ja soveltamiskaytantoa viranomaisissa ja
tuomioistuimissa ei ole toistaiseksi kertynyt. RL 25:3:n nojalla ei 1990luvulla nostettu tiettavasti yhtakaan syytetta, saati langetettu tuomioita.
Tahan on osaltaan vaikuttanut se, ettei torkeanlaatuista nais- ja lapsikauppaa ole laajamittaisena maassa toistaiseksi tullut viranomaisten tietoon.
Toisaalta lainkohdan soveltamiskynnys, erityisesti vaatimus uhrin valtaanotosta, on niin korkea j a ymmarretaan myos viranomaisten taho Ita niin
korkeaksi, ettei saadoksella ole Suomessa talla hetkella esiintyvien prostituution muotojen saantelyssajuurikaan kaytt6arvoa. Esimerkiksi tapaukset,
joissa parittajat ovat rajoittaneet taysi-ikaisten prostituoitujen tahdon,
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va1innan ja liikkumisen vapautta velkajarjestelyin tai passit takavarikoimalla, eivat nykyisen, lain esitOihin perustuvan tulkintakaytannon mukaan
tayta RL 25:3:n tunnusmerkistOa, vaikka toimenpiteisiin liittyisi myos
vakivaltaa tai silla uhkaamista (HE 94/1993).

2.1.3 Seksuaalisen itsemaaraamisoikeuden suoja ja
prostituution saantely
Jos ihmiskaupan motiivina on nimenomaan uhrien seksuaalinen hyvaksikayttO, siihen ovat yleensa sovellettavissa myos rikoslain seksuaalirikoksia
koskevat saannokset. Seksuaalista itsemaaraamisoikeutta suojataan RL
20: 1-7:ssa,joissa saadetaan raiskauksesta, seksuaalisesta hyvaksikaytosta
jalaps en seksuaalisesta hyvaksikaytosta. Prostituutiota saantelevat puolestaan RL 20:8-9:1 seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta japarituksesta.
Pornoteollisuuden tarpeisiin tapahtuvan ihmiskaupan saantelyyn ovat
lisaksi sovellettavissa RL 17: 18-19:t, joissa kriminalisoidaan tietyt pornografian muodot.

Seksuaalista itsemddrddmisoikeutta suojaavat sddnnokset
Rikoslain seksuaalista itsemaaraamisoikeutta suojaavista saannoksista
keskeisin prostituution saantelyyn soveltuva sisaltyy RL 20:6-7:iin, joissa
kriminalisoidaan sukupuoliyhteys ja muun kaltainen seksuaalinen kanssakayminen alle 16-vuotiaan kanssa lapsen seksuaalisena hyvaksikayttona.
Rangaistus rikoksesta on normaalitapauksissa vankeutta enintaan nelja
vuotta, tOrkeissa tapauksissa Uoissa rikos on ollut omiaan aiheuttamaan
erityista vahinkoa tai tehty erityisen noyryyttavalla tavalla) vankeutta
vahintaan yksi ja enintaan kymmenen vuotta. Rikos on virallisen syytteen
alainen ja RL 1:11 :n nojalla Suomen kansalaiset seka maassa asuvat
ulkomaalaiset ovat tuomittavissa lapsen seksuaalisesta hyvaksikaytosta
Suomen lain mukaan myos silloin, kun teko on tehty ulkomailla, vaikka se
ei olisikaan tekomaan lain nojalla rangaistava. Myos lapsen seksuaalisen
hyvaksikayton yritys on rangaistava. 10
Kaytannossa saados soveltuu tehokkaasti lapsiprostituution ehkaisyyn Suomessa. Suo men kansalaisten saattamista vastuuseen ulkomailla

10

Saados lisattiin rikoslakiin 1998 samanaikaisesti seksuaalirikoksia koskevan saannoston uudistamisen kanssa.
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tehdyista rikoksista haittaavat sen sij aan nayttOvaikeudet. Taysin kuo lleeksi kirjaimeksi saados ei ole kuitenkaan jalkimmaiseltakaan osin jaanyt,
vaan tied ossa on vii me vuosilta yksi tapa us Sortavalasta Venajan Karjalasta, jossa suomalaisen miehen ja paikallisen alaikaisen tyton pitempiaikainen suhde johti syytteeseenja tuomioon Suomessa. Varsinaiseen Suomesta
lahialueilla ja kauemmaksi suuntautuneeseen seksiturismiin lainkohtaa ei
kuitenkaan ole toistaiseksi sovellettu. 11
Yleisesta seksuaalisesta hyvaksikaytosta saadetaan RL 20:5:ssa.
Naiskaupan saantelyyn soveltuu lahinna saannoksen 1. momentin 4. kohta.
Se kriminalisoi teat, joissa joku asemaansa hyvaksikayttaen taivuttaa
sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemaaraamisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon
kohteeksi henkilon, joka on hanesta erityisen riippuvainen kayttaen ti:irkeasti vaarin riippuvuussuhdetta. RL 20:5:n 2. momentin nojalla samoin
rangaistavaa on vastaavalla tavalla hyodyntaa toisen avutonta tilaa, joka
ehkaisee taman mahdollisuuden puolustaa itseaan. Rangaistuksena rikoksesta on sakkoa tai vankeutta enintaan nelja vuotta. Yritys on rangaistava.
Rikos on asianomistajarikos.
Lainkohta on periaatteessa sovellettavissa prostituutioon liittyviin
pakottamistapauksiin,joissa pakon aste ei tayta raiskauksen tunnusmerkistOa, mutta on tOrkeampaa kuin RL 20:9:ssa mainittu prostituutioon painostaminen. Soveltamista vaikeuttaa kuitenkin se, etta kyseessa on asianomistajarikos. Syyteprosessin kaynnistaminen vaatii siten rikoksen uhrilta
omatoimisuuttaja aktiivisuuttaja on varsinkin ulkomaalaiselle jokseenkin
hankalaa. Sarna patee pakon toteennayttamiseen tuomioistuimessa. Kaytannossa saannosta ei tiedeta Suomessa toistaiseksi sovelletun prostituutioon liittyviin rikoksiin.
Pakkoprostituution aarimmaisiin ilmioihin soveltuvat RL 20: 1-4:t
raiskauksestaja seksuaaliseen tekoon pakottamisesta. Lainkohtien tunnusmerkisti:it edellyttavat uhrin pakottamistajoko vakivallalla tai silla uhkaamalla sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon. Rikoksista
ti:irkeammat RL 20:1-2 ovat virallisen syytteen alaisia, lievemmat RL
20:3-4 puolestaan asianomistajarikoksia. Naidenkin saannosten soveltamista vaikeuttaa se, etta syyteprosessin kaynnistyminen edellyttaa kaytannossa aina uhrin aktiivista myotavaikutusta. Tiedossa ei ole, etta lainkoh-

11
On mahdollista, etta mainittu tapaus saa pian seuraajia, silla Helsingin Sanomien
marraskuussa 2001 julkaiseman artikkelin mukaan tuolloin olisi syyteharkinnassa ollut
kaikkiaan kolme juttua, joissa suomalaismiehia epailtiin ulkomailla tapahtuneesta lap sen
seksuaalisesta hyvaksikaytosta. Tapauksista kaksi oli Venajalta, yksi Virosta (HS
10.11.2001).
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tien nojalla olisi Suomessa nostettu viime vuosina syytteita prostituutioon
liittyvista rikoksista.

Paritus
Prostituution saantely perustuu Suomessa nykyisin ns. abolitionistiseen
jarjestelmaan. Taysi-ikaisten harjoittama prostituutio ei ole rikosoikeudellisesti rangaistavaa sen enempaa palvelujen myynnin kuin ostamisenkaan
osalta, sen sijaan toisen prostituutiosta hyotyminen on kriminalisoitu.
Prostituution hmjoittamisen rikosoikeudellinen rangaistavuus
kumottiin Suomessa vuonna 1936, prostituoituihin kohdistui kuitenkin aina
1980-luvun puolivaliin saakka huomattavan tiukka tosiasiallinen viranomaisvalvonta joka perustui hallinnolliseen irtolaislainsaadantoon. Kun
irtolaislaki vuonna 1986 kumottiin, kotimaisten prostituoitujen toiminta
vapautui kaytannossa valvonnasta. Ainoastaan katuprostituutiota on eraissa
kaupungeissa rajoitettu kunnallisin jarjestyssaannoin, valtakunnallista
prostituoitujen toimintaa saantelevaa lainsaadantoa ei sen sijaan talla
hetkella ole. Ulkomai Ita Suomeen suuntautuvan toiminnan kohdalla til anne
on toinen, silla prostituoituja voidaan kontrolloidaja myos kontrolloidaan
ulkomaalaislainsaadannon nojalla. Lisaksi kontrollia tultaneen kiristamaan
lahitulevaisuudessa j aileen myos kotimaisen prostituution osalta. Valmisteilla on ehdotus jarjestyslaiksi, jossa kiellettaisiin yleisilla paikoilla
tapahtuva hairitseva seksin ostaminenja tarjoaminen. Ehdotuksen toteutuminen merkitsisi ainakin katuprostituution kattavaa kieltamista koko
maassa. Lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnan kasiteltavaksi kevaan
2002 aikana, voimaan se tulisi vuoden 2003 alusta (Helsingin Sanomat:
"Hallitus haluaa kieltaa julkisen prostituution ja alkoholin kayton").
Prostituution asema elinkeinona ei toiminnan laillisuudesta huolimatta ole sen enempaa kotimaisten kuin ulkomaalaistenkaan osalta oikeudellisesti rinnasteinen muihin laillisiin elinkeinoihin. Prostituutiolla
ansaittavat tulot ovat kyllakin veronalaisia ja prostituution synnyttamat
saamisoikeudet suojattuja oikeudellisesti siinakuin muutkin yksityisoikeudelliset saatavat, 12 sita vasto in prostituoitujen elake- tai tyooikeudellinen
asema ei ole rinnasteinen laillisissa elinkeinoissa tyoskentelevien asemaan
eika ulkomaalainen voi saada tyolupaa prostituution harjoittamiseen
(Kauppinen & Silfverberg 1992, 9-10; Turunen 1996, 20-29).
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Tulkinta perustuu Suomen sopimusoikeuden yleisiin periaatteisiin, oikeuskaytantoa
prostituutiostajohtuneiden saamisoikeuksien suojasta ei toistaiseksi ole.
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Vaikka prostituution harjoittaminen onkin sallittua, toisen prostituutiosta hyOtyminen on Suomessa siiadetty rangaistavaksi RL 20:9:ssa
parituksena. Lainkohta pohjautuu pitkiilti 1949 yleissopimuksen miiiiriiyksiin. Rangaistavan parituksen tunnusmerkistO tiiyttyy, jos joku hankkiakseen hyotyii itselleen tai toiselle on I) jiirjestiinyt huoneen tai muun til an
korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttii tai siihen rinnastettavaa
seksuaalista tekoa varten; 2) on muuten kiiyttiinyt hyviikseen jonkun
ryhtymistii sellaiseen tekoon; tai 3) on vietellyt tai painostanut toisen
sellaiseen tekoon. Seksuaaliseksi teoksi katsotaan RL 20:1 O:n mukaan
teko, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystii ja joka tekijii
ja kohteena oleva henkilo sekii teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen. Oikeuskiiytiinnossii paritukseksi on katsottu muun
muassa ns. intiimihierontapalvelujen viilittiiminen myos silloin kun niihin
ei ole liittynyt yhdyntiipalveluja (Helsingin HO, R 99/634; Helsingin KiiO,
R 98/5559). Rangaistuksena parituksesta on sakkoa tai vankeutta enintiiiin
kolme vuotta. Rikos on virallisen syytteen alainen ja myos parituksen
yritys on rangaistava.
Paritusta koskeva saannos on nykymuodossaan vuodelta 1998.
Kiiytiinnossii se vastaa sisalloltiiiin aiempaa vuoden 1971 siiiinnosta, mutta
rangaistusasteikkoa lievennettiin rikoslain kokonaisuudistuksen myotii
tuntuvasti. Aiempi paritussiiiinnos mahdollisti ainoastaan vankeusrangaistuksen, enimmiiisrangaistus oli neljii vuotta.
Suomen lain mukaan kaikenlaatuinen taloudellinen hyotyminen
toisen harjoittamasta prostituutiosta on siten rangaistavaa myos silloin kun
se perustuu osapuolten vapaaehtoiseen keskiniiiseen sopimukseen. Prostituutioksi lain esit6issii on miiiiritelty "ryhtyminen sukupuoliyhteyteen tai
siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon korvausta vastaan". Korvaus
voi olla joko rahaa tai muu taloudellinen etu. Toiminnalta ei vaadita
toistuvuutta, vaan jo yksikin tunnusmerkiston tiiyttiivii teko katsotaan
nykyisin prostituutioksija siihen liittyvii paritus rangaistavaksi. Taltii osin
lakia tiukennettiin 1998, sillii aikaisemman oikeuskiiytiinnon mukaan
parituksen tunnusmerkist6 tiiyttyi vasta kun toiminta oli toistuvaa (HE
94/1993; Kauppinen & Silfverberg 1992, 12).
Prostituutioon liittyviiksi krimina1isoiduksi taloudelliseksi hyotymiseksi on laissa erikseen mainittu toimitilan jiirjestiiminen prostituoidulle.
Kiiytiinnossii sellaiseksi on esitoiden mukaan tulkittava asunnon, hotellihuoneen tai muun tilan vuokraaminen prostituoidulle normaalia vuokratasoa korkeampaan hintaan tai muutoin poikkeuksellisin ehdoin (esimerkiksi hyvin lyhyeksi ajaksi), erillisten maksujen periminen toimitilan
kiiytostii tai ylipiiiitiiiin kaikenlainen pyrkimys sitoa prostituoitu toimimaan
tietyssii paikassa. Myos pelkkii pysyvii yhteistyosuhde prostituoidun ja
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majoituksen jarjestajan valilla voidaan katsoa paritukseksi. Toisaalta lain
esitOissa on nimenomaisesti mainittu, ettei tavanomaisen majoituksen
jarjestaminen prostituoidulle ole rangaistavaa- ei siinakaan tapauksessa,
etta han kayttaisi majoitustilaansa satunnaisesti myi:is prostituution harjoittamiseen (HE 6/1997).
Toimitilan jarjestamisen lisaksi rangaistavaksi toiminnaksi on
hallituksen esityksessa mainittu asiakkaiden valittaminen korvausta
vastaan, samoin toimintareviirien myynti ja asiakkaiden lukumaaraan tai
aikaan sidotun korvauksen perinta prostituoidulta. Toisaalta valillista
hyi:itymista prostituutiosta ei ole Iainsaatajan mukaan pidettava prostituoidun hyvaksikaytti:ina eika se siten ole rangaistavaa. Oikeuskaytanni:issa ei
ole katsottu rangaistavaksi taloudelliseksi hyi:itymiseksi esimerkiksi
huolehtimista prostituoitujen toimitilojen siivouksesta (HE 6/1997; Helsingin KaO, R 98/5852).
RL 20:9:n 1. momentin 3. kohdassa on erikseen saadetty rangaistavaksi toisen vietteleminen tai painostaminen prostituutioon. Tassakin
tapauksessa rangaistavuuden edellytyksena on taloudellisen hyi:idyn
hankkiminen joko itselle tai jollekin kolmannelle taholle. Tekoihin, joissa
henkili:i on pakotettu prostituutioon painostusta voimakkaamrnin keinoin,
tulee lainsaatajan mukaan sove1taa yleisia raiskausta, seksuaalista pakottamistaja seksuaalista hyvaksikayttoa koskevia lainsaanni:iksia (HE 6/1997).
Laissa ei ole eroteltu paritusta, joka perustuu osapuolten keskinaiseen tasavertaiseen ja vapaaehtoiseen sopimukseen toiminnasta, jossa
prostituoidun asema on alisteinen parittajaan nahden. EsitOiden mukaan
prostituoidun asema paritussuhteessa tulee kuitenkin huomioida teon
moitittavuutta arvioitaessa ja sita kautta myi:is rangaistusta maarattaessa
(HE 6/1997). Nain on myi:is oikeuskaytanni:issa tehty. Helsingin karajaoikeuden 1998 antamassa ja Helsingin hovioikeuden 1999 ennalleen jattamassa paati:iksessa rangaistusta lieventaviksi asianhaaroiksi katsottiin
paritussuhteen perustuminen vapaaehtoiseen keskinaiseen sopimukseen
seka prostituoitujen itsenainen ratkaisuvalta tyi:iaikojensaja tyi:iskentelytapojensa suhteen (Helsingin KaO, R 98/5559; Helsingin HO, R 99/634).
Vastaavasti prostituoitujen tahdonvapauden polkemista on pidettava
rangaistusta harkittaessa raskauttavana asianhaarana, joskaan esimerkkia
tallaisesta ei lapikaytyjen oikeustapaustenjoukkoon kuulunut. Aineisto ei
kuitenkaan tosiasiallisestikaan sisaltanyt tapauksia, joissa paritussuhde
olisi selvasti perustunut suoraan tai epasuoraan pakkoon (Helsingin HO R
98/1836, R99/524 jaR 99/634; Kouvolan HO R 98/286, R 98/583, 99/101
jaR 01/735).
Myi:is muutoin paritussaanni:ista sovellettaessa kutakin tekoa tulee
tarkastella ti:irkeytta arvioitaessa kokonaisuutena. Talli:iin on otettava
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huomioon paitsi osapuolten va1inen suhde, myos muut osapuoliin ja
toimintaan 1iittyvat tekijat. Raskauttava asianhaara on paritettavien asemasta riippumatta aina paritettavien alaikaisyys (vrt. RL 1:11 ). Oikeuskaytannossa teon tOrkeysastetta arvioitaessa nayttaisi lisaksi toisinaan huomioidun myos tarjotut palvelut (Helsingin KaO, R 98/5559 vrt. R 9817337,
R98/5852 jaR 96/3398).
Kaytannossa paritussaannos on ainoa rikoslain saados, j ota on vii me
vuosina sovellettu laajemmin prostituution saantelyyn. Saannoksen uudistaminen 1990-luvunjalkipuoliskolla osui ajankohtaan, jossa suomalainen
prostituutio oli voimakkaassa muutostilassaja myos prostituutioon kohdistuva viranomaiskontrolli tiukentumassa. Tama nakyi parituksesta tehtyjen
rikosilmoitusten j a nostettuj en syytteiden nopeana lisaantymisena. Vuosina
1990-96 parituksesta nostettiin Suomessa kaksi syytetta, vuosina 1997-99
maara oli jo 4 7. Rikosilmoitusten maara kasvoi viela huomattavasti tatakin
nopeammin, vuosina 1998-2000 niita kirjattiin keskimaarin kaksi kuukaudessa. Maara on jatkanut kasvuaan myos vuoden 2001 aikana (Prostituutio
ja paritus Suomessa, liitetaulukko). Lainkohta ei siten enaa viime vuosina
ole jaanyt kuolleeksi kirjaimeksi. Tuomioistuimiin paatyvien tapausten
maara on silti edelleenkin erittain pieni.
Paritussaannoksen uudistamiseen vuonna 1998 prostituution ja
erityisesti ulkomaalaisten harjoittaman avoimen prostituution kasvulla ei
sinansa ollut vaikutusta. Uudistus toteutettiin osana rikoslain kokonaisuudistusta j a pantiin vireille ennen prostituutiotilanteen muuttumista. Kuten
todettua, se ei myoskaan sisaltanyt merkittavia sisallollisia muutoksia.
Keskeisinta oli rangaistusasteikon lieventaminen. Sita, missa suhteessa
uudistus on vaikuttanut alioikeuksien tuomiokaytantoon, ei oikeustapausten pienen maaranja lyhyen seuranta-ajanjaksonjohdosta ole voitu tutkia.
Julkaistuja tietoja alioikeuksien tuomioista on tata kirjoitettaessa ollut
saatavissa vain vuoteen 1999 saakka.
Taulukko 2

Parituksesta nostetut syytteet ja tuomiot alioikeuksissa Suomessa
1996-1999 Olkeustilasto)

Vuosi

SyytetSyyte
TuoVankeutta
hyllitty
tyia
mittuia
Ehdoton Ehdollinen
I (100 %)
1996
I (100 %) I
1997
14
4 (29 %) 10 (71 %) I (7 %) 7 (50%)
1998
27
II (41 %) 16 (59%) 2 (7 %) 10 (37 %)
1999
I (17 %) 5 (83 %) I (17 %) I (17%)
6
16 (33 %) 32 (67 %) 4 (8 %) 19 (40 %)
1996-99 48
kesk1rg. = kesk1rangmstus; kk = kuukautta; ps = pli1vasakkoa

keskirg.

..

.

4,9kk
4,9 kk
5,0kk
4,9kk

2
4
3
9

Sakkoja
keskirg.
(14 %) 40 ps
(15 %) 50 ps
(50%) 40 ps
(19 %) 44 ps
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Vuosina 1990-1999 parituksesta syytettiin alioikeuksissa kaikkiaan 49
henkilOa, heista rangaistukseen tuomittiin 33 (67 %). Verrattaessa uudistuksen jalkeista vuoden 1999 rangaistuskaytantOa vuosiin 1997-1998 on
havaittavissa kyllakin niin nostettujen syytteiden jyrkka viihentyminen
kuin sakkorangaistusten suhteellisen osuuden kasvukin. 13 Nostettujen
syytteiden vaheneminen aiempiin vuosiin verrattuna johtui kuitenkin
etupaassa esitutkinnasta syyttajalle paatyneiden juttujen maaran laskusta,
ei syyttamiskaytannon muutoksesta. Vuosina 1998-2000 tutkinnasta
syyttajalle siirrettiin vuosittain 8-10 paritusjuttua Uokaisessa jutussa
saattoi olla yksi tai useampia syytettyja). Rikosilmoitusten maaran kasvu
vuosina 2000 ja 2001 ei toistaiseksi ole ehtinyt nakya viela syytteiden
maaran kasvuna (Prostituutio ja paritus Suomessa, liitetaulukko ).
Sakkorangaistusta ei paritusrikoksesta voitu ennen vuoden 1998
lakiuudistusta tuomita varsinaiselle tekijalle muutoin kuin erityistapauksessa, lakiuudistuksessa sakkorangaistuksen soveltamispiiri laajeni olennaisesti. Tama on saattanut vaikuttaa siihen etta vuoden 1999 tuomioissa
sakkorangaistusten suhteellinen osuus rangaistuksista kasvoi huomattavasti. Yhden ainoan vuoden, jolloin tuomioiden kokonaismaara oli kaiken
lisaksi erittain pieni, perusteella ei kuitenkaan voi tehda jarin pitkalle
menevia j ohtopaatoksia.
Ylipaataan rangaistuskaytanto paritusrikoksissa oli vuosina
1990-1999 seka vakaa etta huomattavan lieva. Ehdottomat vankeusran-

13

Paritusrikoksista kuten rikoksista ylipiiiitaan seuraa siiiinnonmukaisesti myos menettiimisseuraamuksia, joista saadetaan toistaiseksi RL 2: 16:ssa. (Menettamisseuraamuksia
koskevaa lainsaiidantaa ollaan paraikaa uudistamassa ja niiden saantely on tarkoitus
sisallyttaa rikoslain uuteen I 0. Jukuun. Uudistusta koskeva hallituksen esitys on tiillii
hetkella (syksy 2001) eduskunnan kasiteltaviina.) Nykysaiinnosten mukaan rikokseen
syyllisel!e tai rikokseen sekaantuneelle kolmannelle taholle tuottama taloudellinen
hyoty on aina tuomittava valtiolle menetetyksi. Hyodyn suuruudesta paattaa viime
kadessa oikeus vapaasti oman harkintansa pohjalta. Taman lisiiksi menetetyksi voidaan
tuomita syyllisen tai muun rikokseen sekaantuneen omistamat esineetja muu omaisuus,
joita on kaytetty rikoksen tekemiseen. Kaytannossa viime vuosien paritusrikostuomioissa juuri rikoksella ansaitun taloudellisen hyodyn tuomitseminen valtiolle on
yleensa ollut ankarin tosiasiallinen seuraamus. Tosin tuomitut menettamisseuraamukset
ovat saannonmukaisesti olleet vain murto-osa poliisinja syyttajiin arvioimasta rikoksen
syytetyille tuottamasta taloudellisesta voitosta. Helsingin ja Kouvolan hovioikeuksien
vuosina 1995-200 I kiisittelemissa itaprostituutioon liittyneissa paritusrikoksissa
vaadittiin rikoksella saatuna hyotyna valtiolle menetettiiviiksi yhteensa 2 166 941
markkaa, tuomittiin 599 114 markkaa (28 %). Sinansa hovioikeuksien linja ei ollut
yhtenainen, vaan Kouvolassa tuomitut menettiimisseuraamukset olivat seka suhteellisesti (keskimaarin 44% (15-79 %) syyttajan vaatimasta) etta myos markkamaaraisesti
(60 000-300 000 mk) selviisti korkeampia kuin Helsingissii (keskimaarin 11 %
(10-20 %) vaaditusta; 10 000-100 000 mk).
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gaistukset muodostivat tuomwtsta aile 10 % ja vankeusrangaistusten
keskipituus (ehdottomat ja ehdolliset yhteenlaskien) oli vajaat 5 kuukautta
eli selvasti lain mahdollistaman asteikon alapaassa. Prostituution toimijoiden kasitykset tuomiokaytannosta olivat samansuuntaiset kuin oikeustilaston antamat. 14
"Meilla paritustuomiot on ollu kauheen pienia. Naiset seuraa hyvin
tarkkaan paritusoikeudenkaynteja, kaikkea uutisointia niista. Se ei
rohkase ketaan ilmottamaan naista viranomaisille. Prostituoiduthan ei
oo oikeusturvansa kannalta sen kummemmassa asemassa kuin kukaan
muukaan ja mun mielesta se on ihan hyva asia, mitaan erityislainsaadantOa ei tarvita. Mutta ongelma on se ettei julkisuudessa oo yhtakaan
tapausta jolla vois osoittaa, etta se oikeusturva heidan kohdallaan
toteutuu. Sen sijaan pain vastasia tapauksia on esilla koko ajan. Se lisaa
kynnysta ilmoittaa niin vakivallasta kuin parituksestakin. Rangaistus on
yleensa korkeintaan ehdollinen, eika se heista oo mikaan rangaistus."
(Haastateltu sosiaalityontekija.)

Osa seka haastatelluista poliisiviranomaisista etta prostituutiotilannetta
seuraavien kansalaisjarjestojen edustajista katsoi ettei yksin RL 20:9:n
nojalla voida ehkaista prostituution epakohtiaja siihen liittyvia tahdonvapauden loukkauksia tehokkaasti. Suurin epakohta niin esitutkintavaiheessa
kuin oikeuskasittelyn aikanakin on parituksen uhrien, nimenomaan ulkomaalaisten prostituoitujen, heikko oikeudellinen ja tosiasiallinen asema
parittajiin nahden. Prostituutio on lakiin kirjattu nimenomainen kaannyttamisperuste ja juttuihin sekaantuneet ulkomaalaiset prostituoidut myos
kaannytetaan saannonmukaisesti, viimeistaan tuomion jalkeen, mutta
joskus jopa ennen kuin oikeusjutuissa tarvittava naytto on edes saatu
kokoon. Toisaalta todistajansuojeluohjelman puuttuessa todistamaan
halukkaita prostituoituja ei voida tehokkaasti suojata silloinkaan, kun he ita
ei kaannyteta. Oikeuskasittelynjalkeen viranomaisten mielenkiinto heihin
paattyy ja he saavat tulia toimeen omillaan.
Parittajat puolestaan (ainakin selvitetyissaja oikeuteen paattyneissa
jutuissa) ovat ensinnakin paasaantOisesti joko Suomen kansalaisia tai
oleskeluluvan omaavia maassa pysyvasti asuvia ulkomaalaisia, joita
kaannytysuhka ei koske. Toiseksi, vaikka tapausjohtaisikin oikeuskasittelyynja tuomioon, seurauksena on normaalitapauksessa vain sakkorangais-

'" Mahdollista on, etta rangaistuslinja on kiristymassa: esimerkiksi paljon kohua
herattaneessa, mutta ominaispiirteiltaan varsin lievana pidettavassa, ns. Papin jutussa
Helsingin KaO tuomitsi syylliset 10.12.2001 6 ja 8 kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Myos menettamisseuraamukset olivat lehtitietojen mukaan ainakin Helsingin hovioikeuden aiempaan linjaan verrattuina poikkeuksellisen ankarat (Helsingin
Sanomat: "Pappi sai parituksesta ehdollista vankeutta").
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tus tai lyhyt ehdollinen vankeusrangaistus. Tuomio ei siten katkaise
parittajan toimintaa ja poista hanta yhteiskunnasta. Samalla kuitenkin
taloudelliset menettamisseuraamukset saattavat olla hyvinkin ankarat.
Tarve ja halu kostaa viranomaisia avustaneelle prostituoidulle on suuri ja
mahdollisuudet siihen erinomaiset.
Prostituoidut eivat siten kaytannossa mitenkaan hyOdy viranomaisten avustamisesta paritusrikosten selvittamisessa edes silloin kun kyse on
heille itselleen taakaksi muodostuneesta paritussuhteesta. Ainoa seuraus
yhteistyosta heille itselleen on ansiotoiminnan loppuminenja altistuminen
kostotoimenpiteille. Niinpa prostituoitujen halukkuus tehda ilmiantoja ja
todistaa jutuissa parittajia vastaan, mika on alhainen yksin osapuolten
osittaisesta intressiyhteydestakinjohtuen, on kaytannossa olematon. Ilman
prostituoitujen yhteistyota oikeudellisesti riittavan nayt6n hankkiminen
jutuissa on puolestaan erittain hankalaa.

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
Toinen prostituutiota koskeva erityissaados sisaltyy RL 20:8:aan. Yleislinjasta poiketen vuoden 1998 rikoslakiuudistuksessa seksuaalipalvelujen
ostaminen alle 18-vuotiaalta tehtiin rangaistavaksi: "Joka lupaamalla tai
antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilOn
ryhtymaan sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon, on
tuomittava ... sakkoon tai vankeuteen enintaan kuudeksi kuukaudeksi."
Rikos on virallisen syytteen alainenja RL 1:11 :n nojalla Suomen kansalaiset seka maassa asuvat ulkomaalaiset ovat tuomittavissa siita (samoin kuin
parituksestakin, jos paritettava on alle 18-vuotias) Suomen lain mukaan
myos silloin, kun teko on tehty ulkomailla, vaikka se ei olisikaan tekomaan
lain nojalla rangaistava. Tassakin rikoksessa myos yritys on rangaistava.
Saannoksen soveltamisala rajoittuu lahinna teini-ikaisten prostituution ehkaisyyn, seksuaalipalvelujen ostaminen alle 16-vuotiailtahan on
kriminalisoitu suoraan RL 20:6-7:ien nojalla lapsen seksuaalisena hyvaksikayttona. RL 20:8:n saatamista perusteltiin seka nuorten korostuneella
suojaamistarpeella etta pyrkimyksella ehkaista katu- ja huumeiden kaytt66n liittyvaa prostituutiota. Tunnusmerkist6n tayttyminen ei vaadi aloitteellisuutta saati painostusta asiakkaan taholta. Myos tapaukset, joissa
aloitteen tekija on palvelujen tarjoaja, ovat rangaistavia. Samoin lainkohdassa mainitun korvauksen ei tarvitse olla suoraan taloudellista laatua,
vaan se kasittaa minka tahansa nuorelle merkityksellisen suorituksen (HE
6/1997).
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RL 20:8:n nojalla syytettiin 1999 alioikeuksissa yhta henkiloa, joka
tuomittiin sakkorangaistukseen (30 ps ). Lainkohtaa on sittemmin sovellettu
kerran myos suomalaisten Venajalle suuntautuvan seksimatkailun sanktiointiin. Kotkan karajaoikeus tuomitsi 2001 lopulla RL 20:8:n nojalla
suomalaismiehen, joka oli pitempaan ostanut saannollisia seksipalveluja
kahdelta aile 18-vuotiaalta tytolta asunnossaan Viipurissa. Kaytannossa
lainkohdan soveltamista varsinkin satunnaiseen ulkomaille suuntautuvaan
seksiturismiin vaikeuttavat samat nayton hankkimiseen ja kaytannon
viranomaisyhteistyohon liittyvat ongelmat kuin lapsiprostituutionkin
sanktiointia.

Pornografia
Seksuaaliseen hyvaksikaytt66n liittyy myos pornoteollisuuden tarpeita
tyydyttamaan suunnattu ihmiskauppa. Sen saantelyyn ovat sovellettavissa
RL 17. lukuun sisaltyvat saannokset eraiden epasiveellistenjulkaisutyyppien valmistamisen, levittamisen ja hallussapidon rangaistavuudesta.
Lapsipornografian valmistaminen, maahantuonti, levittaminen ja
hallussapito on Suomen lakien mukaan poikkeuksetta rangaistavaa (RL
17: 18-19). Muun tyyppisen pornografian valmistaminen ja levittaminen
on sen sijaan paasaantoisesti ja hallussapito rajoituksitta sallittua. Lapsipornografian ohella kriminalisoitua on ainoastaan elaimeen sekaantumista
tai vakivaltaa sisaltavan pornografian tuotanto j a kauppa (RL 17: 18).
Rangaistusasteikko valmistamista, maahantuontiaja levittamista saantelevassa RL 17:18:ssa on sakkoa tai vankeutta enintaan kaksi vuotta, lapsipornografian hallussapidon kriminalisoivassa RL 17: 19:ssa sakkoa tai
vankeutta enintaan kuusi kuukautta.
Lapsipornografian tuotantoon liittyvan ihmiskaupan ehkaisyyn
kansallinen lainsaadantomme antaa siten periaatteessa suhteellisen hyvat
mahdollisuudet. Muun pornografian tuotanto on sen sijaan paaasiassa
saantelemat6nta.
RL 17: 18-19 ovat laissa nykymuotoisina vuodelta 1998, j olio in
pornografian kriminalisoinnin piiria supistettiin tuntuvasti.

2.1.4 UlkomaalaislainsaadantO
Niin Suomeen suuntautuvassa laittomassa siirtolaisuudessa kuin itaprostituutiossakin huomattava osa toimijoista on ulkomaalaisia. Heidan
oleskelu-, tyoskentely- ja matkustamisoikeuttaan koskeva saann6st6

22
sisaltyy Suomessa ulkomaalaislakiinja -asetukseen. Ne ovat nykymuodossaan vuodelta 1991 ja uudistettu perusteellisesti vuonna 1999.
Ulkomaalaisten harjoittaman prostituution saantelyssa keskeisia
ovat ulkomaalaislain 6. luvun saannokset kaannyttamisesta ja maasta
karkottamisesta. Kaannyttamista sovelletaan niiden henkilOiden maasta
poistamiseen, j oilla ei ole oleskelulupaa, karkottamista puolestaan oleskeluluvan omaaviin. Paaosa Suomessa toimivista ulkomaalaisista prostituoiduista on maassa lyhytaikaisesti joko turistipassin tai vierailuviisumin
nojalla. Kaytannossa tarkein saannostO heidan oleskelunsa saantelyyn on
siten kaannyttamissaannostO ja vuonna 1999 ulkomaalaislain 37 §:aan
lisattiinkin yhdeksi nimenomaiseksi kaannyttamisperusteeksi juuri seksuaalipalvelujen myyminen.
Kaytannossa kaannyttamisen perusteeksi riittaa nykyisin perusteltu
epaily siita, etta henkilO myy tai aikoo myyda (tai muuta taloudellista
korvausta vastaan tmjota) seksuaalipalveluja. Lain esitOiden mukaan epaily
on perusteltu, jos henkilOn tiedetaan joskus aiemmin hankkineen tuloja
seksuaalipalveluja myymalla. Toiminnan ei ole tarvinnut olla paatoimista
(HE 50/1998).
Kaannytyspaatosta tehtaessa on kaannyttamisperusteen olemassaolosta huolimatta ulkomaalaislain 38 §:n mukaan aina huomioitava kaikki
asiaan vaikuttavat seikat ja olosuhteet kokonaisuudessaan. Sellaisiksi on
erikseen nimetty ulkomaalaisen oleskelun pituus seka perhe- ja muut siteet
Suomeen. Ketaan ei myoskaan saa kaannyttaa alueelle, jossa han voi
joutua epainhimillisen kohtelun tai sellaisen vainon kohteeksi,joka tayttaa
ulkomaalaislain 30 § :n tai 31 § :n kriteeritturvapaikan tai suojelutarpeeseen
perustuvan oleskeluluvan myontamisen edellytyksista. Tamakin saannos
lisattiin lakiin vuonna 1999 (HE 50/1998).
Hallituksen esityksen mukaan 38 §:n saannos on tarkoitettu lahinna
ehkaisemaan pitkaan maassa oleskelleiden turvapaikanhakijoiden automaattista kaannyttamista turvapaikkahakemuksen hylkaamistapauksissa
(HE 50/1998). Tama ei sinansa esta kokonaisharkinnan soveltamista myos
prostituutioon liittyvissa kaannyttamispaatOksissaja erityisesti tapauksissa,
joissa on kyse jarjestaytyneen pakkoprostituution uhreista. Lain sanamuoto
mahdollistaisi kaannyttamisesta luopumisen esimerkiksi tapauksissa,joissa
kaannytettava suostuu todistamaan esitutkinta- ja oikeusprosessissa
parittajia vastaan tai joissa hanta uhkaa kotimaassaan ilmeinen hengen- tai
terveydenvaara. Tata mahdollisuutta ei kuitenkaan toistaiseksi ole juurikaan hyodynnetty.
Kaannyttamisesta paattaa paasaantoisesti passintarkastusviranomainen tai poliisi voimassa olevien ohjeiden mukaan. Tietyissa tapauksissa
paatos voidaan siirtaa Ulkomaalaisvirasto1le, joka voi myos aina omasta
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aloitteestaan ottaa asian paatetUivakseen. Paatas on tehtava kolmen kuukauden kuluessa siita kun ulkomaalainen on saapunut Suomeen. KaannyttamispaatOs merkitsee myos aina viisumin peruuttamista.
Ulkomaalaisviraston tietojen mukaan ulkomaalaislain 37 §:n 1.
momentin 4. kohdan mukaisia kaannytyspaatoksia on lain voimaantulon
jalkeen (toukokuun alusta 1999 elokuun alkuun 2001) tehty kaikkiaan
runsaat 700, 20-30 kuukautta kohti. Perusteena laheskaan kaikissa ei
kuitenkaan ole ollut prostituutio, seksuaalipalvelujen myynnin ohella
lainkohta nimeaa kaannytysperusteeksi myos tulojen hankinnan epiirehellisin keinoinja kattaa esimerkiksi salakuljetuksenja salakaupan. Rajavartiolaitoksen tietojen mukaan nimenomaisesti prostituutioon perustuneita
kiiannytyksia on mainitulta ajanjaksolta 85. Tosiasiallinen luku on kuitenkin suurempi, silla rajavartiolaitoksen ohella kaannytyspaatoksia tekevat
myos poliisiviranomaiset,ja esimerkiksi yksin Oulun poliisi on kaannyttanyt viime vuosina prostituution perusteella keskimaarin 20 naista vuodessa
(HS 12.1.2002). Kaiken kaikkiaan on siten mahdotonta arvioida kuinka
suuri osa ulkomaalaislain 37 §:n 1. momentin 4. kohdan nojalla tehdyistii
kaannytyksista on viime vuosina aiheutunut prostituutioepailyistii, ja
toisaalta prostituutiosta epailtyja on karkotettu samaan aikaan myos
muodollisesti muilla perustein, esimerkiksi puutteellisten matkustusasiakirjojen tai liian viihiiisten rahavarojen nojalla. Kaannytystilastoista ei siten
nykyisellaan ole kovin paljon apua yritettaessa selvittaa ulkomaalaislain
37 §:n soveltamista prostituution kontrollointiin. 15
Seksuaalipalvelujen myynnin lisaamista nimenomaiseksi kaannyttamisperusteeksi siita huolimatta, ettei prostituutio Suomessa ole laitonta,
perusteltiin hallituksen esityksessii 1998 itaprostituution mukanaan tuomilla yhteiskunnallisilla hiiiriOilla, samoin siihen liittyvalla paritustoiminnalla
ja oheisrikollisuudella. Tavoitteena oli suojata suomalaista yhteiskuntaa
ulkomaalaisen prostituution aiheuttamilta hairiotekijoilta (HE 50/1998).
Prostituutiotilanteen kehitystii seuraavat asiantuntijat eivat kuitenkaan ole
yksimielisia sen tarkoituksenmukaisuudesta tiissii suhteessa. Esimerkiksi
Jaana Kauppinen arvioi valvonnan keskittamisen yksittaisiin prostituoituihin toiminnan organisoijien sijaan voivan johtaa pitkallii tahtayksella
jarjestaytyneen prostituution vahvistumiseen. Koska prostituution oheisongelmat ja kytkokset rikolliseen alamaailmaan keskittyvat nimenomaan
jarjestaytyneeseen prostituutioon, siiiidos vahvistaa kehitystii, joka on sen
tavoitteiden vastainen. Toisaalta itaprostituution volyymiin niihden vuosittaisten kaannyttamispaatosten maara, siinakin tapauksessa etta kaikki

15

Rajavartiolaitokselta saatuja tietoja.
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ulkomaalaislain 37 §:n 1. momentin 4. kohdan perusteella tehdyt kaannytykset olisivat aiheutuneet prostituutiosta, on toistaiseksi pysynyt suhteellisen vahaisena,joten ulkomaalaislain 37 §:n muutos ei liene ainakaan viela
juurikaan muuttanut ulkomaalaisten prostituoitujen tosiasiallista asemaa.
Prostituoituihin kohdistuva raja- ja sisamaanvalvonta on kaiken kaikkiaan
varsin satunnaistaja lievaaja tama on myos prostituoitujen tiedossa.

2.2

LainsaadantOmme nykytila ja toimivuus

Ihmiskaupan samoin kuin sen osailmioidenkin, nais- ja lapsikaupan,
oikeudellisessa saantelyssa kaksi keskeista suojattavaa oikeushyvaa ovat
toisaalta toiminnan uhrien ihmisoikeudet, toisaalta yleinen yhteiskunnallinen jarjestys. Nama tavoitteet eivat valttamatta ole aina vaikeuksitta
yhteensovitettavissa. Suomen kansallisessa lainsaadannossa painopiste on
toistaiseksi ollut yleisen jarjestyksen turvaamisessa.
Kaiken kaikkiaan lainsaadantOmme ei nykyisellaan tayta esimerkiksi Prahan vuoden 1997 ihmiskauppaa kasitelleen ministerikokouksen
minimisuosituksia ihmiskaupan kriminalisoinnista ja sen oheisilmioiden
sanktioinnista (Mattila 1999, 21-22). 16 Ihmiskauppa on kansallisessa
lainsaadannossamme kattavasti kriminalisoitu ainoastaan lapsikaupan ja
orjakaupan osalta, eika toimintaan muilta osin sovellettavissa olevien
maahantulorikoksia, paritustaja tahdon vapauden loukkauksia koskevien
saannosten voi katsoa kaikilta osin vastaavan niita tarpeita, joita nimenomaanjarjestaytyneen ihmis- ja naiskaupan saantely asettaa. Kuten mainittua, saannoksissa on lisaksi korostuneesti pohjana yleisen jarjestyksen
turvaamisen tarve, ihmiskaupan uhrien suojaamistarvetta niissa ei paasaantoisesti ole huomioitu. Tilanne on kuitenkin lahitulevaisuudessa jossain
maarin muuttumassa, silla vireilla on hanke naiskaupan kriminalisoivan
yleissaannoksen lisaamisesta rikoslakiin.
Toisaalta, vaikka ihmiskauppa olisi kriminalisoitu kuinka kattavasti
tahansa, on sen, samoin kuin pakkoprostituutionkin, vastainen toiminta
kaytannossa vaikeaa rikosten ominaispiirteista johtuen. Ensinnakin kysymyksessa on ylikansallinen rikollisuus. Organisaattoreista huomattava osa
toimii kohdemaan rajojen ulkopuolellaja heita on kaytannossa mahdoton
saada oikeudelliseen vastuuseen jo yksin tasta johtuen. Mutta, vaikka

1
" Tuollaisiksi oheisilmioiksi luetaan muun muassa kaikin puolinen taloudellinen
hyotyminen ihmiskaupasta, siihen liittyva vaarien asiakirjojen tuottaminen seka
kaikenlaatuinen uhreihin kohdistuva hyvaksikaytto.
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syylliset saataisiinkin kiinni ja oikeuden eteen, oikeudellisesti riittavan ja
kestavan nayton saaminen heita vastaan on talloinkin normaalitapauksissa
hankalaa. Kyse on rikollisuudesta, jossa uhrien halukkuus ja mahdollisuus
avustaa viranomaisia hyvaksikayttajien vastuuseen saattamisessa on
yleensa vahainen. Uhrin ja organisaattorin suhde on normaalisti osin
symbioottinen. Uhri ei ole ainoastaan riiston kohde, vaan myos itse hyotyy
toiminnasta, j oten hanelle ei ole henkilokohtaista etua toiminnan paljastumisesta.
Toisaalta niissakin tapauksissa,joissa kyseessa on puhdas riistosuhde, uhrin asema suhteessa seka organisaattoriin etta myos kohdemaan
viranomaisiin on yleensa alisteinenja varsin turvaton. Yhteistyosta viranomaisten kanssaja rikoksen selvittamisesta ei naissakaan tapauksissa ole
uhrille juurikaan hyotya, silla seurauksena on hanelle maasta karkotus ja
altistuminen toiminnan organisoijien kostotoimenpiteille.
"Mun kasitys on etta naiset pitaa sita rikosoikeudellista suojaansa talla
hetkella hyvin naennaisena. Heille se on aivan sama onko silla parittajalla ehdollinen tuomio, jos se on kuitenkin koko ajan siina." (Haastateltu sosiaalityiintekij a).

Tasta johtuen Prahan suosituksiin liittyy ihmiskaupan kattavan kriminalisoinnin ohella kehotus riittavien todistajansuojelumekanismien
luomisesta seka oleskelulupien myontamisesta niille ihmiskaupan uhreille,
jotka suostuvat auttamaan viranomaisiarikosten selvittamisessa. Taltakaan
osin nykytilanne Suomessa ei ole tyydyttava. Lainsaadantoomme ei sisally
todistaj ansuoj el unormistoa eika toimivia todistaj ansuojelumekanismej a ole
kehitetty myoskaan kaytannon viranomaistoiminnassa. 17 Toisaalta, vaikka
laki edellyttaakin jokaisessa kaannyttamistapauksessa kokonaisharkintaa
j a antaa siten periaatteessa mahdollisuuden soveltaa valikoivaa kaannytyspolitiikkaa prostituoituihin, mahdollisuutta ei (haastateltujen viranomaisten
ja kansalaisjarjestOjen edustajien tietojen mukaan) ole toistaiseksi juurikaan hyodynnetty.
Voimassa oleva lainsaadantO peilaa kaiken kaikkiaan osin viela
kymmenen vuoden takaista tilannetta,jolloin ihmiskauppa, laiton siirtolaisuus ja pakkoprostituutio olivat Suomessa kaytannossa tuntemattomia

17
Sinansa on kyseenalaista onko Suomen olosuhteissa tallaisten mekanismien luominen
ylipaataan mahdollista. Erityisesti ulkomaalaisen todistajan katkeminen uuden identiteetin turvin suomalaiseen yhteiskuntaan voi olla viranomaisten tahdosta ja taidosta
riippumatta pitemman paalle hankalaa. Vallitsevat olosuhteet, toisaalta pieni vaestii ja
vielakin pienempi ulkomaalaisyhteiso, toisaalta vaestiin ja sen jokapaivaisen elaman
erittain kattava kaikenlaatuinen rekisterointi, ovat tekijoita, jotka eivat ole erityisen
suosiollisia toimivan todistajansuojeluohjelman rakentamiselle.
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ilmioiUi. Toisaalta syy siiben, ettei lainsaadantOa ole viime vuosina muutettu paremmlnjarjestaytyneen ihmiskaupanja pakkoprostituution saantelyyn soveltuvaksi, on ollut se, ettei ilmioita ole edeUeenkiHin koettu sen
enempaa lainsaatajan kuinjarjestysviranomaistenkaao taholla merkittavaksi, aktiivisia lainsiiiidannollisiii toimenpiteita vaativaksi uhaksi. On huomioitava, etta viranomaisten tietoon tulleiden ihmissalakuljetus- ja pakkoprostituutiotapausten maara on vii me vuosinakin ollut hyvin pieni. Haastateltujen lainsoveltajien arvioissa vaHitseva lainsaadiintO katsottiin piiiiosin
tarkoituksenmukaiseksi ja nykyhetken tarpeet tyydyttaviiksi.

3 NAISKAUPAN, PROSTITUUTION
JA LAITTOMAN SIIRTOLAISUUDEN
TUTKIMUKSEEN KAYTETTAVIS SA
OLEVAT LAHTEET

Ensikiiden liihdeaineistoa on ihmiskaupasta (puhumattakaan prostituutioon
liittyviistii ihmiskaupasta) Ioydettiivissii Suomesta erittiiin viihiin. Tiimii ei
viilttiimiittii merkitse sitii, etta ilmioitii ei maassamme esiintyisi, sillii ne
ovat tunnetusti rikollisuuden muotoja, joissa ilmituloaste on erittiiin pieni.
Koska liihdeaineistoa, josta niitii voisi suoraan tutkia, ei kuitenkaan ole
olemassa, tulee arviot kiiytiinnossii perustaa epiisuoriin tietoihin soveltaen
laittomasta siirtolaisuudesta ja prostituutiosta kertovia virallisia j a epiivirallisia tietokantoja,joitaniitiikin on saatavissa Suomestasuhteellisen niukasti.
Tiissii luvussa kiisitelliiiin ensin maastamme Ioydettiivissii olevia
prostituutiosta kertovia liihteitii ja sen jiilkeen laitonta siirtolaisuutta
kuvaavia.

3.1

Naiskauppa ja prostituutio

Varsinaisesta naiskaupasta kertovia liihteitii ei Suomesta kiiytannossii
Ioydy, sen sijaan ulkomailta maahan suuntautuvasta prostituutiosta ja
siihen liittyvista oheisilmioistii tietoja on saatavissa useammalta taholta.

3 .1.1 Oikeuslaitos
Oikeuslaitoksesta prostituutiota oheisilmiOineen koskevia tietoja on
saatavissa liihinnii paritusjuttujen asiakirjoista. Suomen alioikeuksissa
kasiteltiin vuosina 1996-99 48 paritusta koskenutta syytettii. Juttujen
poytakirjat esitutkinta-aineistoineen on lOydettiivissii asiaa viimeksi
kiisitelleen tuomioistuimen arkistosta ja ne ovat julkisia, mikiili toisin ei
nimenomaisesti ole miiiiriitty. Toisaalta myos salaisiksi miiiiriittyjen
juttujen asiakirjat ovat normaalisti tietyin syytettyjen ja asianomistajien
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anonymiteettisuojaa koskevin ehdoin tieteellisen tutkimuksen ki:iytettavissi:i. Lupaa tulee pyyti:ii:i tuomioistuimelta, joka pi:iatOksen on antanut.
Asiakirjojen tietosisaltO on vaihteleva. Parhaiten yksityiskohtaista
tietoa on saatavissa syytetyisti:i ja teon ominaispiirteisti:i. Paritetuista
prostituoiduista tietoja IOytyy silti:i osin kuin heita on kuultu todistajina.
Kayti:innossa prostituoitujen vaihtuvuus varsinkin itaprostituutioon liittyvassi:i paritustoiminnassa on yleensi:i suuri, todistajatjuttuihin valikoituvat
satunnaisesti henkiloisti:i, jotka jutun ilmitulohetkelli:i ovat maassa ja
viranomaisten kuultavissa.
Paritusoikeudenkayntiaineiston suurimpana ongelmana on kiisiteltyjen juttujen vahi:iinen mi:ii:iri:i. Asiakirjoista on saatavissa hyvi:ii:i laadullista
tietoa prostituutiosta ja paritustoiminnasta, mutta kvantitatiivisen tutkimuksen li:ihteeksi niisti:i ei ole.
Toinen, lahinni:i ki:iyti:innollinen ongelma, on asiakirjojen arkistointi
hajanaisesti ympari maata. Suomen oikeuslaitos on rikosjutuissa kolmiportainen. Ensimmi:iisena asteena toimivat karajaoikeudet, joita maassa on
useita kymmenia. Valitusasteen puolestaan muodostavat hovioikeudet,
joita niitakin on kuusi (Helsingissi:i, Kouvolassa, Kuopiossa, Rovaniemelli:i,
Turussa ja Vaasassa). Tietyin edellytyksin hovioikeuden antamasta tuomiosta voi viela valittaa Helsingissi:i sijaitsevaan korkeimpaan oikeuteen.
Alioikeuksien vuosina 1996-1999 paritusjutuissa antamista 32 langettavasta tuomiosta hovioikeuksiin valitettiin 20:sti:i (63 %). Vastaavasti 16
pi:ii:itOksesti:i, joissa syyte hyli:ittiin, valitettiin kahdesta (13 %). Korkeimpaan oikeuteenjutuista ei pi:ii:itynyt yksiki:ii:in. Kaikkiaan 48 jutusta ki:irajaoikeuksien arkistoihin onji:ii:inyt siten 26 (54 %)ja hovioikeuksien arkistoihin pi:ii:itynyt 22 (46 %). 18
Toinen tietolahde oikeuslaitoksessa on henkiiOsto. Koska paritusrikokset ovat kuitenkin toistaiseksi olleet erittain harvinaisia ja niiden
kasittely on hajaantunut alioikeuksiin kautta maan, laajaa kokemusta ei ole
kertynyt yhdelleki:ii:in oikeuslaitoksen palveluksessa tyoskentelevi:ille.

3 .1.2 Poliisiviranomaiset
Tietoja nimenomaisesti naiskaupasta keri:ii:i Suomessa pai:itoimisesti keskusrikospoliisissa yks i tutkij a. Varsinaista tietokantaa ilmi osti:i, sen uhreista ja toimijoista ei kuitenkaan sieltakaan ole saatavissa, silli:i naiskaupan

18

Oikeammin 48 syytteesta. Koska yhdessa jutussa on saattanut olla Ua useammassa
ollutkin) useita syytettyja, jutuista on hovioikeuksien arkistoista liiydettavissa suurempi
suhteellinen osuus kuin syytteiden perusteella nayttaa.
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tunnusmerkistOn HiytUivaii tmmmtaa on poliisin tietoon tullut vnme
vuosina olemattoman vahan.
Paritusrikollisuudesta ja prostituutiosta tietoja on saatavissa sen
sijaan enemman. Epailematta parhaan ja kattavimman viranomaisten
kokoaman paritustoimintaa koskevan tietolahteen Suomessa muodostaa
poliisin rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineisto. Kaytannossa asiakirjat
sisaltavat hyvin saman tyyppista tietoa kuin oikeudenkayntiasiakirjatkin.
Parhaiten tietoja on parittajista ja teon ominaispiirteista, vaihtelevammin
prostituoiduista. Olennaisin ero on aineiston suurempi kattavuus. Rikosilmoituksia parituksesta tehtiin 1998-2000 kaikkiaan 67. (Syyttajalle
syyteharkintaa varten oli niista vuoden 2001 alkuun mennessa paatynyt 27
(40 %).) Vaikka taltakaan osin ei ole kyse massailmiosta, parittajien ja
todistajina kuultujen prostituoitujen maara on kuitenkin niin suuri, etta
myos kvantitatiiviset yleistykset ovat jossain maarin mahdollisia. On
kuitenkin huomattava, etta kaikki tapaukset eivat koske ulkomaalaisten
harjoittamaa prostituutiotaja etta, koska paritus on Suomen lakien mukaan
rangaistavaa myos silloin kun se perustuu osapuolten keskinaiseen vapaaehtoiseen sopimukseen, laheskaan kaikkiin poliisin tietoon tulleisiin
paritustapauksiin ei liity pakkoprostituution tunnusmerkkeja. Lisaksi,
kuten jaljempana ilmenee, viranomaisten tietoon tulevista paritusjutuista
saatava informaatio ei kaikilta osin ole ilmeisesti sellaisenaan yleistamiskelpoista koko paritustoimintaa ja prostituutiota ajatellen, vaan tietyt
parituksen ja prostituution muodot nakyvat aineistossa yliedustettuina.
Varsinaisen rikostutkinnan Iisaksi keskusrikospoliisi tekee, osin
omaan, osin ulkopuoliseen aineistoon perustuen laajempia tutkimuksiaja
kartoituksia ajankohtaisista rikollisuuden ilmioista. Tallainen on vuonna
2001laadittu myos paritusrikollisuudestaja prostituutiosta. Rikosilmoitusja esitutkinta-aineisto samoin kuin keskusrikospoliisin erillistutkimusten
tuloksetkaan eivat ole julkisia, mutta saatavissa ulkopuoliseen tutkimuskayttoon tietyin ehdoin.
Merkittavan tietolahteen prostituution tutkimukselle muodostavat
myos prostituutiota ja paritustoimintaa tutkivien yksittaisten poliisien
henkilokohtaiset tiedotjakasitykset. Toisin kuin oikeuslaitoksesta, poliisin
piirista on loydettavissa useampia henkiloita, joille on karttunut pitkaaikaistaja syvallista kokemusta prostituutionja sen lieveilmioiden seurannasta.
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3 .1.3 Ulkomaalaisvirasto
Ulkomaalaisvirasto keraa tietoja kii.ii.nnytys- ja karkotustapauksista perusteineen. Niiden pohjalta on periaatteessa saatavissa informaatiota niin
ulkomaalaisten harjoittaman prostituution volyymista kuin siihen kohdistetun viranomaisvalvonnan tehokkuudestaja vaihtelustakin. Viraston koostamista tilastoista ei niiden laadintaperusteista johtuen ole kuitenkaan
ainakaan toistaiseksi saatavissa tasmallisia tietoja prostituutioon liittyvista
kii.annytyksista. Syyna on se, etta kaannyttamisperusteesta ei tilastoida
muuta kuin lainkohta, ja ulkomaalaislain 37 §:n 1. momentin 4. kohtaan
sisaltyy prostituution ohella myos tulojen hankkiminen eparehellisin
keinoin.
Varsinaisiin kaannyttamispaatOksiin liittyy tarkempi kuvaus tosiasiallisesta perusteesta, joten niista prostituutioon liittyvat tapaukset on
periaatteessa eroteltavissa. Paatoksia ei kuitenkaan arkistoida Ulkomaalaisvirastossa, vaan ne ovat Joydettavissa ainoastaan paatOksen antaneista
viranomaisista, poliisipiireista ja rajavartiolaitoksesta.
Ulkomaalaisvirastosta prostituutioon ja naiskauppaan liittyvaa
informaatiota on kaiken kaikkiaan siten saatavissa varsin niukasti. Eraita
mahdollisuuksia prostituutioon liittyvan kii.ii.nnytyspolitiikan keskitetyksi
seuraamiseksi virasto kuitenkin tarjoaa.

3 .1.4 Raj avartiolaitos
Rajavmtiolaitos kokoaa seka tilastotiedot vuosittain tekemistaan prostituutioon perustuneista kaannyttamispaatOksista etta arkistoi niihin liittyvat
alkuperaiset paatOsasiakirjat. Tiedot ja asiakirjat eivat ole julkisia, mutta
saatavissa tietyin ehdoin tutkimuskayttoon. Paapuutteena informaatiossa
on se, etta se ei ole kattavaa. Huomattava osa kaannyttamispaatoksista
tehdaan poliisipiireissaja sisaltyy rajavartiolaitoksen tilastoihin vain silta
osin kuin paatOksista on laitokselle ilmoitettu.
KaannyttamispaatOsten ohella merkittavan tietolahteen prostituution
tutkimuksdle muodostavat rajavartiolaitoksessakin yksittaisten tyontekijoiden henkilokohtaiset kokemukset ja tietamys. Samoin kuin poliisiviranomaisten parista myos rajavartiolaitoksesta on loydettavissa useampia
henkiloita, joilla on vuosien kokemus prostituution seurannasta.
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3 .1. 5 Sosiaali- j a terveysalan tutkimus- j a kehittamiskeskus
(Stakes)
Sosiaali- ja terveysministerio kaynnisti vuonna 1998 prostituution ehkaisyprojektin osana viisivuotista "Naisiin kohdistuvan vakivallanja prostituution ehkaisyhanketta". Projektin toteuttamisesta vastaa Stakes. Hanke
perustuu Suomen hallituksen vuoden 1997 tasa-arvo-ohjelmaan ja sita
kautta Pekingin IV naisten maailmankonferenssin toimintaohjelmaan,
mutta on samail a myos jatkoa Stakes in aiemmille prostituutiotutkimuksille.
Projektin tehtavana on seurata prostituutiota kansallisesti ja kansainvalisesti seka kerata ja tuottaa tietoa kaupallisen seksin ilmioista.
SamaHa se antaa tarvittaessa viranomaisille ja muiHekin tahoiHe
asiantuntija-apua seka levittaa informaatiota prostituutiosta ja sen ehkaisysta. Tavoitteena on, paitsi tuottaa ja edistaa yleista prostituution
tutkimusta, luoda toimenpide-ehdotuksia prostituution ehkaisemiseksi ja
siihen liittyvien epakohtien vahentamiseksi. SamaHa pyritaan edistamaan
viranomaisten ja kansalaisjarjestOjen yhteistyota ilmiOn tiimoilla.
Projektissa toimii talla hetkeHa koko- tai osa-aikaisesti kuusi
tutkijaaja tutkimustoiminta on oHut monipuolista kasittaen muun muassa
prostituution markkinointikanavien kartoittamista seka prostituoitujen
parissa suoritettuja kenttatutkimuksia heidan taustansa, toimintansa ja
tyoskentelyolosuhteittensa selvittamiseksi. Hankkeen keskeiset tulokset on
tarkoitus julkaista ja osa on jo julkaistukin.

3.1.6 Pro-tukipiste
Vuonna 1990 perustettu Pro-tukipiste on yksityisen helsinkilaisen
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja tuottavan Diakonissalaitoksen alainen
prostituoitujen tukikeskus. Se on toistaiseksi ainoa prostituoiduille, niin
suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin, tukipalveluja tuottava organisaatio
Suomessa ja myos ainoa viranomaisista riippumaton toimija, joka paatoimisesti seuraa prostituutiotilannetta maassa. Tukipisteen toiminta keskittyy
paakaupunkiseuduHe ja sen palveluksessa on seitseman vakinaista tyontekijaa, jotka kiertavat saannollisesti prostituoitujen toimintapaikkoja etsien
heihin aktiivisesti kontakteja.
Keskus ei keraa eika arkistoi systemaattista tietoa asiakkaistaanja
sen tyontekijat toimivat salassapitovelvoitteen alaisina. Toisaalta tukipisteen tyontekijoilla on pitkaaikaisinja perusteellisin prostituutiotilanteenja
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sen kehityskulkujen tuntemus Helsingin seudulla ja tietiimys on myos
ulkopuolisen tutkimuksen kiiytettiivissii.

3.1.7 Duovvi ry
Duovvi ry on tasa-arvojiirjestO, joka toimii Utsjoella Pohjois-Suomessa.
JiirjestOn piiiimiiiiriinii on edistiiii sukupuolten ja etnisten ryhmien viilistii
tasa-arvoa toiminta-alueellaan yhteistyossii Ruijassa Norjan puolella
toimivien vastaavien yhdistysten kanssa. Tyo tapahtuu piiiiosin vapaaehtoisvoimin. Toistaiseksi liihes kaikki voimavarat ovatjiirjestOn edustajien
mukaan menneet kiiytiinnossii prostituution vastaiseen toimintaan.
JiirjestO seuraa Pohjois-Lapin prostituutiotilannetta ja harjoittaa
omaehtoista prostituution vastaista valistustoimintaa. Samalla se pyrkii
vaikuttamaan viranomaisiin ja terveydenhuollon henki!Ostoon yleisen
prostituution ehkiiisytyon ja valvonnan tehostamiseksi. JiirjestO ei kokoa
tilastoja tai muita tiedostoja prostituutiotilanteesta eikii prostituoiduista.
Sen edustajilla on kuitenkin yli kymmenen vuoden aktiivisesti hankittu
kokemus Saamenmaahan Kuolan niemimaalta suuntautuvan itiiprostituution kehityksestiija ilmenemismuodoista, samoin prostituution vaikutuksista alueen yhteiskuntaanja eliimiiiin. Tietiimys on ulkopuolisen tutkimuksen kiiytettiivissii.

3.1.8 Muita lahteita
Edellii mainittujenjiirjestOjen lisiiksi prostituutioon liittyviiii informaatiota
on saatavissa muun muassa valtioneuvoston yhteydessii toimivalta tasaarvoasiain neuvottelukunnalta, maahanmuuttajanaisia avustava!taMonikanaiset ry:lta sekii ulkomaalaisten kriisikeskuksen tyontekijoiltii.
Tilastokeskuksen julkaisemista tilastosarjoista prostituutiosta
oheisilmioineen tietoja sisiiltyy liihinnii oikeustilastoon. Se kertoo alioikeuksissa vuosittain parituksesta syytettyjenja tuomittujen miiiiriit, sukupuolijakauman sekii tuomittujen rangaistusten lajin ja keskipituuden. Sitii
vastoin rikostilastossa, sen julkaistussa muodossa, sovellettu jaottelu ei
mahdollista paritusrikosten erottelua muista seksuaalirikoksista.
Kattavat tiedot sekii suomalaisesta etta pohjoismaisesta prostituutiokirjallisuudesta on saatavissa vuonna 1999 julkaistusta bibliografiasta
(Laukkanen 1999B). Suomessa ilmestyneessii prostituutiota koskevassa
tutkimuskirjallisuudessa piiiipaino on toistaiseksi ollut ilmion historiassa,
nykyprostituutiota koskevista tutkimuksista maininnan ansaitsevat liihinnii
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Stakesin julkaisemat, jotka kasittelevat muun muassa prostituution asiakkaita ja markkinointiviiylia. 19
LehdistOssiija sahkoisissa tiedotusvalineissii varsinkin ulkomaalaisten Suomessa harjoittama prostituutio samoin kuin suomalaisten seksimatkailu Luoteis-Venajalle ja Viroon on ajoittain saanut suurtakin huomiota.
Reportaasien taso on ollut vaihteleva ja paiiosin kyse on ollut yksittiiisten
mielta kuohuttaneiden tapausten uutisoinnista. Huomion ansaitsevat
kuitenkin ainakin Helsingin Sanomien ja Hufvudstadsbladetin ajoittaiset
laajemmat katsaukset. 20

3.2

Laiton siirtolaisuus

Tietolahteita laittomasta maahanmuutosta ja maahanmuuttajista on Suomesta loydettavissa huomattavasti enemman kuin prostituutiosta. Niiden
sisaltama tieto on myos tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa. Paiisyyna on
se, etta toisin kuin prostituoidut ja parittajat, jotka pyrkiviit salaamaan
toimintansa mahdollisimman tarkasti viranomaisilta ja ymparoivalta
yhteiskunnaltakin, laittomat siirtolaiset pyrkivat liihes poikkeuksitta
ottamaan viranomaisiin omatoimisesti ja aktiivisesti yhteytta. Voimassa
oleva turvapaikkasaannostO tekee laittomasti maahan tuleville edulliseksi
turvapaikan hakemisen, joten varsinaista laitonta Suomeen suuntautuvaa
piilosiirtolaisuutta ei ilmeisesti juurikaan esiinny. Taman johdosta siirtolaisvirtojen seuraamiseenja kontrollointiin on suhteellisen hyvat mahdollisuudet. Suo men kautta kolmansiin maihin suuntautuvassa siirtolaisuudessa
tilanne on sen sijaan olennaisesti heikompi.

3 .2.1 Oikeuslaitos
Oikeuslaitoksesta tietoja laittomasta siirtolaisuudestaja ihmiskaupasta on
saatavissa lahinna maahantulorikosjuttujen asiakirjoista. Syytteita RL
17:7-S:ien nojalla nostettiin vuonna 1999 kaikkiaan 37, joista paaosa

19

Ks. Hollmen & Jyrkinen 1999; Keeler & Jyrkinen 1999; Laukkanen 1999A; Laukkanen 2000; Turunen 1996.
20

Muun muassa Uissa yhteenvedossa hyodynnetyt katsaukset.

34
karajaoikeuksissa. Summaarisessa rangaistusmaaraysmenettelyssa kasiteltiin RL 17:7 -syytteista noin neljasosa. 21
Juttujen asiakirjoista tutkimuslahteena patee edella paritusjuttujen
osalta lausuttu silla erotuksella, etta toiminnan asiakkaista tietoja on
lOydettavissa huomattavasti kattavammin kuin paritusjutuissa prostituoiduista. Ihmissalakuljettajien asiakkaat hakevat lahes poikkeuksitta turvapaikkaa ja kaytantOna on, etta heista paaosaa kuullaan salakuljettajaa
vastaan aj etussa oikeusprosessissa todistajina ainakin esitutkintavaiheessa.
Yhteista sen sijaan paritusjuttujen kanssa on se, etta maahantulorikoksiakaan koskevista oikeudenkayntiasiakirjoista ei toistaiseksi ole juurikaan
kvantitatiivisen tutkimuksen lahteiksi johtuen juttujen, syytettyjen ja
todistajina kuultujen asiakkaiden vahaisesta kokonaismaarasta.
Myos maahantulorikosjuttujen asiakirjat on arkistoitu hajanaisesti.
Vuonna 1999 kasitellyista RL 17:7 -syytteista ei valitettu yhdestakaan
hovioikeuteen, RL 17:8 -syytteista valitettiin yhdesta. Jutut lOytyvat siten
paaosin karajaoikeuksien arkistoista. Yksi tarkeimmista karajaoikeuksista
laitonta maahantuloa koskevien syytteiden kasittelyssa on Vantaan karajaoikeus, jonka tuomiopiirissa sijaitsee Helsinki-Vantaan kansainvalinen
lentokentta.

3.2.2 Poliisiviranomaiset
Ulkomaalaisten sisamaanvalvonta kuuluu Suomessa poliisin tehtaviin.
Kaytannossa valvonnan paavastuu lankeaa paikallispoliisille,joka suorittaa
maahantulorikosten esitutkinnanja turvapaikanhakijoiden turvapaikkatutkinnot myos rajavartiolaitoksen toimesta ilmi tulleissa tapauksissa.
Poliisin esitutkinta- j a turvapaikkatutkintoasiakirjat ovatkin kaytannossa yksityiskohtaisinja kattavin kirjallinen tietolahde Suomeen suuntautuvan laittoman siirtolaisuuden ja siihen liittyvan ihmissalakuljetuksen
tutkimuksessa. Asiakirj at ovat tapauksesta j a tutkinnan v aiheesta rii ppuen
salaisia tai julkisia, kaytannossa kuitenkin salaistakin informaatiota on
maaratyin ehdoin saatavissa tutkimuskayttoon.
Maahantulorikoksia koskevien esitutkinta-asiakirjojen, samoin kuin
turvapaikkatutkinnoista tehtyjen asiakirjojenkin, sisaltoon patee pitkalti
edella paritusjutuista lausuttu. Paritusjutuista poiketen tietoj a ihmissalakuljetuksen asiakkaista sisaltyy niihin kuitenkin kattavasti. Asiakkaat hakevat

21

Langettavista tuomioista rangaistusmiHlraysmenettelyssa annettiin 24 %, hylattyjen
syytteiden osalta oikeustilastosta ei ilmene menettelya, mutta ne lienevat kaikki olleet
karaj aoikeuksien paatoksia.
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normaalitapauksissa turvapaikkaa ja ovat siten yleensa viranomaisten
tavoitettavissa ja kuultavissa.
Koko maan osalta siirtolaistilannetta valvoo keskusrikospoliisi,
jossa laittoman siirtolaisuuden seuranta on keskitetty sita varten perustettuun erityisryhmaan. Kaytannossa keskusrikospoliisi tutkii myos kaikki
merkittavammat ihmissalakuljetustapaukset. Tastajohtuen tiedot niista on
saatavissa keskitetysti ja suhteellisen helposti. Vahaisempien rikosten
esitutkinta-aineisto on sen sijaan arkistoitu hajanaisesti ympari maata.
Myos maahantulorikosten osalta yksittaisten poliisien henkilokohtainen tietamys muodostaa arvokkaan ja toistaiseksi vahan hyodynnetyn
tietolahteen.

3 .2.3 Rajavartiolaitos
Rajavalvonnasta vastaa Suomessa sisaasiainministerion alainen rajavartiolaitos. Se tilastoi luvattomat rajanylitykset (mukaan lukien laittomaan
maahantuloon liittyvat), rajalta kaannyttamiset seka rajanylityspaikoilla
ilmi tulleet laittoman maahantulon yritykset samoin kuin rajavartiolaitokselle jatetyt turvapaikkahakemuksetkin. Saatavissa on siis lahinna yleisluonteista tietoa laittoman siirtolaisuuden reiteistaja volyymista muutoksineen. Kaannytystapauksista kaannytyspaatoksiin perustuen selvitettavissa
on kuitenkin myos kaannytysperuste seka yksityiskohtaisempia tietoja
kaannytetyista.
Kerattyjen tilastojen ja tietojen pohjalta rajavartiolaitoksessa
laaditaan vuosittain rajatilannekatsaus, joka sisaltaa suhteellisen kattavan
yleiskuvan muun ohessa myos laittomasta siirtolaisuudesta ja siihen
liittyvista oheisilmioista muutoksineen. Katsauksissa hyodynnetaan
rajavartiolaitoksen omien tietojen lisaksi naapurimaiden viranomaisilta
saatuja. Rajavartiolaitoksen keraamat tiedot ovat paaosin salaisia, mutta
siita huolimatta yleensa tutkimuskaytt66n saatavissa.
Varsinaisia asiakirjalahteita arvokkaamman tietolahteen laittoman
siirtolaisuudenja sen osailmioiden tutkimukselle muodostaa rajavartiolaitoksessakin yksittaisten tyontekijoiden henkil6kohtainen tietamys.

3 .2.4 Pakolaisneuvonta ry
Pakolaisneuvonta ry on 1990-luvun alussa perustettu riippumaton kansalaisjarjesto,jonka paatehtavana on antaa turvapaikanhakijoille oikeudellista neuvontaa ja apua turvapaikkaprosessissa, niin tuomioistuimissa kuin
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Ulkomaalaisvirastossakin. Yhdistyksella on nelja toimistoa eri puolilla
maata (yksi Helsingissa) ja sen palveluksessa toimii kaikkiaan yhdeksan
lakimiesta. Varsinaisen kaytanni:in oikeudellisen avustustoiminnan lisaksi
Pakolaisneuvonta toimii asiantuntijana muun muassa ulkomaalaislainsaadantoa kehitettaessa.
Yhdistys ei keraa systemaattisia tiedostoja asiakkaistaan ja sen
henkilostO toimii salassapitovelvoitteen alaisena. Tyontekijoilla on kuitenki n suhteellisen kattava kasitys turvapaikanhakij oiden-joista paaosa tulee
maahan laittomasti- vaiheista niin ennen Suomeen tuloa kuin senjalkeenkin. Koska valtaosa turvapaikanhakijoista joutuu hyodyntamaan matkallaan kansainvalisten ihmissalakuljetusverkostojen apua, yhdistyksen
tyontekijoilta on periaatteessa mahdollista saada yleisella tasolla tietoja
niin turvapaikanhakijoiden kokemuksista kuin Suomeen suuntautuvien
ihmissalakuljetusverkostojen toiminnastakin.

3 .2.5 Suornen pakolaisapu ry
Suomen pakolaisapu ty on yli 30 vuotta toiminut kansalaisjarjestO, jonka
paatehtavana on pakolaisia koskeva koulutus-, tiedotus- ja asennekasvatustyo kotimaassa seka konkreettinen avustustoiminta kriisialueilla ympari
maailmaa. JarjestO toimii lisaksi asiantuntijana niin kotimaassa kuin
kansainvalisestikin ulkomaalais- ja pakolaispolitiikkaa koskevassa paatOksenteossa. Jatjesti:ilta ei ole saatavissa yksityiskohtaisia tietoja tai tiedostoja
Suomeen suuntautuvasta laittomasta siirtolaisuudesta ja ihmiskaupasta,
mutta sen edustajilla on hyva yleiskasitys tilanteesta niin kotimaassa kuin
lahialueillakin.

3 .2.6 Kansainvalinen siirtolaisjarjesto (IOM)
Kansainvalisen siirtolaisjarjesti:in Helsingin toimiston tamanhetkisista
projekteista aihepiiriltaan laheisesti kasilla olevaan tutkimukseen liittyy
Baltian maissa harjoitettavaa naiskauppaa koskeva hanke. Vuoden 2000
jalkipuoliskolla kaynnistetyn projektin paamaarana on kiinnittaa viranomaistenja kansalaisjarjestojen huomio naiskaupasta alueella aiheutuviin
ongelmiin. Samalla pyrkimyksena on kerata tietoja kattavan yleiskuvan
saamiseksi nykytilanteesta. Kun otetaan huomioon, etta ulkomaalaisten
Suomessa harjoittaman prostituution toinen keskeinen rekrytointialue on
tallahetkella Viro, IOM:n projektiinjakasillaolevan tyyppiseen tutkimukseen liittyisi huomattavia yhteistyomahdollisuuksia.
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3.2.7 Muita Hihteita
Tilastokeskuksen julkaisemista tilastosarjoista maahantulorikoksista on
paritusrikosten tavoin saatavissa tietoja oikeustilastosta. Rikostilaston
jaottelu ei sen sijaan niidenkaan osalta mahdollista erottelua muista RL 17.
luvun rikoksista, joten se on informaatiolahteena kayttokelvoton. Valillisesti tietoja laittomasta siirtolaisuudesta on lisaksi saatavissa vuosittain
julkaistavista turvapaikanhakijoita ja turvapaikkapaatOksia koskevista
tilastosarj oista, samoin v aestOtilastosta. Niista ilmenee turvapaikanhakij oiden maara ja kansalaisuus seka ulkomaalaisten osuus kokonaisvaestOsta
kansalaisuusryhmittain jaoteltuna.
Julkaistua tutkimuskirjallisuutta Suomen siirtolaistilanteesta ei
viime vuosia koskien ole kaytannossa saatavissa lainkaan. PaivalehdistOssa
asiaa koskevia artikkeleita ilmestyy ajoittain, mutta yleensa ne ovat lahinna
yksittaistapausten uutisointia.

3.3

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan kvantitatiiviseen tutkimukseen soveltuvaa tietoa ihmiskaupasta, saati prostituutioon liittyvasta ihmiskaupasta, ei Suomesta ole
toistaiseksi saatavissa. Syyna on se, etta tapauksia, jotka tayttaisivat
toiminnan tunnusmerkistOn, ei ole tullut sen enempaa viranomaisten kuin
muidenkaan til annetta seuraavien tietoon viime vuosinakaan kuin muutama. Syyllisten ja uhrien kokonaismaara on laskettavissa kymmenissa,
tapausten maarajaa aile kymmeneen.
Paremmin tietoa on lOydettavissa maahantulorikoksistaja ulkomaalaisten prostituutioon liittyvista paritusrikoksista. Kuitenkin myos niita
tulee viranomaisten tietoon vuosittain vain muutamia kymmenia. Muita
lahteita, joihin saannonmukaista tietoa laittomasta siirtolaisuudesta tai
ulkomaalaisten harjoittamasta prostituutiostaja niiden toimijoista kerattaisiin, ei ole olemassa. Kaytannossa ihmiskaupan ja pakkoprostituution
tutkimiseen soveltuvaa valillistakin tietoa on siten lOydettavissa hyvin
niukasti.
Laadultaan ja sisalloltaan prostituutiota ja laitonta siirtolaisuutta
koskeva tieto on tietolahteesta riippumatta varsin samankaltaista. Kaikesta
paatellen viranomaistenja kansalaisjarjestojen kaytossa oleva informaatio
on pitkalti yhteista. Syyna on se, etta viranomaiset ja kansalaisjarjestot
informoivat toisiaan aktiivisesti havainnoistaanja kokemuksistaan. Koska
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informaation maarii on pieni, kunkin yksittaisen tiedonkeraajan on helppo
hallita infonnaatiovirta kokonaisuudessaan.
Vaikka kvantitatiiviseen naiskaupan analyysiin soveltuvaa aineistoa
ei Suomesta olckaan 16ydettavissa, suhteellisen tarkka yleiskuva Suomen
taman hetkisesta tilanteesta niin laittoman siirtolaisuuden kuin maahan
suuntautuvan iHiprostituutionkin osalta on kuitenkin luotavissa yhdistelemallii eri lahteisUI saatava hajatieto.

4

PROSTITUUTIO JA LAITON
SIIRTOLAISUUS SUOMESSA

Tassa luvussa kasitellaan Suomeen suuntautuvaa laitonta siirtolaisuuttaja
ulkomaalaisten harjoittamaa prostituutiota kokonaisuudessaan, ja naiskauppaa lahestytaan ainoastaan naiden ilmioiden yhtena (erittain harvinaisena) osana. Jaottelusta viranomaislahteiden ja kansalaisjarjestolahteiden
kuvaamiin tapauksiin on luovuttu, koska ylipaataan minkaiinlaisen yleiskuvan saaminen edes laittomasta siirtolaisuudesta ja ulkomaalaisprostituutiosta on vaatinut kummankin lahdetyypin antamien niukkojen tietojen
yhdistamista.
Ulkomailta Suomeen suuntautuva prostituutio vaikuttaa kaiken
kaikkiaan olevan talla hetkella erailta perusmuodoiltaan jossain maarin
toisenlaista kuin Espanjassaja ltaliassa (naista saadaan yksityiskohtainen
kuva myohemmin, myos hankkeen naiden kahden maaraportin valmistuttua). Toimintaan ei nayta liittyvan varsinaista ihmissalakuljetusta eika
ilmeisesti laajassa mittakaavassa myoskaan prostituoituihin kohdistuvaa,
tyoskentelyehtoihin liittyvaa torkeaa pakotusta. Ainakaan sen paremmin
viranomaislahteista kuin kansalaisjarjestoiltakaan ei ole saatu tietoja
tallaisesta kuin muutamasta hajatapauksesta. Tama ei merkitse kuitenkaan
sita, etteiko itaprostituutioon (valtaosa Suomen prostituutiosta on talla
hetkella venalaistenja virolaisten hallussa) liittyisi huomattavia ongelmia
j a epakohtia niin prostituoitujen ihmisoikeuksien kuin yleisen j arj estyksenkin kannalta. On myos viitteita siita, etta tilanne voi Suomessakin muuttua
tulevaisuudessa niin etta se alkaa nykyista enemman muistuttaa mannerEuroopan tilannetta. 22
Luvussa kuvataan ensin Suomeen ja Suomen aluetta hyvaksi
kayttaen kolmansiin maihin suuntautuvaa laitonta siirtolaisuutta seka
ihmissalakuljetusta. Taman jalkeen kasitellaan ulkomaalaisten Suomessa
harjoittamaa prostituutiota lieveilmioineen.

22

Ks. esim. Hufvudstadsbladet: "Handeln har iindrat karakUir".
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4.1

Laiton siirtolaisuus

Suomen siirtolaistilanteessa tapahtui 1990-luvun alussa jyrkka muutos.
Toisen maailmansodan jalkeisina vuosikymmenina 1950-luvulta 1980luvun loppuun seka virallinen etta laiton siirtolaisuus maahan oli lahes
olematonta. Tilanteen takeina olivat suljettu itaraja ja maan syrjainen
sijainti !anti sen Euroopan koilliskulmassa yhdistyneina tiukkaan siirtolaispolitiikkaan. 1970-luvulle saakka Suomi olikin tosiasiallisesti siirtolaisia
vieva maa. Toista maailmansotaa seuranneiden kolmen vuosikymmenen
aikana noin puoli miljoonaa suomalaista muutti ulkomaille, lahinna
Ruotsiin, Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Ja toisin kuin lantisessa
Euroopassa, maan talouskasvu ei vuosisadan viimeisina vuosikymmeninakaan pohjautunut siirtotyolaisiin, vaan kotimaisen tyovoiman tehostettuun
kayttOon. Nain maa sailyi kansallisesti erittain homogeenina ja sielta
puuttuvat edelleenkin suuret siirtolaisyhteisot. Kumpikin tekija on osaltaan
muokannut Suomen siirtolaispolitiikkaa myos viime vuosina. Vaikka seka
virallinen etta epavirallinen siirtolaisuus Suomeen moninkertaistuikin
1990-luvulla, on siirtolaisuus kokonaisuudessaan edelleenkin eurooppalaisittain vahaista.

4.1.1 Yleistilanne
Ilmi tulleita ihmissalakuljetustapauksia on Suomesta viime vuosilta
ainoastaan muutamia. Kuitenkin niin viranomaisten kuin riippumattomien
avustusjarjestOjenkin tietojen mukaan paaosa maahan vuosittain saapuvista
turvapaikanhakijoista kayttaa matkallaan ammattimaisten ihmissalakulj ettajien palveluita. Tarkempien tietojen saanti naista verkostoista ja niiden
toiminnasta on kuitenkin vaikeaa, koska turvapaikanhakijat eivat ole
yleensa halukkaita kokemuksistaan kertomaan.
Sinansa Suomeen suuntautuva laiton siirtolaisuus tullee talla
hetkella lahes kokonaisuudessaan viranomaisten tietoon. LainsaadantO ja
harjoitettu pakolaispolitiikka tekevat laittomasti maahan tuleville edulliseksi ilmoittautua mahdollisimman pikaisesti turvapaikanhakijoiksi.
Hakemuksen jattaminen poistaa laittoman maahantulon rangaistavuuden,
ja turvapaikanhakijalle taataan asunto seka kohtuullinen toimeentulo
hakemuksen yleensa varsin pitkallisen kasittelyn ajaksi. Jos hakemus
lopulta hylataan, eika hakijalle myonneta myoskaan oleskelulupaa, hanet
palautetaan kustannuksitta kotimaahansa. Toinen tekija, joka estaa piilosiirtolaisuutta, on suurten jo maassa asuvien siirtolaisyhteisojen puuttu-
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minen (vrt. Aromaa 1995, 64--65). Laittomille siirtolaisille ei ole (venalaisia, virolaisia, somalejaja kurdeja ehka lukuun ottamatta) omakielistaja
-kulttuurista yhteisoa, johon sulautuajajoka avustaisi alkuvaiheen sopeutumisessa ja toimeentulossa. Ainoa mahdollisuus tallaisessa tilanteessa on
kiiantya juuri viranomaisten puoleen. Vallitsevaa tilannetta, joka on
omiaan tuomaan laittoman siirtolaisuuden kokonaisuudessaan viranomaisten tietoon, on pidettava positiivisena. Sen on mahdollistanut ja mahdollistaa tahiinastisten siirtolaismaarien vahiiisyys.
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Kuvio I Turvapaikanhakijoiden vuosittainen maara Suomessa 1988-2000

Koska epavirallinen siirtolaisuus tulee Suomessa ilmi lahes aukottomasti
turvapaikkahakemusten kautta, turvapaikanhakijoiden maarasta samoin
kuin lahtOalueistakin saa suhteellisen kattavan yleiskuvan ilmiOsta, vaikka
kaikki turvapaikanhakijat eivat maahan laittomasti saavukaan.
Turvapaikanhakijoiden maara moninkertaistui paattyneella vuosikymmenella aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, mutta perustilanne ei
juurikaan muuttunut. Maahan saapui 1990-luvulla keskimaarin 1 800
turvapaikanhakijaa vuodessa, eurooppalaisittain edelleenkin erittain vahiin.
Lisaksi kyse oli lahinna kahdesta vaikutuksiltaan rajallisiksi jaaneesta
aallosta. Vuosien 1990-1993 pakolaisaalto liittyi Neuvostoliiton romahtamiseen. Tulijat olivat toisaalta elintasopakolaisia neuvostotasavalloista,
toisaalta tuuliajolle jaaneita Neuvostoliitossa oleskelleita kolmansien
maiden kansalaisia. Jalkimmaisten paajoukon muodostivat afrikkalaisetja
suurimman ryhman heista somalit. Somaleita saapui lisaksi suuri maara
myos suoraan Somaliasta hyOdyntaen lentoyhteytta Mogadishusta Mosko-
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vaan, joka oli viimeisia maan toimineista ulkomaanlentoyhteyksista.
Paaosa somaleista sai pysyvan oleskeluluvan, mutta enimmillaankin
yhteison koko Suomessajai 5 400 henkiloon. Vuosikymmenenjalkipuoliskolla maara alkoi supistua yhteison jasenten siirtyessa eteenpain muihin
Euroopan maihin. (Somaleja asui Suomessa 1999 enaa 4 400.f3
Toinen epavirallisen siirtolaisuuden piikki ajoittui vuosiin
1999-2000. Nyt kyse oli itaisen Keski-Euroopan romaneista, paaosin
slovakialaisista, puolalaisistaja tsekinrnaalaisista. Vaikka romanien asema
asuinmaissaan oli syrj itty, Suomen viranomaiset kasittelivat he ita puhtaina
elintasopakolaisina. Pakolaisaalto johti ensin viisumipakon saatamiseen
Slovakian kansalaisille ja taman jalkeen ulkomaalaislain muuttamiseen
kaannytysprosessin nopeuttamiseksi. Paaosa romaneista on sittemmin
palannut vapaaehtoisesti kotimaihinsa, ja on epatodennakoista, etta loputkaan saisivat oleskelulupaa. Taman siirtolaisaallon pysyvat vaikutukset
suomalaiseen yhteiskuntaan jaanevat somaliaaltoakin vahaisemmiksi
(Ulkomaalaisetja siirtolaisuus 1999, 8-29; Suomen tilastollinen vuosikirja, 132-133).
Edella mainittujen kahden aallon ohella Suomeen on saapunut
jatkuvasti pienia siirtolaisvirtoja eri puolilta maailmaa. Niiden kumuloitunutkaan vaest6vaikutus ei kuitenkaan ole muodostunut merkittavaksi.
Vuoden 2000 alussa maassa asui pysyvasti 17 500 turvapaikanhakijoina
maahan saapunutta ja oleskeluluvan saanutta ulkomaalaista. Kokonaisvaestosta he muodostivat alle 0,5 %. Varsinaisia kaukosiirtolaisia turvapaikanhakijoiden joukossa on ollut ja on edelleenkin hyvin vahan. Kansallisuusjakauma viittaa lisaksi siihen, etta todellisten poliittistenja vakaumuksellisten pakolaisten osuus ryhmassa on loppujen lopuksi erittain suuri.
Hakijoista valtaosa on viimeisen vuosikymmenen aikana tullut akuuteista
kriisipesakkeista Balkanilta, Kurdistanista ja Somaliasta. Ainoan suuren
ryhman, joka ei ole lahtenyt sotatoimialueelta, ovat joukossa muodostaneet
Keski-Euroopan romanit.2 4
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Yhteisii muodostaa kuitenkin edelleenkin ilmeisesti maan suurimman ei-eurooppalaisen etnisen vahemmistiiryhman, joskin kurdiyhteison koko on suunnilleen samaa
luokkaa. Suomessa asui 1999 runsaat 6 500 Irakin, Iranin ja Turkin kansalaista, joista
paaosa oli kurdeja. Tama yhteiso on somaleista poiketen muodostunut viimeisten
kymmenen vuoden aikana vahitellen saapuneista pienista ryhmista.
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Julkaistut tiedot turvapaikanhakijoista ulottuvat vain vuoteen 1999. Taman jalkeenkaan tilanteessa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittavia muutoksia. Vuoden 2001 ensi
puoliskolla Suomessa tehtiin yhteensa 961 turvapaikkapaatiista. Hakijoista suurimman
ryhman muodostivat Jugoslavian liittotasavallan ( 166), Venajan (170) ja Somalian (61)
kansalaiset (Helsingin Sanomat: "Yli puolet turvapaikanhakijoistaEU-maista pa1autettuja").
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Taulukko 3 Turvapaikanhakijat kansalaisuuden mukaan Suomessa 1990-1999 (Suomen tilastollinen vuosikirja)15
Aasia
885
Bangladesh
248
Sri Lanka
260
Afganistan
120
Pakistan
Ill
Pohjois-Afrikka ja Llthi-Itli
1899
Irak
850 26
Iran
457
Algeria
156
Libanon
91
Afrikka
4 201
Somalia
2 929
Zaire & Kongon tasavalta
317
Etiopia
191
Ghana
135
Itli- ja Keski-Eurooppa
4181
Slovakia
1 559 27
Romania
780
Turkki
71428
Puo1a
34729
Jugoslavia seuraajavaltioineen
3 884
Jugoslavia
3 104
Jugoslavian liittotasavalta
659
Bosnia-Hertsegovina
82
Neuvostoliitto seuraajavaltioineen
2 798
Neuvostoliitto
I 833
Venaja
756
Llinsi-Eurooppa
7
Latinalainen Amerikka
159
Kuuba
96
2
Pohjois-Amerikka & Oseaania
Muu & tuntematon
95
173
Kansa/aisuudeton

Huomattavasti laitonta siirtolaisuutta olennaisempi vaikutus Suomen
vliestOrakenteeseen on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut virallisella
siirtolaisuudella. Vaikka ulkomaalaisten mlilirli kokonaisvliestOsta on
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Taydellinen tilasto liitetaulukossa 3.
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Valtaosin kurdeja.
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Valtaosin romaneja.
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Valtaosin kurdeja.
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Valtaosin romaneja.
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maassa edelleenkin EUJ·oopan unionin jasenvaltioiden alhaisin (1 ,6 % ), 30
ulkomaalaisyhteison koko on kasvanut rajusti. Maahan on muodostunut
ensimmaistii kertaa sitten 1920-luvun kaksi suurehkoa, muuhun yhteiskuntaan osin vie iii integroimatonta siirtolaisryhmiiii, jotka pystyviit toimimaan
sisiiisesti suljettuina ja muodostamaan tukiverkoston niin uudistulokkaille
kuin etniselle jiirjestiiytyneelle rikollisuudelle ja prostituutiollekin. Veniiliiisiii asuu Suomessa ta.llii hetkellii 24 000. Liihes kaikki ovat saapuneet
maahan 1990-luvulla, huomattava osans. Inkerin suomalaisina paluumuuttajina. Heidan sopeutumisensa suomalaiseen yhteiskuntaan ei ole sujunut
taysin ongelmittaja tyottomyysaste yhteisossii on tall a hetkella lahes 50%,
kun yleinen tyottomyysaste maassa on aile 10 % ja ulkomaalaistenkin
tyottomyysaste vain 34 %. Toisen suuren siirtolaisryhmiin muodostavat
virolaiset, joita maassa asuu nykyisin 11 000. Heilla vastaavaa helpotettua
muuttomahdollisuutta kuin veniiliiisillii ei ole ollut ja yhteiso on, paitsi
veniiliiistii pienempi, myos enemmiin valtaviiestoon sulautunut. Virolaisten
tyottomyysaste on tallii hetkellii huomattavasti ulkomaalaisten keskimiiiiraistii alhaisempi, joskin kaksinkertainen kokonaistyottomyysasteeseen
nahden (Helsingin Sanomat: "lkaantyva Suomi tarvitsee sii1tolaisia").
Potentiaalisista mahdollisuuksista huolimatta kummankaan ryhman ei ole
havaittu toimivan aktiivisesti ihmiskaupassa tai ihmisten salakuljetuksessa,
sen sijaan Suomeen suuntautuvassa itiiprostituutiossa niin Suomessa
asuvilla veniiliiisillii kuin virolaisillakin on oma roolinsa, johon palataan
j iilj empiinii.

4.1.2 Ihmissalakuljetustapaukset
Vaikka pakolaishaastatteluista voidaankin paiitellii, etta valtaosa Suomeen
saapuvista turvapaikanhakijoista kayttaa ainakin jossain matkansa vaiheessa ammattimaisten ihmissalakuljettajien apua, laajamittaisia ihmissalakuljetustapauksia on maassamme viimeisten vuosien aikana tullut ilmi vain
muutamia (Juntunen 1999, 101-103).
Tiedot salakuljettajista, reiteista, toiminnan organisoinnista ja
salakuljetettavista perustuvat liihinna esitutkintaan paiityneiden juttujen
kuulusteluissa ja turvapaikanhakijoiden vastaanottohaastatteluissa ilmi
tulleeseen. Saatavissa on sinansa suhteellisen yksityiskohtaistakin informaatiota, mutta koska kaikki merkittavammat tapaukset ovat vuosilta
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Vastaava osuus esimerkiksi Espanjassa on Hilla hetkella I ,8 %, Italiassa 2,1 %,
Ranskassa 6,3 % ja Saksassa 8,9 % (Helsingin Sanomat: "Eurooppa haluaa valikoida
siirtolaisensa"; Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 1999, 8-9).
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1996-1998, niista saatavat tiedot kuvaavat 1990-luvun jalkipuoliskon
tilannetta, eivat nykyhetkea. 31

Afgaanit
Afgaanipakolaisia Suomeen on tullut epavirallisia kanavia kayttaen
viimeisten vuosien aikana vain hieman toista sataa, siis yllattavan vahan.
Vuosina 1997-1998 muutamia ryhmia tuotiin maahan kuitenkin selvasti
organisoidun salakuljetusverkoston toimesta. Reitti kulki Afganistanista
Keski-Aasian IVY-maidenja Venajan kautta Ukrainaan, viimeinen etappi
tapahtui lentoteitse Kiovasta Helsinkiin. Matkan hinta oli pakolaisten
kertoman mukaan 3 500-9 000 USD ( 4 000-10 000 euroa). Toiminta ehtyi
kun Kiovasta tulevan lentoyhteyden kontrollia kiristettiin, ja saapuneiden
afgaanien kokonaismaara jai lopulta hyvin pieneksi (Juntunen 1999,
101-103).

Kurdit
Huomattavasti enemman Suomeen saapui 1990-luvun jalkipuoliskolla
kurdeja, paaosa Irakista. Heidan kulkureiteistaan on saatavissa varsin
yksityiskohtaisia ja ilmeisesti paikkansapitaviakin tietoja 1996 paljastuneen suurehkon ihmissalakuljetusjutun todistajanlausunnoista.
"Uihdin 17.11.1995 Irakista Suleimanian kaupungista ja matkustin
lstanbuliin Turkkiin. Ennen Hihttiani olin ostanut 40 000 dinaarilla
vaarennetyn Irakin passin ja henki!Otodistuksen, muita asiakirjoja
minulla ei ollut. Matkustin yhdessa vaimoni ja lasteni kanssa, tarkoituksemme ali menna Saksaan. Veljeni asuu Istanbulissa ja Turkkiin
saavuttuamme asetuimme asumaan hanen luokseen.
Paastaksemme Saksaan sovin kuljetuksestalstanbulissa paikallisen valittajan kanssa, jolle maksoin etumaksuna 5 000 USD. Sopimuksen mukaan perille paastyamme olisin maksanut toiset 5 000 USD.
Valittaja kuitenkin katosi etumaksun saatuaan. Ostin Turkista uuden
vaarennetyn pass in. Van han jatin vaimolleni, joka jai lapsiemme kanssa
veljeni luokse. Matkustin Georgian kautta Ukrainaan vaarennetyn
passini avulla. Matkaa tein tavallisilla linjabusseilla, maksoin ainoastaan matkalipuista, normaalihinnan.
Ukrainassa tapasin kurdin, joka lupasi jarjestaa matkan Saksaan 2 000 USD:lla. Maksoin hanelle vaaditun summan, mutta hankin
katosi heti rahat saatuaan. Otin tuolloin yhteytta Kiovassa asuvaan
armeija-aikaiseen tuttavaani Barzaniin ja pyysin tata jarjestamaan

31

Rajavartiolaitokselta saatuja tietoja.
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matkani Saksaan tavalla tai toisella. Kun olin Kiovassa Barzaniin otti
yhteytUi Helsingissa asuva A.S. A.S. kuuluu salakuljetusorganisaatioon, joka kuljettaa ihmisia Venajan kautta lanteen. Han pyysi lainaamaan Kiovassa olevalle sisarelleen 600 USD, jotta tiirna paasisi Suomeen. Barzan kysyi jarjestaisiko A.S. vastapalveluksena myos minut
Suomeen. A.S. suostui tahan. Matkustin Kiovasta Valko-Venajan
kautta linja-autolla Pietariin yhdessa A.S:n sisaren ja taman kahden
lapsen kanssa.
Pietarissa otimme yhteytta Yussufiin, joka vuokrasi meille
asunnonja kertoi rekasta, joka veisi meidat Suomeen. Olimme Pietarissa kuusi paivaa, lahtOpaivana Yussufvei meidat autollaan rekan luokse.
Matkaan Iahti kaikkiaan 26-28 ihmista. Paaosa oli Irakin kurdeja,
mutta mukana oli myos kaksi arabia, turkmenialaisia ja iranilaisia.
Matkastani Pietarista Helsinki in en joutunut maksamaan mitaan.
Paastyiirnme rajan yli nousin rekasta Helsingin ulkopuolella
18.2.1996. Liftasin kaupunkiinja menin rautatieasemalle. Siella tapasin
eraan arabin, joka kertoi Tampereella olevan vastaanottokeskuksen,
johon minun kannattaisi pyrkia. Han osti pyynnostani junalipun Tampereelle. Tampereella tapasin eraiin afrikkalaisen, jonka luana yovyin.
Han otti asunnosta ja ruoasta 100 USD ja neuvoi minut seuraavana
aamuna vastaanottokeskukseen. Perheeni on edelleenkin Turkissa
veljeni luana." (36-vuotias kurdimies.)
"Lahdin kotikaupungistani Kirkukista 15.6.1995 ja matkustin Istanbuliin Turkkiin. Minulla oli mukanani vaarennetty Irakin passi, jonka
ostin Zakhon kaupungista seka henki16todistus, joka oli aito. Rahaa
minulla oli noin 6 500 USD.
Olin Istanbulissa yhdeksan kuukautta. Minulla on kaupungissa
sukulaisia. Tammikuussa 1996 tapasin Suomessa asuvan F:n, joka
lupasi jarjestaa matkani Suomeen. Tunsin hanet pintapuolisesti jo
Kirkukin ajoilta. Sukulaiseni maksoi hanelle matkasta 2 850 DEM ja
2 500 USD.
Lahdin matkaan yhdessa F:n sukulaisten kanssa, jotka olivat
myos matkalla Suomeen. F. lensi kanssamme Istanbulista Georgiaan,
mutta siella han jatti seurueemme. Saamillaan rahoilla han hankki
minulle tarvitsemani matkaliput, lisaksi han jatti minulle ja sukulaisilleen Georgiassa 200 USD ruokarahoja.
Matkasimme Georgiasta Ukrainan kautta Pietariin. Loppumatkan tulimme junalla. Pietarissa vuokrasin yhdessa F:n sukulaisten
kanssa asunnon. Vuokra oli 180 000 ruplaa viikossa. Kaupunkiin
saavuttuamme soitimme F: lle ja tama kertoi, etta Suomesta tulisi rekka
hakemaan meita.
F. tuli rekan mukana Pietariin ja ohjasi meita kuljettaneen
pakettiauton sovittuun aikaan rekan luokse. Lahtijoita oli kaikkiaan 28.
LahtO Pietarista tapahtui 17.-18.2.1996 va1isenayona noin kello 04.30.
Matkastani en joutunut maksamaan mitaan. Rev in passini Pietarissa.
Raj an ylitettyamme jain rekan kyydista noin 30 km Keravalta
itaan. Jatkoin matkaani Keravalle eraan Suomessa asuvan kurdin
kyydissa. Asuin F:n kotona kolme paivaa, jonkajalkeen ilmoittauduin
viranomaisille. Kaikkiaan F. sai matkastani voittoa 1 600 USD ja 2 000
DEM.
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Myohemmin Suomessa F. alkoi vaatia minulta lisasuorituksena
I 200 USD, koska hanelle kertomansa mukaan oli matkasta aiheutunut
ylimaaraisia kuluja. Han vaati myos eraalta samassa rekassa tulleelta
toiselta kurdilta I 500 USD. Olen kuullut etta Suomeen tulleilla kurdeilla on ollut F:n kanssa vastaavia ongelmia aiemminkin." (31-vuotias
kurdimies.)
"Lahdin Irakista marraskuussa 1995 ja matkustin Istanbuliin. Halussani
oli vaarennetty irakilainen passi. Tarkoitukseni oli matkustaa Saksaan,
missa asuu paljon kurdeja ja on helppo saada toita ja oleskelulupa.
Lisaksi minulla on sukulaisia Saksassa.
Asuin Istanbulissa 2-3 kuukautta. Minulle selvisi, etta matka
suoraan Saksaan oli minulle liian kallis, joten matkustin valittajan
avustuksella Ukrainaan. Sielta matkan piti jarjestya halvemmalla.
Matkan Ukrainaan j iirjesti j a mukanamme matkusti irakilainen valittaj a
Abdullah, jolle maksoin viisumista 1 200 USD. Matkaliput maksoin
erikseen.
Kiovassa otin yhteytta sikalaiseen tuttavaani, jonka luota
saimme asunnon. Soitin Pietariin tuttavalleni Mohammedille, joka on
jo vuoden ajan pyrkinyt Pietarista Saksaan. Matkustin Kiovasta Pietariinjunalla, koska passissani ei ollut Venajan viisumia. Raj alia maksoin
venalaiselle passintarkastajalle 50 USD, joka korvasi viisumin.
Pietarissa kuulin Mohammedilta eraiista suomalaisesta hyvantekijasta, joka auttaa kurdeja pois Venajalta. Paatin kayttaa tilaisuutta
jaM. vei minut asuntoon, jossa oli muita kurdeja odottamassa rekkaa
Suomeen. Asunnon oli vuokrannut eras Irakin arabialainen, joka
matkusti mukanamme Suomeen. Matkastani en maksanut kenellekaan."
(46-vuotias kurdimies.)
"Liihdin Bagdadista 16.10.1995 ja matkustin Mosulin kautta lstanbuliin. Minulla oli mukanani Bagdadista ostamani vaarennetty Irakin
passi. Tarkoitukseni oli paiista liinteen, joko Saksaan tai Ruotsiin.
Matkustin yhdessa vaimoni kanssa.
Istanbulissa asuimme yhden kurdiperheen luona. Otin yhteytta
salakuljettajaan ja maksoin vaimoni passista ja lentolipusta hanelle
yhteensa 3 000 USD. Vaimoni lensi Istanbulista suoraan Helsinkiin
Hollannin passilla ja anoi turvapaikkaa. Rahat maksoin valittajalle
vasta kun vaimoni oli ilmoittanut saapuneensa perille.
Maksoin samalle valittajalle omasta matkastani ja passistani
4 000 USD. Matkan piti tapahtua lentaen Moskovan kautta Helsinki in.
Moskovassa totesin, etten ollutkaan transitmatkustaja. Pelkasin palauttamista Irakiin, joten en ottanut yhteytta viranomaisiin.
Minulla on ystava Pietarissa. Soitin hanelle. Han kehotti minua
tulemaan Pietariinjajarjesti minulle asunnon. Ahmedin kautta tutustuin
eraaseen kebab-ravintolaa pitiineeseen arabiin, jolta kuulin suomalaisesta, j oka auttaa kurdej a Venajalta Suomeen." (29-vuotias kurdimies.)

Kurdipakolaiset olivat suhteellisen iakkaita (70% 25-vuotiaita tai vanhempia) ja paaosin miehia (80 %). 32 Heidan sosiaalinen taustansa oli kirjava
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ulottuen Irakin armeijan korkea-arvoisista upseereista ja opettajista mekaanikkoihin ja puuseppiin. Kaikilla, joiden ammatista oli saatavissa
tietoja, oli kuitenkinjonkin asteinen koulutus. Kaiken kaikkiaan pakolaiset
vaikuttavat kuuluneen piHiosin vaest6ryhmansa ylempiin sosiaalikerrostumiinja keskiluokkaan (KRP 7002/R/141/96).
Kurdien kayttaman reitin paaetapit olivat Istanbul, Kiovaja Pietari.
Varsinaista yhtenaista salakuljetusverkostoa ei todistajankertomuksista
ilmennyt, vaan toiminta perustui niin reitin Turkin kuin Suomenkin paassa
pitkalti sukulais- ja tuttavaverkostoon. Matkaliputja vaarennetyt matkustusasiakirjat TurkistaPietariin hankittiin ammattisalakuljettajilta, hinta oli
3 000-10 000 USD (3 400-11 250 euroa) ja huijaukset yleisia, etenkin
silloin kun valittaja ei ollut ennalta tunnettu. Useimmat Suomeen paatyneista kertoivat aikoneensa alunperin Saksaan. Suomeen matka oli suuntautunut reitin edullisuudesta ja helppoudesta johtuen. Syyna siihen oli
puolestaan ryhma humanitaarisin motiivein toimineita suomalaisia ja
Suomessa asuvia kurdeja, jotka jarjestivat salakuljetuksen Pietarista
Suomeen ilman korvausta. Tama reitti tukkeutui 1996, kun ryhma jai
toiminnastaan kiinni.
Ryhman organisoijana ja aivoina toiminut suomalainen avustustyontekija salakuljetti vuosina 1993-1996 oman ke11omansa mukaan
kaikkiaan noin 70 kurdia Venajalta ja Virosta Suomeen seka Suomen
kautta kolmansiin maihin. Taman lisaksi han salakuljetti muutamia kurdeja
Saksasta Ruotsiin. Avustaj ina miehella oli vaihteleva kokoonpano tuttaviaan, ystaviaan ja Suomen kurdeja. Salakuljetukset paareittia Pietarista
raj an yli tapahtuivat rekalla, johon oli rakennettu varta vas ten piilolokeroita. Suurin kertalasti oli 28 henkiloa. Toiminnan huomaamattomuuden
mahdollisti se, etta mies ajoi tyonsajohdosta saannollisesti avustuslasteja
Pietarin alueelle ja Keski-Euroopan kautta Balkanin maihin. Toiminnan
motiivit olivat humanitaariset eika silla pyritty taloudelliseen hyotymiseen
(KRP 7002/R/547/93 ja 7002/R/141/96).
Irakin kurdeja kuljetettiin Venajan ja Suomen kautta kolmansiin
maihin 1990-luvun jalkivuosina kuitenkin myos puhtaasti taloudellisin
motiivein. Vuonna 1995 tuli ilmi tapaus, jossa suurehko maara irakilaisia
oli kuljetettu tata reittia hyodyntaen aitoja puolalaisia passeja. Operaation
jarjestajana oli kansainvalinen verkosto, jossa toimi suomalaisia, venalaisia, puolalaisia, ruotsalaisia ja irakilaisia (Juntunen 1999, 101-1 03).
Mittakaavaltaan vahaisempia salakuljetustapauksia on tullut ilmi
myohemminkin. Viimeisin on vuodelta 2001, jolloin poliisi selvitti tapaussarj an, jossa Suomessa asuvat kurdit olivat tuoneet maahan maanmiehiaan
useamman vuoden ajan pienissa erissa vaaria Suomen muukalaispasseja
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hyodynHien. Tassakin tapauksessa lapikulkumaina olivat olleet Venaja ja
Viro. Pakolaiset oli kuljetettu ensin Pietariin ja sielta sopivalla hetkella
Viron kautta Suomeen. Toimintaan oli sekaantunut myos virolaisia rajavartijoita, jotka olivat toimittaneet passeihin tarpeelliset maahansaapumisleimat (Helsingin Sanomat: "Suomeenkin tullut kymmenia EU-maihin
laittomasti pyrkivia").
Merkittava tekija Suomen muodostumiselle kurdiverkostojen
kauttakulku- ja kohdemaaksi on ollut maahan 1990-luvun alkupuoliskolla
syntynyt suhteellisen suuri kurdiyhteiso. Kaikissa ilmi tulleissa tapauksissa
Suomen kurdeja on ollut mukana salakuljetuksen organisoinnissa ja
paaosassa he ovat olleet myos toiminnan liikkeelle paneva voima. Sinansa
salakuljetettujen turvapaikan tarpeesta ei yleensa ole ollut epaselvyytta,
suuri osa heista on tayttanyt poliittisen pakolaisen kriteerit. Osa tapauksista
ei myoskaan ole tayttanyt ihmiskaupan tunnusmerkistoa, sill a taloudellisen
hyotymisen motiivi on puuttunut.

Tamilit
Puhtaasti taloudellisiin motiiveihin perustuneesta ihmissalakuljetuksesta
oli kyse 31.8.1998 Vaalimaan raja-asemalla ilmi tulleessa tapauksessa,
j ossa nelj a kreikkalaismiesta yritti tuoda maahan erityisvalmisteisella linj aautolla Sri Lankan tamileja.
Tamakaan tapaus ei ollut yksittainen, vaan osa laajempaa pitempiaikaisesti toiminutta verkostoa. Vuonna 1996 Ruotsissajai kiinni intialaisia
salakuljettanut kreikkalaismies, jonka reitti oli kulkenut Venajalta Viron
kautta. Tapaus liittyi Vaalimaalla ilmi tulleeseen niin tekotavan kuin
syyllisten laheisten kontaktienkin kautta. Ruotsissa kiinni jaanyt mies oli
organisoimassa myos Suomen matkaa, vaikkei henkilokohtaisesti sille
osallistunutkaan. Esitutkinnassa saatiin lisaksi viitteita useammista saman
ryhman suorittamista salakuljetusmatkoista Skandinaviaan ja KeskiEurooppaan. Tekotavaltaan, reitiltaan ja asiakkailtaan tapaus muistutti
laheisesti myos 1996 Norjassa ilmi tullutta rikossarjaa, jossa ainakin 200
srilankalaista oli kulj etettu pieni ssa erissa linj a-autoilla Venajan j a S uomen
kautta Norjaan (Juntunen 1999, 101-103).
Suomessa pysaytetysta linja-autosta !Oytyi kaikkiaan 21 tamilia.
Matkansa vaiheita he kuvailivat seuraavasti:
"Olen maksanut matkastani Suomeen 600 000 Sri Lankan rupiaa
Kandasaam-nimiselle miehelle, joka kerasi ihmisiaja vei heidat sitten
valittajan luokse Colomboon. Maksoin hanelle matkastani kaksi kuukautta sitten. Emme sopineet mitaan tiettya maata, johon matkustaisin.
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Halusin ainoastaan pois Sri Lankasta jonnekin, jossa vo1sm anoa
turvapaikkaa. Minulla ei ole tuttuja eika sukulaisia ulkomailla.
En tavannut koskaan valittajaa [henkilokohtaisesti]. Minun piti
menna tiettyyn aikaan eraaseen puhelinkeskukseen Settythery-kadulla
Colombossa. Sielta minut noudettiin pakettiautolla lentokentalle.
Colombosta matkustin lentokoneella no in seitseman tuntia maahan, j ota
en ennalta tiennyt. Lentokentalla meita oli vastassa pitka mies ja
vaaleahiuksinen nainen. Meidat vietiin sinisella pakettiautolla keskella
metsaa olevaan taloon. Olimme siella viikon verran. Talossa meille toi
ruokaa lihavahko vaalea nainen, ialtaiin noin 25-28-vuotias.
Talosta liihdimme bussilla. Bussimatka kesti noin yhden
vuorokauden. Me matkustimme piiloutuneina penkkien aile siten, etta
kaksi mahtui nukkumaan rinnakkain. Luukut olivat suljettuina koko
ajan. Ainoastaan valilla luukkuja raotettiin hetkeksi, etta ilma paasi
kiertamaan. Luukkuja avattiin tunnin parin valein. Bussissa oli myos
we, jossa piiiisi kaymaiin heti kun koputti Juukkuun." (29-vuotias
maanviljelija.)
"Maksoin matkastani 700 000 Sri Lankan rupiaa, se on noin 11 000
USD. Jos Sri Lankasta matkustaa Kanadaan, matka maksaa jopa
1 500 000 rupiaa. Rahoitin matkan niin, etta aitini ja siskoni myivat
korunsaja panttasimme maatilamme. Lisaksi sain vahiin rahaa veljiltani.
Maakunnassamme Vannissa on viitisen valittajaa, mutta koko
Sri Lankassa ainakin 50. Passini on viiiirennetty, sain sen kolmessa
paivassa. Jos lahjoo passitoimiston virkailijan, passin saa paivassa.
Matkani valitti Sivarasa-niminen mies Negombon kaupungista.
Lahdin lentokoneella 24.8.1998 Dubain kautta Moskovaan. Kyseessa
oli Aeroflotin Iento. Meita vastassa lentokentalla oli pitka eurooppalainen mies, jolla oli nimilista mukanaan. Liihdimme 1entokentalta hanen
pikkubussillaan. Matkasimme no in kaksi tuntia yhteen taloon kaupungin ulkopuolella maaseudulla. Passini luovutin lentokentalla vastaanottajalle.
Bussimatkalla olimme koko ajan piilopaikoissa. Siella oli
ahdasta ja vaikea hengittiiii. Jos olisin tiennyt etta matka tehdiiiin
bussilla, olisin maksanut viihemman. Matka piti tehda perille asti
lentokoneella. En tiennyt mihin maahan matkaamme, minulle ei ollut
luvattu toita, mutta jossain vaiheessa piti saada turvapaikka." (32vuotias myyja.)
"Sain kuulla mahdollisuudesta ystavieni kautta. Lisaksi lehdissa on
paljon tietoa pakolaisista. Setiini jarjesti matkan valittajan kautta.
Maksoin matkasta 400 000 rupiaa rahana ja 100 000 rupiaa kullassa.
Minut luvattiin toimittaajonnekin turvalliseen maahan, muttei kerrottu
mika maa olisi kyseessa.
Liihdin Vannin maakunnasta 10.8.1998 veneella ja sitten
pakettiautolla. Colomboon saavuin 15.8.1998, seuraavana paivana sain
passin ja 17.8.1998 lahdin Colombosta. En tiennyt, mihin Iento suuntautuu, enka myoskiiiin, minka 1entoyhtion koneella matkustimme.
Passini luovutin lentokentalla [Moskovassa]." (20-vuotias myyja.)
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"Kotimaassani kaikki tietavat, etta tallaisia matkoja tehdaan. Matkani
jarjesti Vaniayan kaupungissa oleskeleva Firthous-niminen muslimi.
Hanel liiytaa kaupungin keskustasta, hanella ei ole vakituista asuntoa.
Maksoin hanelle 8 000 USD kateisena, annoin lisaksi kuusi valokuvaa.
Han jarjesti kaikki paperit ja antoine minulle ennen lahtiia.
Lahdin Colombosta 19.8.1998 1entoteitse tuntemattomaan
maahan. Lensin kaikkiaan ne1jalla koneella ennen kuin saavuin Moskovaan. Olin koko ajan lentokenttien transitoalueella. Osaan ainoastaan
tamilin kielta, minulla ali lappuja, joissa ali paikannimet, jonne piti
menna. Naytin ne virkailijoille ja minut ohjattiin aina eteenpain. Lahtiessani mukana ali paljon muitakin srilankalaisia, heista kahdeksan tuli
mukana Suomeen saakka. Bussissa ali mukana meita kaikkiaan 21,
mutta osa ali tullut eri tieta.
Moskovan lentoasemalla joku tuli, hanella ali lista, jossa ali
minun nimeni. Meidat vietiin kentalta pakettiautolla, noin tunnin
ajomatka, eraaseen omakotitaloon. Olin siella kymmenen paivaa
kunnes bussi Suomeen tuli. Minun ei ollut tarkoitus tulia Suomeen,
vaan menna Englantiin, Ranskaan tai Ruotsiin. Minulla on sukulaisia
Lontoossa." (33 -vuotias autonkuljettaj a.)

Tamil it olivatkeskimaarin nuoria (57% aile 25-vuotiaita)ja naisiajoukosta oli runsas kolmannes. 33 Sosiaaliselta taustaltaan ryhma oli kirjava.
Tietoja ammatista oli saatavissa 14 pakolaiselta, heistanelja oli opiskelijoita, kolme tyottomia, kaksi myyjia ja kaksi kotirouvia, lisaksi joukossa oli
yksi opettaja, yksi autonkuljettaja ja yksi pienviljelija. Kaiken kaikkiaan
tamankin 1yhmanjasenten sosiaalinen status oli keskimaarin varsin korkea
(kolmasosalla akateeminen koulutus ), muttamukana oli suhteellisen paljon
myos tyottomia (KRP 2501/R/558/98).
Todistajankertomusten mukaan joukko oli luvattu kuljettaa LansiEurooppaan, muttakohdemaataei ollut mainittu. Salakuljettajat puolestaan
kertoivat tarkoituksena olleen vieda Jasti Saksaan, jossa se olisi jatetty
pienissa erissa useammalle paikkakunnalle. Kun kuitenkin otetaan huomioon aiemmat samankaltaiset ilmi tulleet tapaukset on todennakoista, etta
kohteena oli ennemminkinjoku Skandinavian maista.
Kuljetus oli tehokkaasti organisoitu ja toteutettu. Kreikkalaisten
lisaksi verkostoon kuului ainakin Sri Lankan, Venajanja Ukrainan kansalaisia, sen sijaan viitteita suomalaisista tai ruotsalaisista kontakteista ei
saatu. Matkustajat olivat Sri Lankassa ostaneet matkansa paikallisilta
valittajilta, joita mainittiin nimelta useampia. He olivat niinikaan useammalta alueelta ympari saarta, joskin huomattavan moni joko Vannin
maakunnasta tai paakaupungista Colombosta ymparistOineen. Matkan
hinnaksi mainittiin 4 000-11 000 USD (4 500-12 400 euroa). Maksun
saatuaan valittaja oli toimittanut muutamassa paivassa, eraissa tapauksissa
33
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jopa samana paivana, \entoliput, vaarennetyt passit seka muut matkustusasiakirjat. Myoskaan lahdon suhteen ei ollut viivytelty, useimmat olivat
paasseet matkaan vie! a saman vi ikon kuluessa. Moskovaan matkustajat oli
lennatetty Colombosta pienissa ryhmissa ja ilmeisesti useita eri reitteja.
Lentomatkan aikana he olivat saaneet yleensa selviytya omin avuin, sen
sijaan Mosko van \entokentalla vastassa olivat verkoston venalaiset tyontekij at, j otka kulj etti vat matkustaj at toimintaa varten hankittuihin omakotita\oihin Kalugan kylaan kaupungin ulkopuolelle. He myos hankkivat ja
toimittivat matkustajille ruoan odotusaikana, joka pisimmillaankin oli
kertomusten mukaan ainoastaan viikon verran. Kuljetuksen viimeinen
etappi Moskovasta Skandinavian maihin oli tarkoitus tehda maanteitse
Pi etarin j aS uomen kautta nelj an kreikkalaismiehen operoimall a turi stibussilla.
Salakuljetuksen loppuetappiin kaytetty linja-auto oli varta vasten
ihmissalakuljetuksen tarpeita ajatellen rakennettu. lstuimivistojen alia
oleviin tyhjiin tunneleihin oli rakennettu kaksi salalokeroa (700 em x 90
em x 30 em), joihin kaynti tapahtui nostamalla penkkiriveja ylOspain noin
20 em. Tata varten penkkirivien alia olevaan lattiaan oli rakennettu erillinen hydraulinen koneisto, jonka kayttopainikkeet oli katketty kojelautaan.
Lokerot oli ilmastoitu penkkitasojen paalle seinan viereen rakennettujen
ilmastointikanavien kautta. Lisaksi penkkitason alle, salalokerojen kattoon,
o\i leikattu aukkoja, joista ilma saattoi vaihtua vapaasti. Piilopaikka oli
kaiken kaikkiaan asiantuntemuksella rakennettu ja suurella huolella
naamioitu.
Myos bussikuljetuksen logistiikka toimi hyvin, lopputulosta ajatellen ehka jopa liiankin hyvin. Kuljetuksesta vastanneet miehet olivat
lahteneet matkaan Ateenasta 26.8.1998 ja ajaneet Italian, Saksan, Puolan
ja Valko-Venajan kautta Moskovaan, minne saapuivat 29.8.1998. Matka
Moskovasta Skandinavian maihin oli tarkoitus ajaa tauoitta parissakolmessa vuorokaudessa. Koko operaatioon aikaa oli laskettu kaytettavan
viikon verran.
Linja-autokuljetuksen johtajana toiminut Ta. oli oman kertomuksensa mukaan varvatty matkalle Ruotsissa 1996 ihmissalakuljetuksesta
kiinnijaaneen K:n toimesta. Miehet olivat kotoisin naapurikylista PohjoisKreikasta j a kummatkin liikkeenharj oittaj ia j a ammattiautoi lij oita. Heilla
oli ollut yhteisia liiketoimia jo aiemminkin. Myos toinen operaation
johtajista Ts. ali samalta alueelta ja ammattiautoilija. Hanet oli ilmeisesti
varvatty saman verkoston kautta. Kaksi muuta osallistujaa, heista toinen
ammattiautoilija, to inen maatyolainen, kertoivat tulleensa varvatyiksi eraan
ateenalaisen matkanjarjestajan toimesta. Operaation ammattimaisista
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piirteista huolimatta kyse ei ollut ammattirikollisista. Kaikki miehista
olivat tavalla tai toisella sidoksissa turismielinkeinoon. Kyse oli pienyrittajista ja autonkuljettajista, joille ihmissalakuljetus oli keikkaluonteinen
lisatulonlahde. Kynnys ryhtya taman tyyppiseen toimintaan ei sinansa
nayta olleen kovinkaan korkea. Ei myoskaan vaikuta silta, etta he olisivat
mieltaneet tekoaan millaan tavoin moraalisesti epailyttavaksi. Kuljettajien
suhtautuminen asiakkaisiin, joita he kutsuivat "mustiksi", oli lahinna
valinpitamatOn, mutta kuitenkin asiallinen. Matkustajat olivat paasseet
matkan aikana kaymalaan ajallaan, eika heilla myoskaan muutoin, omien
kertomustensa mukaan, ollut valittamista saamastaan kohtelusta.
Auton omistussuhteet jaivat lopulta epaselviksi. Ta. vaitti sen
siirtyneen omistukseensa K:lta velkojen takuuna. Kaikki muujutussa ilmi
tullut viittasi kuitenkin siihen, etta auton oli luovuttanut miesten kayttoon
operaation Kreikan paassa toiminut ateenalainen (tuntemattomaksijaanyt)
organisoija. Myos miesten varvaamisen ajankohtajai epaselvaksi. Matkareitti ja rajapisteet oli kuitenkin tiedusteltu heinakuun puolivalissa 1998
Saksan kautta Suomeen ja Pietariin tehdylla matkalla, jolloin mukana oli
jo ollut ainakin osa miehista.
Mukaan matkal!e miehet olivat saaneet ateenalaiselta organisoijalta
5 000 USD (5 600 euroa) matkarahoja, laivaliput ltaliaan seka matkapuhelimenja ukrainalaisen puhelinnumeron. Puhelimen kautta oli saatu matkan
aikana ohjeet reitista ja muuta tarpeellista apua. Moskovaan saavuttuaan
miehet olivat asettuneet ohjeittensa mukaiseen hotelliin, josta kaksi venalaisnaista oli tullut heita muutaman tunnin odottelunjalkeen hakemaanja
ohjannut Kalugan kylaan tamilien luokse. Paluumatkalle oli lahdetty
valittomasti.
Miesten kertomukset luvatusta palkkiosta vaihtelivat tuntuvasti.
Ts:n mukaan he olisivat sopineet 8 600 USD:n (9 700 euron) yhteiskorvauksesta, Ta:n mukaan summa olisi ollut perati 42 000 USD (47 000
euroa). Ansio viikon tyosta olisi siten ollut runsaasta 2 000 USD:sta
mahdollisesti jopa 10 000 USD:iin (2 250-11 250 euroa).
Kaiken kaikkiaan operaatiosta vastasi !Oyha, mutta tehokkaasti
toiminut verkosto, joka ulottui Sri Lankasta Moskovan kautta PohjoisKreikkaan. Operaation organisoijat salasivat toimintansa tarkasti. Tietoja
poliisitutkinnassa saatiin ainoastaan palkkarengeista, kreikkalaisista linjaautonkuljettajista ja srilankalaisista matkanvalittajista. Sen sijaan sen
enempaa operaation Moskovassa kuin Ateenassakaan toimineista pyorittajista ei saatu kaytannossa mitaan informaatiota, eivatka he myoskaan nayta
missaan vaiheessa olleen suorassa kontaktissa niihin tahoihin, jotka
hoitivat operaation kaytannon toimet. Kuvaavaa on, etta kreikkalaisten
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ohjaus matkan aikana hoidettiin anonyymisti matkapuhelimen kautta
Ukrainasta. Operaation katteeksi (kulut vahentaen) olisi poliisitutkinnassa
saatujen tietojen mukaan enimmillaan muodostunut noin 5 000-6 000
USD (5 600-6 700 euroa) matkustajaa kohti (todennakoisesti jonkin
verran vahemman).
Kun otetaan huomioon vastaavat muualla Skandinaviassa suunnilleen samaan aikaan ilmi tulleet tapaukset nayttaa silta, ettei kyseessa ollut
yksittaistapaus, vaan vakiintunut reitti,jota kautta srilankalaisia kuljetettiin
Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan usean vuoden ajan huomattavia
maaria. Rei tin valintaan Suo men kautta eivat nayta vaikuttaneen paikalliset
valikadet (kuten kurdien salakuljetuksessa), ainakaan tallaisia ei tullut
tutkinnassa ilmi, vaan valinta oli tapahtunut ilmeisesti puhtaasti maantieteellisista syista. Kiinnijaamisriski oli toiminnan alkuvaiheessa vahainen,
silla paljastuminen olisi edellyttanyt salakuljetukseen varta vasten rakennettujen linja-autojen perusteellista tarkastamista rajapisteissa eika tallainen ollut kovinkaan todennakoista. Suomenja Venajan valisen rajaliikenteen volyymi oli suuri ja valvonnassa seka Suomen etta Venajan puolella
paapaino oli tavaraliikenteessa. Heti ensimmaisten tapausten tultua ilmi
tilanne kuitenkin muuttui. Rajavalvonta tiesi taman jalkeen mita etsia, ja
kuljetusten keskittaminen kreikkalaisten kasiin helpotti epailyttavien
autojen seulomista bussivirrasta. Yhtena keskeisena tekijana, joka heratti
suomalaisten rajamiesten huomion Vaalimaalla 31.8.1998, oli turistibussin
tyhjyyden ja kirean ajoaikataulun ohella juuri miesten kansallisuus. Vuoden 1998 jalkeen vastaavia tapauksia ei Suomessa ole enaa tullut ilmi.
Tama ei merkitse sita, etteiko tamakin reitti viela voisi olla toiminnassa,
muttajos nain on, toimintamuodot ovat Skandinavian paassa muuttuneet.

Muita tapauksia
Edella on kasitelty kolmea merkittavintajarjestaytyneeseen ihmissalakuljetukseen liittynytta tapausta ja tapausvyyhtea Suomessa vuosina
1995-2001. Pienimittakaavaisemmasta toiminnasta havaintoja on ajanjaksolta enemman, myos aivan viime vuosilta.
Vuonna 1997 Pietarin ja Helsingin valilla liikennoivan venalaisen
Tolstoi-junan mukana saapui maahan kaikkiaan 47 turvapaikanhakijaa,
joista valtaosa oli Sri Lankan tamileja. Toiminta jatti jarjestelmallisen
vaikutelmanja siina oli ilmeisesti mukana useitajunan vaununhoitajia. 34
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Vuonna 1998 Tamili-bussin ohella kirj attiin kaikkiaan 24 ihmi ssalakuljetustapaustaja ne kaikki olivat Suomenja Veniijiin viiliseltii maarajalta. Asiakkaat olivat piiiiosin aasialaisia: afgaaneja, tamileja, intialaisia,
palestiinalaisia. S uurimmissa kiinni j iiiineissii ryhmissii oli j opa 50 j iisentii.
Tapausten taustalta ei kuitenkaan erottunut suuren linjan organisaatioita
(Juntunen 1999, 101-103).
Vuonna 1999 Suomen ja Veniij an viilisellii maarajalla otettiin ki inni
kaikkiaan 174 kolmansien maiden kansalaista, jotka pyrkiviit maahan
viiiirillii asiakirjoilla tai ajoneuvoihin kiitkeytyneinii. Joukossa oli 26
kansalaisuuden edustajia, eniten Slovakian ja Puolan romaneja, kurdeja,
turkkilaisia, palestiinalaisia, libanonilaisia ja afgaaneja.
Vuonna 2000 yksin Veniijiin puolella otettiin kiinni 185 laittomasti
Suomeen pyrkinyttii kolmansien maiden kansalaista 23 maasta. Vaalimaan
raja-asemalla pa\jastui tarkastuksessa veniiliiinen linja-auto, johon oli
rakennettu ihmisalakuljetukseen sopivat salalokerot. Auto oli kuitenkin
tyhjii. Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapui kaikkiaan 49 afrikkalaista
turvapaikanhakijaa, jotka kiiyttiviit mitii ilmeisimmin samaa ennalta
organisoitua viiyliiii. 35
Jiirjestiiytyneen ihmissalakuljetuksen tunnusmerkiston tiiyttiiviii
tapauksia tuli ilmi useita myos vuonna 2001. Jo edellii on mainittu kurdien
kuljetus Pietarinja Viron kautta. Toisen laajemman tapausvyyhden takana
oli Suomessa asuva bangladeshilais-suomalainen avopari,joka salakuljetti
kolmessa eriissii yhteensii kuusi bangladeshilaista viiiirien Tanskan ja
Ruotsin passien avulla Suomeen. Reitti kulki lentoteitse Bangladeshista
Moskovan kautta Helsinkiin. Pariskunnan toiminta tuli ilmi kolmatta eriiii
tuotaessa Moskovan lentokentiillii veniiliiisen rajavalvonnan toimesta.
Suomesta pois puolestaan pyrki useamman afrikkalaisen ja liihi-itiiliiisen
turvapaikanhakijan ryhmii, joka arvellessaan hakemustensa tulevan hyliityiksi yritti viiiirennetyin brittipassein Pohjois-Amerikkaan (Helsingin
Sanomat: "S uomeenkin tullut kymmeniii EU-maihin laittomasti pyrkiviii").
Kaiken kaikkiaan viranomaisten tietoon tulleita ihmissalakuljetustapauksia on kuitenkin viime vuosinakin ollut edelleen erittiiin viihiin ja
toiminta on ollut liihinnii tunnustelevaa. Merkittiiviii, pitkiiaikaisesti
toimineita viiyliii ja organisaatioita ei viranomaisten tietoon ole vuoden
1998 jiilkeen tullut.
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4.1.3 Tulevaisuuden kehitysnakymat
Kaikki edelHi mainitut laajamittaisemmat 1990-luvun ihmisalakuljetustapaukset olivat Suomen itarajalta. Ehka hieman yllattavasti rajavattiolaitoksen tietojen mukaan laittoman siirtolaisuuden paasuunta Suomeen on viime
vuosina ollut kuitenkin lansirajan yli ja lentokenttien kautta. Kyse on ollut
kolmansien maiden kansalaisista, jotka ovat saapuneet maahan yleensa
joko Ruotsin tai Norjan kautta. Schengenin sopimuksen myi:ita valvonta
maan lansirajalla, joka aiemminkin johtuen muun muassa Pohjoismaiden
valisesta passivapaudesta oli huomattavasti ita- ja etelarajaa heikompaa, on
kaytanni:issa loppunut. Laittoman siirtolaisuuden paasuunnan voi siten
arvioida myi:is lahivuosina olevan Suomeen muista Euroopan unionin
maista eika suinkaan Venajalta tai Virosta. 36
Tama ei merkitse sita, etteiko itarajaan kohdistuisi merkittavia
siirtolaisuuspaineita. Venaja on talla hetkella yksi tarkeimmista pakolaisja siirtolaisvirtojen kauttakulkualueista ja valietapeista Aasiasta Eurooppaan. Maan kautta kulkee maantieteellisesti lyhin reitti useasta Aasian
kriisipesakkeesta (Afganistan, Tadzhikistan, Irak, Kaukasia) lantiseen
Eurooppaan ja lisaksi Venaja on myi:is suhteellisen helppo kauttakulkumaa. Silla on voimassa viisumivapaussopimukset kaikkien IVY -maiden
kanssa Georgiaa lukuun ottamatta, ja Venajan pitka etelaraja on edelleenkin kaytanni:issa lahes vartioimaton, osin maastoon merkitsematOnkin.
Suurehkot keskiaasialaisten, kaukasialaisten ja afrikkalaisten yhteisi:it
muun muassa Moskovassaja Pietarissa tekevat pakolaisille ja siirtolaisille
myi:is suhteellisen helpoksi sulautuaja piiloutua venalaiseen yhteiskuntaan.
Suomen rajavmtiolaitoksen arvioiden mukaan yksin Pietarinja Moskovan
alueilla oleskelee talla hetkella laittomasti 1-1,5 miljoonaa vieraiden
maiden kansalaistaja kansalaisuudetonta henkiloa. Paaosa on kauttakulkumatkalla lanteen, joskin monet ovat odottaneet sopivan jatkomuuttomahdollisuuden ilmaantumistajo useita vuosia. 37
Kun otetaan huomioon Venajalla oleskelevien lanteen pyrkivien
kolmansien maiden kansalaisten suuri maara, Suomen suhteellinen liikenteellinen laheisyys keskeisiin pakolaiskeskuksiin Pietariin ja Moskovaan
(paivittaiset junayhteydet) seka pitka ja hankalasti vartioitava itaraja on
ehka yllattavaa, etta laiton siirtolaisvirta Venajan kautta Suomeen on
viimeiset kymmenen vuotta pysynyt niin vahaisena. (Esimerkiksi Saksaan
saapui vuonna 1997 runsaat 2 000 Afganistanin kansalaista paaosin j uuri
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Veniijan ja muiden IVY-maiden kautta kulkeneita reitteji:i, Suomeen sen
sijaan vain kymmenkunta.) (Severin 1999, 94.)
Suomen ohella Venaji:in rajanaapureista myos Viro on vi:ilttynyt
suuremmalta laittoman siirtolaisuuden virralta. Vuosina 1994-1998
Virossajai kiinni ainoastaan 164 Venajan kautta tullutta laitonta siirtolaista
ja turvapaikanhakijaa, eiki:i havaintojajarjesti:iytyneesti:ijatkuvasta ihrnissalakuljetuksesta ole juurikaan tehty. Ilmi tulleet tapaukset ovat olleet
luonteeltaan li:ihinni:i kokeilunomaisia. Tosin Viron lainsi:ii:idi:into ja pakolaispolitiikka eivat suosi laittomasti maahan tulevien omatoimista viranomaisille ilmoittautumista. Niinpi:i ilmi tulevat tapaukset tuskin ki:isittavi:it
koko laittoman siirtolaisvirran Venajalti:i Viroon ja Viron kautta kolmansiin maihin (Hirv 1999, 43- 45). Verrattaessa Vi ron til annetta sen eteli:iisiin
naapurimaihin, joiden lainsi:ii:idi:into ja rajavalvonnan tehokkuus eivat
olennaisesti poikkea Virosta, ero on kuitenkin selva. Liettuassa otettiin
yksin vuonna 1997 kiinni 1 632 laitonta siirtolaista, lahes kaikki Veni:ijan
ja Valko-Venajan kautta tulleita. Toiminta on lisi:iksi ollut sielli:i pi:ii:iosin
jarjesti:iytynytti:i ihrnissalakuljetusta (Illegal Migration in Lithuania,

46-49).
Syiti:i siihen, ettei Suomeen toistaiseksi ole suuntautunut idasti:i
Veni:iji:in kautta suurempaa siirtolaisvirtaa, on useita. Yksi on maan vi:ihainen houkuttelevuus siirtolaisuuden kohdemaana. Siirtolaisten pi:ii:imi:ii:iri:ini:i
on Englanti, Saksa ja muut li:intisen Euroopan ydinmaat, jotka ovat vauraampia ja omaavat suuret vanhat ulkomaalaisyhteisot. Myos Suomen
maantieteellinen asema on pikemminkin laitonta siirtolaisuutta ehkaisevi:i
kuin siti:i edisti:ivi:i, ni:iin huolimatta pitki:isti:i ja vaikeasti valvottavasta
iti:irajasta. Suomen ja Venajan vi:ilinen raja-alue on nimittain etelaisinti:i
kulmaa lukuun ottamatta liikenteellisesti hankalasti saavutettava, eivatka
myoski:ian luonnonolosuhteet suosi laajamittaista li:ipikulkua. Raja on
ainakin toistaiseksi myos yksi parhaiten valvottuja Venajan maarajoista,
niin Veni:ijan kuin Suomenkin puolelta. Varsinaisia maastorajan ylitystapauksia onkin ollut myos viime vuosina itarajalla erittain vi:ihi:in, joskin
maar a on j atkuvasti kasvanut.
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Taulukko 4 Suomen ja Venajan valisella maastorajalia kiinni otettujen laittoman
maahantulon yritrl!j ien vuosittainen maara 1997-2000 (Rajnvartiolaitos)
vuosi
henkili:ia
1997
4
1998
5
1999
8
2000
15
1997-2000
32

Salakuljetusreitit Koillis-Euroopassa kulkevat paaosin Valko-Venajan
kautta, jonka itaraja Venajalle on avoin ja taysin valvomaton. Reitti on
myos lyhyin ja luonnonolosuhteiltaan helpoin Venajalta Euroopan ydinmaihin. Suomessa ilmi tulleet muutamat jarjestaytyneeseen ihmissalakuljetukseen liittyneet tapaukset ovatkin olleet joko kotosyntyisia (kurdien
kuljetus) tai liittyneet Skandinaviaan kulkeviin reitteihin. Ens in mainittujen
maaran on pitanyt vahaisena maan ulkomaalaisyhteison pienuus. Se
vaikeuttaa salakuljetusverkostojen organisointia ja tekee erityisesti Suomeen suuntautuvassa salakuljetuksessa ilmituloriskin erittain suureksi varsinkin kun salakuljetettujen omassa intressissa on hakeutua kontaktiin
viranomaisten kanssa. Reitilla Venaj alta Skandinaviaan Suomi on maantieteellisesti houkutteleva kauttakulkumaa, ei kuitenkaan millaan tavoin
ylivertainen verrattuna etelaiseen reittiin Valko-Venajan, BaltianjaPuolan
kautta. Taltakin osin salakuljettajien valintoja ohjaa viime kadessa reittien
tosiasiallinen helppous: logistiikkaan, hintatasoon ja valvontaan liittyvat
tekijat.
Jos raja- ja sisamaanvalvonta Keski-Euroopassa tulevaisuudessa
huomattavasti tiukkenee ja maiden harjoittama pakolais- ja viisumipolitiikka muodostuu olennaisesti Suomessa harjoitettavaa ankarammaksi tai
vastaavasti Suomenja Venajan valisen raj an valvonta olennaisesti heikkenee, on mahdollista, etta Venajan kautta lanteen suuntautuvat siirtolaisvirrat pyrkivat hyodyntamaan myos Suomen aluetta aiempaa suuremmassa
maarin. Kovinkaan todennakoiselta kumpikaan kehitysmalli ei kuitenkaan
tall a hetkella tunnu. Onkin varsin epatodennakoista, etta Suomi lahitulevaisuudessa muodostuisi merkittavaksi ihmissalakuljetuksen (siina ohessa
naiskaupan) kauttakulkumaaksi Euroopan unionissa. Enemman uhkakuvia
liittyy Suomen omiin kaupallisten seksipalvelujen markkinoihin ja niita
tyydyttavaan ulkomaalaiseen prostituutioon.
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4.2

Ulkomailta Suomeen suuntautuva prostituutio

Erilaisten kaupallisten seksipalvelujen tarjonta ja kysynta lisaantyivat
Suomessa jyrkasti 1990-luvun mittaan. Yhtena tekijana taustalla vaikutti
Suomea vuosikymmenen alussa kohdannut syva talouskriisija massatyotteimyys, joka liittyi osin Neuvostoliiton romahtamiseen ja sita seuranneeseen idankaupan akilliseen pysahtymiseen. Neuvostoliiton hajoaminen
vaikutti muutokseen myos toista kautta avaamalla Suomen aiemmin
suljetun etela- ja itarajan. Matkustus Suomesta Viroon ja Venajalle seka
niista Suomeen muuttui lyhyessa ajassa lahes vapaaksi ja matkustajavirtojen suuresta volyymistajohtuen myos suhteellisen hankalasti valvottavaksi. Kaikinpuolinen kanssakayminen maiden ja niiden kansalaisten valilla
lisaantyi nopeasti, mutta erittainjyrkka elintasoero Suomenja sen naapurien valilla ei poistunut, vaan alkuvaiheessa pikemminkin syveni (Nurmi
2000, 2-3).
Syntyi til anne, joss a seka kotimaassa etta lahialueilla hyvien liikenneyhteyksien paassa oli runsaasti henkiloita, joille prostituutio tarjosi
vaihtoehtoisiin ansaintamahdollisuuksiin nahden erittain tuottoisan ansiomuodon, ei ainoastaan prostituoituina, vaan myos parittajina ja muina
toiminnasta hyotyvina sivullistahoina. Lisaksi ankeassa taloudellisessa
tilanteessa muun muassa ravintoloitsij oille j a maj oituspalvelujen tarj oaj ille
prostituutio ja muut eroottiset oheispalvelut antoivat lisatulonlahteen ja
kilpailuvaltin, joka auttoi liikeyritysta selviytymaan lamavuosien yli.
Taloudellinen lama saattoi lisaksi itsessaankin lisata erilaisten seksipalvelujen kysyntaa, suurella joukolla ihmisia oli yhtakkia runsaasti joutoaikaa
kulutettavaksi ja tarvetta piristaa muutoin ankeaa arkeaan (Ks. esim.
Jyrkinen 200 1, 40-41 ).

4.2.1 Yleistilanne
Suomessa harjoitetun prostituution rakenne mullistui 1990-luvulla volyymin kasvun myota. Aikaisemmin markkinat olivat lahes kokonaisuudessaan kotimaisten prostituoitujen kasissa,jotka toimivat itsenaisesti yleensa
omissa asunnoissaan tai hotelleissa. A voin katuprostituutio puuttui kaytannossa taysin, osin tiukan irtolaislainsaadannon johdosta. Palvelujen markkinointi tapahtui paivalehdiston, hotellienja taksinkuljettajien kautta. Ilmi
tulleet paritustapaukset liittyivat lahinna prostituoitujen laajamittaiseen
pestaamiseen yksittaisten kansainvalisten huippukokousten tai viihdetilai-
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suuksien tarpeisiin. Suomalainen prostituutio oli nakymatonta eika herattanyt erityisia yhteiskunnallisia intohimoja saati keskustelua.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana tilanne on muuttunut totaalisesti. Vaikka talouskriisi lisasi myos kotimaisten prostituoitujen maaraa,
itarajan avautuminen johti nopeasti siihen, etta venalaiset ja virolaiset
valloittivat Suomen prostituutiomarkkinat muutamassa vuodessa. Samalla
prostituutio muuttui seka tosiasiallisesti etta yhteiskunnallisesti nakyvaksi
ja myos yhdeksi keskeiseksi ulkomaalaispolitiikan kysymykseksi.

Volyymi ja alueellinen jakautuminen
Ulkomaalaisten harjoittaman prostituution laajuudesta on Suomessa vaikea
saada tasmallisia tietoja. Osin tamajohtuu prostituution julkisuutta kaihtavasta luonteesta, mutta osin se kertoo myos prostituutioon kohdistuvan
valvonnan vahaisyydesta.
Tarkimmat tiedot on prostituutioon liittyvista raj alta kaannyttamistapauksista. Rajavartiolaitoksen mukaan vuonna 1999 maasta kaannytettiin
34 ja vuonna 2000 45 henkiloa prostituution perusteella, keskimaarin siis
kolme kuukaudessa. Maarii ei ole suuri, mutta kuitenkin merkille pantava.
Koska prostituutiosta epailtyjii kiiannytettiin kuitenkin myos muodollisesti
muilla perustein, etupaiissa matkustusasiakirjoissa olevien puutteiden ja
liian vahaisten rahavarojen johdosta, namakaan luvut eivat anna tarkkaa
kuvaa edes prostituutioon kohdistuvasta rajavalvonnasta. 38
Paaosin arviot itaprostituution laajuudesta tuleekin perustaa lahinna
asiantuntijoiden perusteltuihin kiisityksiin. Helsingissa toiminee talla
hetkella 400-600 ulkomaalaista prostituoitua. Ryhmiin kokoonpano
muuttuu paivittain. Saman verran prostituoituja tulee viikoittain koko
maahan pelkastaan Venajalta. Maamme poliisiviranomaiset arvioivat
Pietarin alueella asuvan kaikkiaan noin 2 500 ja Murmanskissa noin 300
henkil6a, jotka harjoittavat saannollisesti tai ajoittain prostituutiota Suomessa.39 Virossa paikalliset viranomaiset arvioivat amrnattiprostituoitujen
maaran olevan nykyisin 2 000-3 000 henkiloa, joista huomattava osa

Tiedot on antanut Kristiina Pullinen rajavartiolaitoksen esikunnasta; vuonna 2001
heinak:uun loppuun mennessa prostituutioon perustuneita kaannytyksia oli tehty kuusi.
Luvuissa ovat mukana myos poliisin tekemat kaannytykset, mutteivat kattavasti.
JM

39

Arvioita voi pitaa ennemminkin ali- kuin ylimitoitettuina, silla esimerkiksi yksin
Kotkan ns. Punaisessa tal ossa tyoskenteli vuoden 1999 aikana 410 pietarilaisprostituoitua. Useimmat heista tekivat vuoden aikana vahintaan kaksi- kolme matkaa, ahkerimmat
yli kymmenen matkaa (Kouvolan HO R 0 1/735).
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toimii ajoittain myos Suomenlahden pohjoispuolella. Epasaiinnollisesti
prostituutiota harjoittavien maara on maassa tuntuvasti suurempi. Kaiken
kaikkiaan maassamme kay siten vuosittain varmasti useita tuhansia, mutta
tuskin sentiian kymmeniiituhansia venalais- ja virolaisprostituoituja (Jonsson & Lidberg 2001, 20-21; Helsingin Sanomat: "ltamafia tuo i1otytt6ja
Helsinkiin"; Hufvudstadsb1adet: "Handeln har andrat karaktar"; Hufvudstadsbladet: "Tusentals saljer sex i Finland"; Hollmen & Jyrkinen 1999,
36-42; Kouvolan HO R 01/735; Trafficking in Women, 124-125).
"Meilla on taa Meritahti-projekti, joka tyoskentelee yksin ulkomaalaisten prostituoitujen parissa [Paakaupunkiseudulla]. Venalaisten ja
virolaisten kanssa. Viime vuonna [2000] kontaktien maara oli reilu
2 000 kontaktia. Vaikea sanoa kuinka manta eri ihmista, mutta useita
satoj a j oka tapauksessa. Talta vuodelta [200 I] ei ole tarkkaa tilastoa,
mutta maaliskuun loppuun mennessa oli jo yli tuhat kontaktia. Kontaktien maara on ollu rajussa nousussa." (Haastateltu sosiaalityontekija.)

Toiminta kattaa koko maan aina pohjoisinta Lappia myotenja ehkapajuuri
Lapissa muutos onkin 1990-Iuvulla ollut kaikkein jyrkin ja siella myos
prostituution kasvu on herattiinyt voimakkaimman vastareaktion. Prostituution volyymi pohjoisen vaestopohjaan nahden on talla hetkella poikkeuksellisen suuri ja sen aiheuttamat sosiaaliset muutokset ja paineet
pohjoisen pienissa, suljetuissa yhteisoissa huomattavia. 40
"Venajan raj an auettua Finnmarkin laanissa Iahti kayntiin jarjestaytynyt
ja voimakas naiskauppa, jonka sateilypiirissa mekin elamme. Viiden

40

Lapissa, Norjan ja Suomen puolella, toimivat prostituoidut tulevat Murmanskin
alueelta, jossa Neuvostoliiton hajoamisen mukanaan tuoma taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi on ollut jyrkin Suomen lahialueista. Murmansk on miljoonakaupunki,
joka oli neuvostoaikanaja on edelleenkin yksi Venajan keskeisimmista laivastotukikohdista. Kun sotilasmenoja Neuvostoliiton romahdettua supistettiin jyrkasti ja muut
elinkeinomahdollisuudet puuttuivat tyystin, edessa oli taloudellinen romahdus ja
otollinen kasvualusta prostituutiolle. Etenkin kun kaupungissa meritukikohdistajohtuen
oli jo neuvostoaikanakin prostituutiolla pitkat perinteet ja huomattava ammattiprostituoitujen yhteiso.
Murmanskilaisten prostituoitujen markkina-alue rajan takana Ruijassa ja
Suomen Lapissa ei periaatteessa 1990-luvun alussa ollut erityisen lupaava. Alue on
erittain harvaan asuttu, maatalousvaltainen, jyrkan uskonnollinen ja suhteellisen koyha
eika kokonaisvaestO muodosta kuin sadasosan Murmanskin asukasmaarasta. Alueesta
on kuitenkin kymmenessii. vuodessa muodostunut kultakaivos Murmanskin prostituoiduille ja parittajille ja mikii ylliittiivintii, asiakaspohja on ollut valtaosin paikallista.
Muutokset pohjoisen yhteisoissaja arvomaailmassa ovat olleet melkoisia, mikii selittiiii
myos erittiiin jyrkiin vastareaktion. Prostituutiota vastaan on noussut laaja kansalaisliike,
joka ajaa asiaansa aktiivisesti, eikii ole pidiittynyt myoskaan suorasta toiminnasta
(Naiskauppa Euroopan reunalla, 6-7; Snellman 2001, 12-13; Winterfe1dt 2001, 17-19;
Stmset 2001; Lidberg & Jonsson 2001).
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kilometrin paassa Utsjoen kirkonkylastaja noin kymmenen kilometrin
paassa Nuorgamin kylasta on kaksi leirintaaluetta,joissajajoista kasin
on kohta kymmenen vuotta harjoitettu vilkasta bordellitoimintaa.
Toinen bordelleista on Norjan puolella saatu nyt suljetuksi
tartuntatautilain nojalla, mutta sanotaan etta toiminta on siirtynyt
enemman yksityisiin taloihinja eraaseen toiseen motelliin. Schengenin
sopimus on kuulemma tuonut tyttiija tanne Suomenkin puolelle (vaikka
raja tosin vuoti aiemminkin), esimerkiksi Kaamasen kievarissa heita on
esiintynyt aivan avoimesti.
Olemme valttaneet seuraamasta ihmisten toimia liian lahelta.
Siten asioiden hoitaminen ja valistustoiminta ei saa hcnkiliikohtaisen
parjaamisen tai vahingoittamiscn savya. Taalla eletaan kuitenkin
tavallaan kuin lasitalossa, ihmiset nakevat toistensa asiat. Vaikka siis
tiedamme, etta esim. taksit ovat vuosikausia ajaneet asiakkaita bordelleihin, naita tietoja ei virallisesti ole olemassa." (Haastatcltu sosiaal ityiintckija.)

Prostituoitujen ikd, kansallisuus ja rekrytointialueet
Prostituoitujen ikajakaumasta tietoja on ollut saatavissa paritusjuttujen
oikeudenkayntiasiakirjoista ja Stakesin Helsingissa 1999 suorittaman
kenttatutkimuksen tuloksista.
Itaprostituoidut ovat paasaantOisesti hyvin nuoria. Helsingin ja
Kouvolan hovioikeuksien 1996-2001 kasittelemissa paritusjutuissa
todistajina kuulluista kahdeksasta virolaisnaisestakuusi oli aile 25-vuotiaita. Venalaisnaiset oIivat j onki n verran iakkaampi a: 15 todistaj ana ku ull usta
venalaisesta kolme oli aile 25-vuotiaita ja kahdeksan 25-29-vuotiaita.
Stakes in Helsingin seksiklubien tyontekijoiden paris sa suoritetun kenttatutkimuksen tulokset olivat lahes identtiset, vastaajista runsaat 70 % oli aile
30-vuotiaita, ja myos kuultujen asiantuntijoiden arviot olivat saman
suuntaisia. Varsin luotettavasti voikin vaittaa valtaosan seka Venaj alta etta
Virosta Suomeen tulevista prostituoiduista olevan 18-29-vuotiaita. Alaikaisiajoukossa on ilmeisesti haviavan vahan (Helsingin HO R 98/1836,
R99/524 ja R 99/634; Kouvolan HO R 98/286, R 98/583, 99/101 jaR
01/735; HBL 12.11.2001; Hollmen & Jyrkinen 1999, 41; May-Len Asikaisenja Jaana Kauppisen arviot). 41

41

Suomen tulokset vastaavat Virosta saatuja. Niiden mukaan valtaosa maan prostituoiduista on tall a hetkella aile 30-vuotiaita keski-ian ollessa no in 25 vuotta (Trafficking in
women, 129).
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Helsingin seksiklubien tyontekijoiden ikajakauma 1999 (Hollmen &
Jyrkincn 1999 41)
%
N
10,3
18
27,6
48
34,5
60
28
16,1
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20
174
100.0

Tama ei kuitenkaan merkitse sita, etta lahialueiden prostituutiossa alaikaisten merkitys olisi vahainen. Stakesin tutkimuksessa kysyttiin myos ikaa,
jolloin vastaaja oli aloittanut prostituution,jajoka vi ides kertoi aloittaneensa aile 18-vuotiaana. 42 Yli 30-vuotiaana prostituutioon siirtyneitajoukossa
oli vastaavasti ainoastaan 10 %, paaosin toimintaan oli tultu mukaan
20-29 vuoden iassa (Hollmen & Jyrkinen 1999, 41).
Stakesin tutkimuksessa selvitettiin niinikaan prostituoitujen sosiaalista taustaa ja toiminnan kestoa. Naiset olivat keskimaarin erittain korkeasti koulutettuja: 23 prosentilla oli yliopistotutkinto ja 16 prosenttia oli
korkeakouluopiskelijoita, ainoastaan viidenneksella ei ollut minkaanlaista
ammattikoulutusta. Mukana prostituutiossa paaosa oli ollut suhteellisen
lyhyen ajan (55 %aile kaksi vuotta), toisaalta kolmannes oli harjoittanut
toimintaa jo viisi vuotta tai pitempaan (Hollmen & Jyrkinen 1999, 41 ).
Prostituoitujen kansallisuudesta tietoja on ollut saatavissa viranomaislahteista ja edella mainitusta Stakes in tutkimuksesta. Keskusrikospoliisin tutkijan Harri Korpisaaren poliisin tietoon vuosina 1998-2001
tulleista paritustapauksista tekeman tutkimuksen mukaan virolaiset ja
venalaiset muodostivat noin 90 prosenttia juttujen prostituoiduista. 43
Stakesin tulosten perusteella heidan osuutensa Helsingin seksibaarien
tyontekijoista oli vuoden 1999 kevaalla 88 prosenttia (Hollmen & Jyrkinen
1999, 41). Kummankin tutkimuksen antama yleiskuva on siten sama,
yksityiskohdiltaan tulokset eroavat sen sijaan jyrkasti. Paritusjuttuihin
perustuvan aineiston mukaan paaosa (68 %) prostituoiduista tuli Virosta,
Stakesin tulosten mukaan sita vastoin Venajalta (87 %).

~ 2 Tamakin tulos vastaa Virosta saatua. Vuosina 1996-1999 maassa toimineista prostituoiduista noin 25-30% oli aile 18-vuotiaita (Trafficking in Women, 129).
43

Prostituutio ja paritus Suomessa, liitetaulukko; tutkimuksessa laskentaperusteena on
kaytetty paritustapauksia.
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Eroon ovat vaikuttaneet osin luokittelukriteerit. Korpisaaren kiiyWima
jaottelu perustui prostituoitujen kotimaahan, Stakesin kansallisuuteen tiedossa ei ole, luokiteltiinko Viron venalaiset Stakesin tutkimuksessa
venalaisiksi vai virolaisiksi. 47 Joka tapauksessa paaosa Stakesin tutkimuksessa tavoitetuista vena!a.isista oli Venajalta, joten eron on taytynyt osin
johtua myos erilaisesta lahdeaineistosta.
Ensinna Korpisaaren aineisto on kasittanyt koko maan, Stakesin
ainoastaan Helsingin. Talla odottaisi kuitenkin olevan pikemminkin
painvastainen vaikutus aineistojen antamaan kansallisuusjakaumaan.
Pelkiistiiiin maantieteellisistiija liikenteellisista tekijoistajohtuen Helsinki
on virolaisprostituoiduille keskeisempi toiminta-alue kuin venalaisille. 48
Sen sijaan virolaisten ja venalaisten erilaiset toimintaedellytykset ja -tavat
ovat saattaneet johtaa siihen, etta paritusjuttuihin perustuva aineisto on
vaaristanyt kansallisuusjakaumaa virolaisia, seksiklubeista koottu puolestaan venalaisia korostavasti. Selityksena veniilaisten suureen osuuteen
seksiklubien tyontekijoista voi olla se, etta heidan toimintansa tapahtuu
nimenomaan niiden kautta. Vastaavasti Virosta tulevien suuri osuus
paritusrikosaineistossa voi osin johtua siita, etta poliisin tietoon tulee
nimenomaan sellaisia paritusrikoksia, joissa paritettavat ovat virolaisia.

H

Prostituutio ja paritus Suomessa, liitetaulukko.

45

Hollmen & Jyrkinen 1999, 41.

46

Jaottelu tapauksittain; kaksi tapausta, joissa prostituoidut olivat seka Virosta etta
Venajalta, on laskettu mukaan kahteen kertaan.

47

Toinen puhtaasti tekninen tekija, joka on saattanut jon kin verran vaikuttaa tuloksiin,
muttei kuitenkaan selita nain perustavaa eroajakaumien val ilia, on se, etta Korpisaari on
kayttanyt tapauskohtaistajaottelua, Stakes henkiloihin perustuvaa.

4
' Tahan viittasivat ainakin oikeuteen paatyneista paritusj utuista saadut tiedot: Helsingin
HO:n kasittelemissa, Helsingissa tapahtuneissajutuissa kaikki prostituoidut olivat tulleet
Virosta, Kouvolan HO :n kasittelemissa Ita-Suomen jutuissa puolestaan Venajalta (ks.
lahdeluettelo ).
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Ilmi tulleissa paritusjutuissa parittajat ovat olleet paaosin suomalaisiaja on
mahdollista etta virolaiset tukeutuvat enemman puhtaasti suomalaisiin
parittajiin kuin venalaiset. Toisaalta virolaisten asema tallaisissa paritussuhteissa on todennakoisesti keskimaaraista tasavertaisempi. Huomattava
osa paritusrikoksista tulee viranomaisten tietoon prostituoitujen itsensa
tekemien rikosilmoitusten kautta,joihin usein ovat syyna prostituoitujenja
parittajien riidat tuoton jaosta (Prostituutio ja paritus Suomessa, 7-9).
Virosta tulevien prostituoitujen helpompi liikkuvuus ja parempi kielitaito
seka niista seuraava tasavertaisempi asema seka suhteessa parittajiin etta
viranomaisiin tehnee heille kynnyksen kayttaa viranomaisia apuna keskinaisissa valienselvittelyissa matalammaksi kuin Venajalta tulevien. 49
Toisaalta seka Stakesin etta Korpisaaren lahdeaineisto nayttanee
ulkomaalaisten otteen prostituutiomarkkinoista tosiasiallista vahvempana.
Suomalaisille prostituoiduille tarve turvautua klubeihin ja parittajiin on
olennaisesti vahaisempi kuin ulkomaalaisille ja he toimivat edelleenkin
paaasiassa itsenaisesti. Heidan toimintansa ei siten tule ilmi sen enempaa
viranomaisille kuin seksiklubeja kiertaville kenttatutkijoillekaan siina
maarin kuin ulkomaalaisten.
Kaiken kaikkiaan itaprostituoitujen osuus maan kokonaisprostituutiosta on todennakoisesti vahaisempi kuin edella esiteltyjen tutkimusten
antamat jakaumat osoittavat ja toisaalta Virosta ja Venajalta tulevien
prostituoitujen suhteelliset osuudet lahempana toisiaan. Selvaa kuitenkin
on, etta itaprostituutio vastaa talla hetkella erittain huomattavasta osasta
maan kokonaisprostituutiota.
Paaosa virolais- ja venalaisprostituoiduista tulee maahan turisteina
ja harjoittaa toimintaansa lyhyissa, viikosta muutamaan kuukauteen
kestavissajaksoissa. Maassa pysyvasti asuvilla Venajanja Viron kansalaisilla prostituutiossa on ainoastaan toissijainen osa, joskin on huomioitava,
ettaoleskeluluvan omaavien virolais- ja venalaisprostituoitujen oikeudellinen j a tosiasiallinen asema vastaa suomalaisprostituoituj en asemaa. Heidan
tarpeensa turvautua parittajiin ja klubeihin on siten huomattavasti vahaisempi kuin Virosta j a Venaj alta tulevilla kollegoilla j a heidan toimintansa
lienee aliedustettuna ilmi tulevissa tapauksissa. Maassa pysyvasti asuvien
virolaisten ja venalaisten kytkokset prostituutioon jaanevat myos muilta
osin useammin piiloon kuin maassa tilapaisesti oleskelevien. Toisaalta
alueellinen vahva ulkomaalaisyhteiso kykenee peittamaan myos maannais-

49

Jossain maarin tahan viittasi ainakin todistajina kuultujen prostituoitujen kayttaytyminen esitutkinnassa. Virolaiset kertoivat saannonmukaisesti toiminnastaan varsin
avoimesti, venalaiset sen sijaan jarjestaan kiistivat harjoittaneensa prostituutiota
(Helsinginja Kouvolan HO:ien paritusjutut ks. lahdeluettelo).
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tens a ja -miestensa tilapaisprostituution ainakin viranomaisilta. Esimerkkina voidaan mainita Lappeenrannan kaupunki itaisessa Suomessa, jossa
asuu huomattavan suuri ja kiintea venalaisyhteiso ja josta venalaiseen
prostituutioon liittyvia paritusrikoksia ei juurikaan ole tullut viranomaisten
tietoon. Yhteiso on riittavan suuri pystyakseen salaamaan toiminnan ja
riittavan kiintea pitamaan viranomaisvalvonnan ulkopuolellaan (Prostituutio ja paritus Suomessa, 5 ja lisaosa 1).
Suo mess a toimivista prostituoiduista paaosa tulee valittomasti maan
rajojen laheisyydessa sijaitsevilta alueilta. Virolaisprostituoitujen alueellista rekrytoitumista ei ole suuremmin tutkittu, mutta koska ainakin Helsingin
seudulla toimivista virolaisista huomattava osa on Viron venalaisia, he
tullevat lahinna Tallinnasta, muista suuremmista kaupungeista ja maan
koillisosasta. Helsingin hovioikeuden kasittelemissa paritusjutuissa todistajina kuullut Viron venalaiset olivat lahes poikkeuksitta Tallinnasta. Jaana
Kauppisen mukaan Viron venalaiset vastaavat kaiken kaikkiaankin huomattavasti vaestOosuuttaan suuremmasta osasta Suomessa toimivista
Virosta tulevista prostituoiduista. Arviota tukevat edella esitellyt (samoin
kuin Helsingin hovioikeuden paritusjuttujen todistajistakin saadut) kansallisuusjakaumatiedot, samoin virolaisten omien tutkimusten tulokset.
Jalkimmaisten mukaan Virossa toimivista prostituoiduista on talla hetkella
noin 80 prosenttia kansallisuudeltaan muita kuin virolaisia (Trafficking in
Women, 130).
"Se vaan et Virosta Hinne tulevista aika harva puhuu viroa aidinkieleniiiin. Et suurin osa Virostakin tiinne tulevista on veniiliiisiii. Paikalliset
kollegat siellii kertoo etta niiii Viron virolaiset, ne suuntautuu Eurooppaan: Hollantiin ja Tanskaan ja sitte jonkin verran Etelii-Afrikkaan ja
Thaimaahan myoskin. Niiissii Afrikan ja Aasian maissa on luotu nyt
tiimmonen "valkoisen naisen" kysyntii, niiihin vauraisiin lomakohteisiin
eli tiiii virta on kumpaankin suuntaan. Mutta Suomeen suuntautuu
liihinnii kaks ryhmiiii eli Virosta niiii Viron veniiliiisetja sitte Veniijiiltii
valtaosa tulee Pietarin alueelta. Jonkin verran tulee kauempaakin, mutta
aika viihiin." (Haastateltu sosiaalityontekijii.)

Venajalta Suomeen suuntautuvan prostituution paarekrytointialueet ovat
Pietari ymparistOineen ja Murmanskin alue. Pietarilaiset toimivat lahinna
Etela- ja Keski-Suomessa, Murmanskista tulevat Pohjois-Suomessa.
Virosta prostituoidut tulevat maahan yleensa yksittaisina turisteina, sama
koskee venalaisia, jotka toimivat kutsuviisumilla. Turistiviisumilla toimivat venalaiset saapuvat sen sijaan normaalisti suurempina ryhmina, vuokratuilla linja-autoilla tai minibusseilla. Mukana voi talloin olla myos
matkanjohtaja (Prostituutio ja paritus Suomessa, 4-7).
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Toiminnan muodot
Erilaisten viisumivaatimuksien seurauksena virolainen ja venalainen
prostituutio ovat vuosikymmenen mittaan saaneet Suomessa jossain
maarin toisistaan poikkeavat muodot. Vironja Suomen valilla on vallinnut
viisumivapaus vuodesta 1997 lahtien. Viron kansalainen voi tulla maahan
pelkalla turistipassilla j a oleskella yhtiimittaisesti kolme kuukautta kerrallaan. Venajan kansalaisetjoutuvat sen sijaan hankkimaanjoko turisti- tai
(pitemman oleskelun mahdollistavan) vierailuviisumin. Periaatteessa
heidan mahdollisuutensa harjoittaa toimintaansa itsenaisesti ilman valikasia on heikompi kuin virolaisilla ja myos tyoskentelyjaksot muodostuvat
lyhyemmiksi. Viisumipakko mahdollistaa lisaksi teoriassa Venajalta
tulevien vierailujen seuraamisenja kontrolloinnin tarkemmin kuin Virosta
tulevien. Toiminnan suuri volyymi ja konsulaatin resurssipula estavat
kuitenkin taman kaytiinnossa tehokkaasti (Prostituutio ja paritus Suomessa,
6).
Toisaalta maahantulomuodollisuuksista riippumatta kumpikin
ryhma tarvitsee ansioidensa maksimoimiseksi ulkopuolista apua seka
toimitilojen etta asiakkaiden hankkimiseen. Parittaja vastaa tavallisimmin
paketista, joka koostuu huoneesta, matkapuhelimesta, toimintarauhastaja
asiakaskontakteista (Helsingin Sanomat: "Puhelintyttoja paritetaan eniten"). Tyoskentelyjakso muodostuu useimmilla Virostakin tulevilla vain
viikon-parin mittaiseksi, j oten, jos tyotilat j a asiakaskunta ovat tiedossa j o
ennen maahan saapumista, tehokas toiminta-aika ja ansiot lisaantyvat
olennaisesti. Lisaksi on myos selvia viitteita siita, etta itsenaisesti toimivia
prostituoituja ahdistellaan (lahinna venalaistenja virolaisten) suojelurahojen keraajien toimesta ainakin muutamissa suuremmissa kaupungeissaja
Ita-Suomessa. Siita, kuinka laajaa ja yleista toiminta on, ei ole tarkkoja
tietoja. Oikeuteen tapauksia on paatynyt vain muutama.
Vuosina 1996-1997 viiden Kouvolassa ja Lahdessa asuneen
venalaismiehen joukkio kiristi Valkealan ja Lapinjarven motelleissa
tyoskennelleilta venalaisprostituoiduilta saiinnollisesti suojelurahaa.
Taksana oli 200 markkaa viikonloppua kohti, yhteensa miehet ehtivat
runsaan vuoden aikana ansaita lahes 400 000 markkaa (67 000 euroa).
Lisaksi oli viitteita siita, etta ainakin yhta naista oli operaation aikana
pahoinpidelty hanen kieltaydyttyaan maksamasta. Miehet olivat kaikki
parikymppisia tyottOmia, jotka olivat tulleet 1990-luvun alussa Suomeen
Inkerin suomalaisina paluumuuttajina. Yhdellakaan heista ei ollut (ainakaan Suomessa) aikaisempaa rikosrekisteria (Kouvolan HO R 99/101 ).
Tuoreempi oikeuteen paatynyt kiristystapaus on vuodelta 2001.
Turussa kaksi paikallista venalaista maahanmuuttajamiesta yritti ilmeisesti
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saada haltuunsa merkittiiviin osan kaupungin itiiprostituutiosta. Oman
paritustoimintansa ohessa he pyrkiviit kiristiimiiiin suojelurahaa myos
kaupungissa toimivilta itseniiisiltii prostituoiduilta. Summat olivat huomattavia, korkeimmillaan liihes 3 5 000 markkaa. Kiristykseen liittyi tiissiikin
tapauksessa uhrien fyysistii pahoinpitelyii. Kiristyksen uhrit olivat Kouvolan tapauksen tavoin kansallisuudeltaan piiiiosin veniiliiisiii (Helsingin
Sanomat: "Seksibisnestii kovin ottein pyorittiineet miehet vankeuteen").
"Kauheen vaikee sanoa [kuinka suuri osa itaprostituoiduista toimii
itsenaisesti ilman parittajaa]. Monet naiset kertoo, et mistaja miten on
lahtenyt, ni yleensa se on niin etta ovat saaneet muilta naisilta ne tiedot,
mita kautta sen hom man saa toimimaan. Mutta toisaalta kauheen pieni
osa kuitenki asuu naissa halvoissa hostelleissa. Etta on kuitenki olemassa sellainen taho joka jarjestaa niille asunnot siksi aikaa kun ne on
taalla. Se on kai yleensa sopimukseen perustuvaa, sa sovit tietyn
viikkovuokran j oka on kylla yli sen normaalin vuokratason, mut sa voit
halutessas lahtea. Mut tietysti siella voi olla jotain velkasitoumuksia,
etta sun on pakko olla taalla tietty aika, et sa saat ne rahat kokoon. Sit
on ihan tullu viitteita kylla siitii., ettajoillaki on ihan parittaja, joka aika
pitkalle maarittelee sen et milloin voi lahtea kotiin ja milloin ei. Mut
kuinka monella, en tieda. Silla Hesaan tulee esimerkiks Pietarin alueelta se hyvaosaisin osa. Naajotka viedaan suoraan maakuntaanja naihin
pienempiin kaupunkeihin, niiden asema voi olla huomattavasti huonompi." (Haastateltu sosiaalityontekija.)

Tyontekijiit rekrytoidaan Virossaja Veniijiillii osin avoimella lehti-ilmoittelulla, osin epiivirallisten tiedotuskanavien myotii. On myos tietoja siitii,
etta virolaisten ja veniiliiisten bordellien omistaj at kierriittiiviit tyontekijoitiiiin Suomessa. Osa prostituoiduista on myos aktiivisesti mukana paritustoiminnassa, joko parittajina tai niiiden apulaisina. Tyontekijoitii rekrytoitaessa annettava informaatio vaikuttaa yleensii olevan paikkansa pitiiviiii
ainakin tyon luonteen subteen, varsin usein ilmeisesti myos tyoskentelyolosuhteiden j a ansiotasonkin osalta. Prostituoidut tietiiviit piiiisiiiint6isesti
mitii tyotii harjoittamaan ovat liihdossii ja huomattava osa heistii tekee
liiht6piiiit6ksensii itseniiisesti ennen kuin alkaa etsiii kontakteja Suomesta
ja tarkempaa informaatiota tyooloista ja -mahdollisuuksista (Helsingin
Sanomat: "Itiimafia tuo ilotyttojii Helsinkiin"; Hollmen & Jyrkinen 1999,
40; Hufvudstadsbladet: "Handeln har iindrat karaktiir").
"Kuulin Tartossa ystavattareltiini, joka oli ollut Helsingissa J:lla tOissa,
etta oli olemassa mahdollisuus ansaita rahaa. Han sanoi etta tyo on
prostituutiotaja kertoi ehdoista. Ystavattareni soitti J:lle ja sopi koska
tulen. Han antoi minulle matkarahaa 300 EEK. J. oli vastassa Helsingin
satamassa." (Viron venalainen nainen, syntynyt 1975.)
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"Menin Suomeen 5.1.1998. Menin laivalla Helsinkiin ja sielta buss ilia
Poriin. Porista liftasin Nakkilaan. Siella on hiihtokeskus ja olin kuullut
etta ansaintamahdollisuudet olivat hyvat. Asuin paikallisessa matkakodissa, yo maksoi 160 mk, johon sisaltyi aamiainen. Olin Suomessa
kaksi viikkoa. Aloin Nakkilassa kayttaa vakijuomia enka lopulta
ansainnut kaytannossa mitaan." (Virolainen nainen, syntynyt 1964.)

Ulkomaalaisten harjoittama prostituutio on organisoitu kaupungeissa
lahinna seksiklubeissa, vuokrahuoneistoissaja halvoissa majoitusliikkeissa, maaseudulla matkustajakodeissa, leirintaalueilla ja mokkikylissa
tapahtuvaksi (Hufvudstadsbladet: "Handeln har andrat karaktar").
"Hinta oli 300 mk asiakkaaltaja puolelta tunnilta. J otti minulta 400 mk
kolmea asiakasta kohti. Toissa oli kerralla kolme tyttoa ja maksimissaan viisi. Tytot olivat Virosta, venalaisiii ja virolaisia. Meilla oli
jokaisella oma tyohuone, jonka panimme kuntoon ja siivosimme.
Asiakkaat J. hankki paaasiassa lehti-ilmoituksin. Meilla oli asiakkaita
3-4 paiviissa jokaisella. Jollakin joskus jopa seitseman asiakasta.
Tyoaika oli klo I 0-22. Emme asuneet tyopaikassa vaan eraassa toisessa
huoneistossa." (Viron venalainen nainen, syntynyt 1975.)
"Tulin laivalla 20.10.97 Tallinnasta omalla kustannuksellani yhdessa
ystfivattareni kanssa. J oli meita vastassa satamassa. Olin tutustunut
haneen Tallinnassa ystavattareni valityksella. Han sanoi, etta vain tulia
tOihin, mutta sinne ei ole pakko tulia. Tyoaika oli 10-22. Turvamiehia
ei ollut. Meita oli nelja Virosta tullutta tyttoa. Jokaisella oli oma huone,
jossa myimme seksipalveluja miehille. Vastasimme puhelimeenjoskus
itse, joskus puhelimeen vastasi paikalla kaynyt vanhempi nainen.
Yhdynnan hinta oli 400 mk. J:lle meni maksusta puolet. Asiakkaita
kavi vaihtelevasti, joskus jopa 15 paivassii. Minulla itsellani oli 3-4
paivassa." (Viron venalainen nainen, syntynyt 1978.)
"Tapasin Tallinnassa naisen nimelta Irina noin kuukausi sitten. Han
pyysi minua lahtemaan Helsinkiin tekemaan ns. intiimihierontaa.
Nainen kertoi Helsingissa Kustaankadulla olevan paikan, jossa voisin
tyoskennella. Han kertoi tuntevansa suomalaisen miehen, joka omisti
paikan ja kertoi menevansa miehen kanssa naimisiin. Tulin naisen
kanssa Helsinkiin ja tutustuimme huoneistoon. Jain tyoskentelemaan
sinne. Tyoskentelin noin kuukauden. Seuraavina iltoina siella kavi
suomalainen mies keraamassa rahat. Huoneistossa oli myos toinen
tytto, joka kertoi etta mies omisti paikan. Irina sanoi jo aluksi, etta rahat
menee puoliksija puoliksi. Hinta oli puoli tuntia 300 mkja 15 min. 200
mk. Merkitsen paivakirjaan rahamaarat ja kellonajat. Minulla on
huoneiston oven lukkoihin avaimet." (Viron venalainen nainen, syntynyt 1966.)
"Olin 1997 tyossa vastaanottovirkailijana eriiiissii hotellissa Tallinnassa.
Tutustuin asiakkaana olleeseen suomalaismieheen R. Jonkin aikaa
myohemmin han pyysi minua tOihin Helsinkiin. Tyo oli intiimihierontaa. Kavin toukokuussa 1997 katsomassa tyopaikkoja. Sovittiin etta
hinta olisi puolelta tunnilta 300 mk, puolet minulle. Lisaksi minun tulisi
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maksaa asunnosta vuokraa 200 mk viikossa. Tyoaika oli klo
9.00-22.00. R. sanoi etta tOita sain tehda joka paiva, mutta oman
harkinnan mukaan sain pitaa myos vapaapaivan. Aloitin tyot kesakuussa 1997, tyoskentelin kahden vi ikon jaksoissaja olin sen jalkeen aina
viikon kotona Tallinnassa. Ansaitsin itselleni paivittain 500-800 mk.
Matkatja ruoat maksoin itse. Huoneiston siivosimme itse. Toissa meita
oli yleensa kerralla kaksi tyttoa." (Virolainen nainen, syntynyt 1978.)

Varsinaiset bordellit ovat Suo men lakien mukaan laittomia, eika niita liene
myoskaan toiminnassakovinkaan monta. 50 Laittoman bordellin pyorittaminen pitempaan viranomaisilta salassa on hankalaa ja ilmituloriski on
huomattava. Kaytannossa eraat majoitusliikkeet ovat tosin muodostuneet
tosiasiallisiksi bordelleiksi, asiakaskunta koostuu kokonaisuudessaan
itaprostituoiduista ja heidan asiakkaistaan ja liiketoiminta pyorii taysin
prostituution ymparilla. Paikkojen maine on levinnyt laajalle ja niihin
tullaan pitkienkin matkojen paasta. 51 Toiminnan organisoijia on tallaisissakin tapauksissa kuitenkin hankala saada oikeudelliseen vastuuseen, silla
huoneiston tai yopymistilan luovuttaminen prostituoidun normaaliin
asumiskayttOon ei ole Suomen voimassa olevan lainsaadannon mukaan
rangaistavaa. 52 Maahan tulevat prostituoidut seka tyoskentelevat etta
asuvat usein samoissa tiloissa ja on kaytannossa yleensa varsin hankalaa
hankkia oikeudellisesti riittavaa nayttOa siita, etta tilat olisi luovutettu
vuokranantajan/majoitusliikkeen omistajan tieten nimenomaisesti prostituution harjoittamiseen. Kiinnijaamisriski toimitilojenjarjestajalle on siten
erityisesti majoitusliikkeiden osalta pieni. Vuokrahuoneistoja kaytettaessa
riskia pyritaan pienentamaan kayttamalla monimutkaisia vuokraussuhteita
sekii vaihtamalla toimitiloja nopeaan tahtiin (Prostituutio ja paritus Suomessa, 5-6).

50
Aika ajoin tallaisia tulee kyllakin ilmi. Esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelissa
"Itamafia tuo ilotyttoja Helsinkiin" vaitetaan etta etelaisessa Helsingissa toimisi
vanhassa teollisuusrakennuksessa venalaisten rikollisjarjestOjen pyorittama bordelli ja
salakapakka. Vaite pitanee paikkansa.

51
Kuuluisimmat lienevat Kotkan "Punainen talo" ja Valkealan motelli, j atka 1990-luvun
jalkipuoliskolla toimivat kaytannossa pelkkina bordelleina.
52

Edella mainitun Kotkan "Punaisen talon" tapauksessa hotellin pitaja tosin tuomittiin
1998-2000 kolmeenkin kertaan, tuomiotkaan eivat kuitenkaan estaneet toiminnan
jatkumista 1ahes keskeytyksitta (Kouvolan HO R 98/286, R 98/583 jaR 01/735). Eika
tilanne nayttaisi viela tata kirjoitettaessakaan (2002 tammikuu) olevan ratkaisevasti
muuttunut, tosin toiminta on toistaiseksi jalleen keskeytynyt poliisin pidatettya loppiaisena 2002 parituksesta epailtyna toimintaa tuolloin pyorittaneen suomalaismiehen ja
venalaisnaisen. Nahtavaksi jaa muodostuuko nykyinen keskeytys pidemmaksi kuin
aiemmat (IS 16.1.2002).
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1990-luvun alkuvuosina osa itaprostituoiduista toimi myos avoimesti kaduilla, ja Helsingin pohjoisiin kaupunginosiin syntyi yleisesti
tunnettuja tyttokatuja. Toiminta kuitenkin loppui, kun vuonna 1999
katuprostituutio kiellettiin kaupungin jarjestyssaannossa. Katuprostituutiota ei He1singissa talla hetkella juurikaan esiinny ja se on harvinaista
myos maan muissa suurissa kaupungeissa (Helsingin Sanomat: "IIotytot
palasivat Alppiharjun kaduille"; Prostituutio ja paritus Suomessa, 5-6).
Maaseudulla sopivia majoitusliikkeita ja vuokrahuoneistoja on
huomattavasti vahemman kaytettavissa kuin kaupungeissa, prostituoitujen
toimintamahdollisuudet ovat hankalammat j a toiminnan j arj estaytymisaste
suurempi. Toiminta keskittyy osin lomakeskuksiin ja sesonkiaikaan, osin
se pyorii johdettujen (nimenomaan venalaisista koostuvien) ryhmien
varassa. Matkat organisoidaan joko Murmanskista tai Pietarista kasin,
matkustus tapahtuu matkanjarjestajan ajoneuvossaja majoitus/tyoskentely
matkustajakodeissa, leirintaalueilla, mokkikylissa, osinjopa yksityisasunnoissa (Prostituutio ja paritus Suomessa, 5-6).

Parittajat
ltaprostituution organisoijista on ollut saatavissa niukasti tietoa. Paalahteina ovat olleet oikeuteen paatyneiden juttujen asiakirjat seka poliisiviranomaiset.
Viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana viranomaisten tietoon
on tullut kaikkiaan 81 paritusrikosta, keskimaarin kaksi kuukautta kohti.
Yleensa jutuissa on ollut useampia epailtyja. Parittajat ovat ilmi tulleiden
rikosten perusteella vartaosin miehia. Vuosina 1990-1999 parituksesta
alioikeuksissa rangaistukseen tuomituista 33 henkilOsta 29 oli miehia
(88 % ). Vaikka tuloksen yleistettavyytta haittaakin aineiston niukkuus, se
kuvannee kuitenkin varsin hyvin todellisuutta: paritustoiminta on Suomessa talla hetkella hyvin miehista rikollisuutta.
"Joillakin on Hirnrnonen ns. poikaysUiva, sitte on parittajia joilla on
usearnpia naisia ja sitte on ihan isoja organisaatioita. Sarna on tassa
rnaahan tuottarnisessakin, siella on rnukana ihan naista yksittaisista
"poikaystavista" isoihin organisaatioihin." (Haastateltu sosiaal ityontekija.)

Kaikissa muissa suhteissa toiminta onkin sitten hyvinkin monimuotoista.
Parittajien joukossa on miehia, jotka hankkivat sivutuloja (tai kattavat
huumevelkojaan) parittamalla vaimoaan tai tyttOystavaansa. Edelleen
tunnetaan yksin toimivia amatOoreja tai ammatikseen parituksesta elavia,
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joilla on yksi tai useampi nainen samanaikaisesti tOissa, seka jarjestaytyneita rikollisj oukkioita, j otka tuottavat maahan prostituoituj a vi ikoittain j a
voivat parittaa samanaikaisesti kymmenia naisia. Myos parittajien tarjoamat palvelut vaihtelevat suuresti. Joissakin tapauksissa ne supistuvat
asunnon vuokraamiseen, toiset hankkivat myos asiakaskontaktit, matkapuhelimet seka hoitavat matkajarjestelyt. Osa parittajista rekrytoi tyontekij oita aktiivisesti, osan toiminta on lahinna apua pyytavien tuttuj en j a tuttavien
tuttujen avustamista.
"Vapauduttuaan vankilasta 1997 J.V. (tyomies, syntynyt 1963) hankki
elantonsa muun ohessa parituksella ja laittomalla viinan myynni!HL
Ensin mainittua toimintaa varten han perusti osakeyhtion S., jonka
nimiin vuokrasi kolme suurehkoa liikehuoneistoa Uudenmaankadulta,
Simonkadultaja Merimiehenkadulta Etelii-Helsingistii. Tyontekijiit J. V.
hankki Virosta vanhoja tuttavuussuhteitaan, etupiiiissii naisystiiviiiiin,
hyodyntiien. Lisiiksi toimintaan osallistui iiikkiiiimpi Suomessa asuva
Inkerin suomalainen nainen, jonka tehUiviinii oli hoitaa huoneistojen
siivous ja toimia puhelinvastaajana sekii pitiiii tyontekijoistii myos
muutoin huolta. Asiakkaat hankittiin piiiviilehdissii ollein ilmoituksin.
Yhdessii huoneistossa tyoskenteli ken·alla neljiistii viiteen naista, joilla
jokaisella ali kiiytossa oma huone. J. V. laskutti asiakasmaariin perustuvaa paivavuokraa perien naisten tuloista kaytiinnossa noin puolet.
Muutoin naisten tyoskentelyehdot olivat suhteellisen vapaatja he saivat
periaatteessa paattaa muun muassa tyoajastaan. Kaytannossa tyontekijat
tekivat kuitenkin taysia paivia aukioloajan klo 10-22 puitteissa pyrkiessiian maksimoimaan tulonsa. Asiakkaita kavi huoneistoa kohti
paivittain 10-15. Kaikkiaan J. V :n arvioitiin ansainneen parituksella
heina-marraskuun valisena aikana 1997 !50 000 markkaa, josta liikehuoneistojen vuokriinja muihin toiminnasta aiheutuneisiin kuluihin oli
kaytetty no in I 00 000 markkaa. Tuottoa kuukautta kohti oli siten muodostunut noin 10 000 markkaa." (Helsingin HO R 99/524.)
"Liikennoitsijat R.L. (syntynyt 1950) ja T.V. (syntynyt 1957) harjoittivat Helsingissa 1996-1998 sivutoimista paritusta omistamansa kuljetusyhtion nimissa. Toimintaa varten he olivat vuokranneet kaikkiaan
nelja asuinhuoneistoa (Wallininkadulta, Aleksis Kiven kadulta, Kustaankadultaja Fleminginkadulta). Toiminta aloitettiin yhdessa huoneistossa ja sita laajennettiin sita mukaa kun kysynta kasvoi. Tyontekijat
miehet hankkivat Virosta osin vanhojen naistuttavuuksien valityksella,
osin henkilokohtaisin kontaktein ja lehti-ilmoituksin. Huoneistoa kohti
tyoskenteli kerralla yhdesta kahteen naista. Tyoskentelyolosuhteet
olivat periaatteessa suhteellisen vapaat. Naiset sai vat paattaa itseniiisesti
tyoajastaan, heillii oli huoneistoihin omat avaimet eika heitii juuri
muutoinkaan valvottu. Tassiikin tapauksessa naisten vapaaehtoinen
pyrkimys/pakko tuoton maksimoimiseen lyhyellii tyoskentelyjaksolla
(yhdestii kahteen viikkoa) oli kuitenkin tehokas toiminnan kaytiinnon
kontrolloija. Tuotosta miehet peri vat puolet. Kaikkiaan heidiin arvioitiin saaneen voittoa toiminnastaan kahden vuoden aikana noin
I 000 000 markkaa." (Helsingin HO R 99/634.)
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"Suomessa pysyviisti asuvat veniiliiismiehet S.I. (25 v.) ja E.P. (20 v.)
harjoittivat Turussa vuosina 2000-200 I piiiitoimista paritusta. Toimintaa varten miehet vuokrasivat useampia asuinhuoneistoja eri puolilta
kaupunkia. Tyiintekijat he tuottivat Veniijiiltii sikiiliiisia yhteyksiiian
hyodyntiien. Naisilta perittiin asiakkaiden miiiiriistii riippumatonta 700
markan paivavuokraa. (Asiakkailta peritty taksa oli 400 markkaa
puolelta tunnilta.) Kiiytiinnossii toiminnan taloudellinen riski oli siten
kokonaisuudessaan prostituoitujen kannettavana ja piiiviin kahdesta
ensimmaisestii asiakkaasta saatava tulo meni kokonaisuudessaan
parittajille. Lehtitietojen mukaan myos tyontekijoiden passit oli takavarikoitu maahan saapumisen jalkeen ja heidiin liikkumistaan tyiiskentely/asuintiloista oli niinikaiin huomattavasti rajoitettu. Asiakkaat miehet
hankkivat piiiiasiassa lehti-ilmoituksin." (HS 20.12.2001.)

Helsinginja Kouvolan hovioikeuksien 1996-2001 tutkimien paritusjuttujen 17 syytettya53 olivat kahta lukuun ottamatta miehia ja neljaa lukuun
ottamatta suomalaisia. Mainituista neljasta kolme oli venalaisia ja yksi
saksalainen, heistakin kolme asui pysyvasti Suomessa. Parittajien suomalaisuus vastasi sinansa rikosilmoitusaineistosta (huomattavasti laajemmasta
joukosta) saatuja tietoja, joihin jaljempana palataan. Muutoin miesten
tausta oli erittain kirjava. Kaikkiaan 14 tuomitusta miehesta ainoastaan
yhdella oli aiempia rikostuomioita kontollaan, muut olivat rikosrekisteritt6mia.54 Toimintaan niiytettiin varsinkin 1990-luvun alun lamavuosina
tietylla tavalla ajaudutun, osin tyottomyyden kautta. Kolme miehistii oli
harjoittanut aiemmin kirjojen puhelinmyyntiii, kaksi oli liikennoitsijoita.
Joukossa oli myos kaksi valtion viranhaltijaa, yksi asianajaja, yksi majoitusliiketoiminnan harjoittaja, yksi opiskelija, yksi taparikollinen ja kolme
vahtimestaria. Kokonaisuudessaan syytettyjen tausta oli valtaosin jopa
yllattavan nuhteetonja normaali. Vaikka aineisto olikin pieni, eivatka sen
tulokset ole yleistiimiskelpoisia, kertoo se kuitenkin siita, etta itaprostituutiota pyorittiivat parittajat eiviit ole rekrytoituneet mistaan nimenomaisesta
yhteiskuntaryhmiista, vaan rekrytoitumispohja on huomattavan laaja.
Tilanne voi kuitenkin olla muuttumassa.
Ialtaan aineiston parittajat olivat yleensa keski-ikaisia: heista yksi
olisyntynyt 1930-luvulla,yksi 1940-luvulla, viisi 1950-luvulla, viisi 1960luvullaja kaksi 1970-luvun alussa. Nuorimmat olivat siten rikosajankohta53

Huomioimatta on jatetty Valkealan motellin jutussa syytetyt Kouvolan seudun
osuuspankin johtoelinten jasenet, joiden yhteys harjoitettuun toimintaan oli liihinnii
juridis-muodollinen, samoin kuin Valkealassaja Lapinjiirvellii suojelurahoja keriinneet
veniiliiismiehetkin, jotka eivat mitenkiiiin osallistuneet varsinaiseen prostituution
organisointiin. Kotkan "Punaisen talon" jutuissa kaksi miestii oli syytteessa useampaan
kertaan.
54

Nain myos "Punaisen talon" jutuissa tuomitut ensimmaisen tuomion saadessaan.
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na no in 30-vuotiaitaja paaosa 45-50-vuotiaita. Ilmi tulleisiin suojelurahan
kiristysoperaatioihin osallistuneet ovat olleet huomattavasti nuorempia.
Kouvolassa toimineista viidesta miehesta nelja oli aile 25-vuotiaita (nuorin
18-vuotias ), Turussa toimineista to in en 20-vuotias ja toinen 25-vuotias.
Erona paritusrikoksiin on myos se etta suojelurahojen kiristajat ovat
huomattavan usein olleet ulkomaalaisia,joskin Suomessa pysyvasti asuvia.
Seka Kouvolan etta Turun tapauksessa kaikki syylliset olivat venalaisia
maahanmuuttajia. (Kouvolan HO R 99/101; Helsingin Sanomat: "Seksibisnesta kovin ottein pyorittaneet miehet vankeuteen".)
Taulukko 7 Poliisin tietoon tulleet paritustapaukset 1998-30.4.2001 parittajien
kansallisuuden rnukaan Uaottelu tapauksittain; rnukana vain tapaukset
joissa parittajan kansallisuus selvitetty) (Prostituutio ja paritus Suornessa,
liiretau lukko)
Kansallisuus
%
N
suornalainen
suomalainen ja virolainen
suornalainen ja venaHiinen
virolainen I Viron venalainen
venalainen
rnuu
L)'_hteensa

80,0
4,0
2,7
8,0
4,0
1,3
100,0

60
3
2
6
3
I
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Kattavimmin tietoja parittqjien kansallisuudesta on ollut saatavissa Korpisaaren esitutkinta-aineistoon perustuvasta tutkimuksesta. Vuoden 1998
alusta huhtikuuhun 2001 poliisille tehtiin kaikkiaan 7 5 sellaista rikosilmoitusta,joissa parittajan kansallisuus oli selvitettavissa. Valtaosassa tapauksia toimintaa harjoittivat yksinomaan suomalaiset tai suomalaiset yhdessa
virolaisten/venalaisten kanssa (87 %). Kuudessa tapauksessa parittajat
olivat yksin virolaisia, kolmasti venalaisiaja yhdessa tapauksessa Suomessa asuvia vietnamilaisia. Talla perusteella itaprostituutio olisi paaosin
suomalaisten organisoimaa ja tyontekijat tulisivat yleensa Virosta ollen
joko virolaisia tai venalaisia (Prostituutio ja paritus Suomessa, 8).
Kun otetaan huomioon, etta prostituoidut tarvitsevat parittajalta
lahinna toimitilan ja asiakasyhteydet, on sinansa luontevaa, etta parittajat
ovat suomalaisia. Toiminnan organisointi Virosta tai Venajalta kasin ilman
minkaanlaista paikallista kontaktia on kaytannossa hyvin vaikeaa. Vastaavasti tyontekijoiden rekrytointi nimenomaan Virosta on suomalaiselle
parittajalle suhteellisen ongelmatonta myos ilman paikallisia valikasia.
Matkustus ja muu yhteydenpito maiden valilla on helppoa, kieli- ja kulttuurimuuri puuttuu ja rekrytointi voidaan hoitaa tarvittaessa yksin julkisella ilmoittelulla. Lisaksi huomattavalla joukolla suomalaisia on laaja
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tuttavapiiri Virossa, samoin suomalaisen ja virolaisen alamaailman yhteydet ovat muodostuneet viimeisten kymmenen vuoden kuluessa kiinteiksi (ks. esim. Junninen & Aromaa 2000). Suomalaisista parittajista useimmilla on yhteiskunnallisesta taustastaan riippumatta kaytettavissaan myos
tehokkaat henkilokohtaiseen tuttavaverkostoon pohjautuvat rekrytointikanavat. Lapikaydyissa oikeustapauksissa virolaisia parittaneita syytettyja
yhdistanyt piirre olikinjuuri laaja, paritustoiminnan aloittamista edeltanyt
tuttavaverkosto Viroon (Helsingin HO R 98/1836, R99/524 jaR 99/634;
Helsingin KaO R 98/5559, R 98/5852ja R 98 /7337). Tulos vastasi poliisin
laajempaan aineistoon pohjautuvaakasitysta, etta useimmilla suomalaisista
parittajista on ainakin jonkinlaisia yhteyksia virolaiseen ja venalaiseen
alamaailmaan ja etta he hyodyntavat naita yhteyksia toiminnassaan (Helsingin Sanomat: "Puhelintyttoja paritetaan eniten"; Prostituutio ja paritus
Suomessa, 9-11). Toiminnan organisointi Venajan suuntaan onkin ilman
paikallista valikatta varsin hankalaa, eika ainakaan nyt tutkittujen oikeustapaustenjoukossa ollut yhtakaan tapausta,jossasuomalaiset olisivat parittaneet venalaisiii ilman etta toiminnan organisoinnissa olisi ollut mukana
myos veniiliiisiii ainakin avustajina. 55 Jo yksin tarvittavien matkustusasiakirjojen sujuva saanti vaatii yleensii paikalliskontaktin. Heita ei
kuitenkaan normaalisti saada Suomessa oikeuteen, saati tuomituksi,
eivatka he viilttiimiittii tule ilmi paritusjuttujen esitutkinnassakaan. Sen
enempiiii prostituoiduilla kuin parittajillakaan ei ole etua paikalliskontaktien palj astamisesta, eikii myoskaan poliisiviranomaisten yhteistoiminta ole
valtioiden valilla aina kitkatonta (Helsingin Sanomat: "Puhelintyttoja
paritetaan eniten"; Prostituutio ja paritus Suomessa, 3-5; ks. myos Trafficking in Women, 118-120).
"Me ei tiedeta mita tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Meilla on
tietenkin se vaikeus, etta vaikka meilla on miten hyva yhteistoiminta
raj an toiselle puolelle, niin siina kylla ti:irmataan melkoisiin kaytanni:in
vaikeuksiin. Varsinkin Venajan puolella, silla siella parittaminen
sinansa ei oo saadetty rangaistavaksi, ainoastaan yllyttaminen prostituutioon. Mutta siina vaiheessa jos nainen on siina vapaaehtoisesti
mukana, ni se ei oo rangaistavaa. Ja viranomaiset ei oo luonnollisesti
kovinkaan innokkaita tallasessa tilanteessa toimimaan ylipaataan ja
asioita penkomaan . Prostituutio nahdaan luonnollisena osana yhteiskuntaa eika siihen nahda mitaan tarvetta puuttua." (Haastateltu poliisiviranomainen.)
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Kouvolan HO R 98/286, R 98/583,99/101 jaR 01/735, samoin Turun tapaus vuodelta
2001 (HS 20.12.2001).
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Edellii saatu kuva W:iprostituutiosta piiaosin suomalais-virolaisena ilmiona
voi siten olla peruspiirteiltaiin oikea, jossain miiarin lahdeaineisto kuitenkin vaaristanee myos parittajien kansallisuustietoja. Jo edella kuvattiin
tekijoita, jotka todennakoisesti aiheuttavat sen, etta Virosta tulevat prostituoidut ovat Venajalta tulevia halukkaampia hyOdyntamaan viranomaisia
konflikteissaan parittajiensa kanssa, ja nakyvat siten yliedustettuina
paritusrikoksiin perustuvassa liihdeaineistossa. On todennakoista, etta
kynnys viranomaisten hyodyntamiseen on matalin nimenomaan konflikteissa suomalaisten parittaj ien kanssa,j olio in prostituoidun turvallisuudelle
ja terveydelle rikosilmoituksesta aiheutuva uhka on yleensa vahaisempi
kuin tapauksissa, joissa parittaja edustaa virolaista tai venalaista alamaailmaa. Tastii johtuen paritusrikoksia koskevaan aineistoon valikoitunevat
erityisesti tapaukset, joissa suomalainen parittaa virolaisia. Ylipaataan
viranomaisten mahdollisuudet seurata prostituutiota,jossa sekii prostituoidut etta parittajat ovat puhtaasti venalaisia tai virolaisia, ovat varsin
vahaiset. Tama ei koske ainoastaan Virostaja Venajalta Suomeen suuntautuvaa toimintaa, vaan myos prostituutiota, jonka organisoijat ovat maassa
pysyvasti asuvia venalaisia tai virolaisia. Ilman suomalaisia valikasia
toimivien virolaisten ja venalaisten parittaj ien osuus (12%) viranomaisten
tietoon tulleista tapauksista lienee tasta johtuen tosiasiallista tilannetta
alhaisempi.

Jtdprostituution liikevaihto
Itaprostituution kiiyttovoima on sen tarjoama taloudellinen hyoty.
Venalais- ja virolaisprostituoitujen paivalaskutuksen arvioidaan yksin
Helsingissa olevan useita kymmeniatuhansia euroja, vuositasolla liiketoiminnan liikevaihto koko maassa on kymmenia miljoonia euroja (Helsingin
Sanomat: "Itamafia tuo ilotyttoja Helsinkiin"). Vaikka voitot ovatkin
kymmenen vuoden kuluessa laskeneetjohtuen toisaalta runsaan tmjonnan
alentamista hinnoista, toisaalta Suomen markan ostovoiman jyrkasta
laskusta nimenomaan Virossa, toiminta on edelleenkin erittain tuottoisaa
sekii prostituoiduille etta parittaj ill e.
Prostituoidun perima normaali tuntitaksa oli vuonna 2001 Helsingissa 500-1 000 markkaa (80-170 euroa), omaan kayttoonsa han sai
summasta 200-600 markkaa (30- I 00 euroa). Yleensa prostituoidun
kayttOonjaa talla hetkellii ansioistanoin puolet,joskin ylitarjonnan laskiessa hintoja parittajat ovat pyrkineet viime vuosina kasvattamaan omaa
osuuttaan laskutuksesta. Kun prostituoitu ottaa tavallisesti vastaan paivit-
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tain kolmesta kymmeneen asiakasta, 56 ansaitsee han viikon tyojakson
aikana noin 500-1 700 euroa (10 000-30 000 EEK). Markan ostovoiman
hupenemisesta ja tuntitaksojen alenemisesta huolimatta virolainen prostituoitu voi siten parhaimmillaan edelleenkin ansaita viikossa saman verran
kuin kotimaassaan puolessa vuodessa keskituloisessa tyossa. (Keskipalkka
Virossa vuoden 2000 lopulla oli 5 300 EEK kuukaudessa.) (Helsingin
Sanomat: "Puhelintyttoja paritetaan eniten"; Prostituutio ja paritus Suomessa, 3-4; Trafficking in Women, 170-171.) Tulo on lisaksi kokonaisuudessaan verovapaata. Venalaiselle prostituoidulle suhteellinen ansiotaso on
viela tatakin huomattavasti korkeampi.
Vielakin tuottoisampaa toiminta on kuitenkin parittajalle. Kahdella
prostituoidulla parittaja paasee, vuokra- ja muut kulut vahentaen, hyvinkin
150 000-300 000 euron verottomiin vuosiansioihin. Tulotaso on Suomenkin keskipalkkatasoon verrattuna vahintaankin hyva. Kaiken kaikkiaan j a
laskeneista katteista huolimatta itaprostituutio ja siihen liittyva paritustoiminta on seka prostituoiduille etta parittajille edelleenkin taloudellisesti
erittain kannattavaa. Tilanne on ollut omiaan vahentamaan osapuolten
keskinaisiakonfliktejaja toisaalta pitamaan vapaaehtoisten prostituoitujen
tarjonnan riittavana kattamaan hyvinkin kysynnan.
Parittajien ja prostituoitujen ohella itaprostituutiosta hyotyy taloudellisesti seka suoraan etta valillisesti laaja ja sekalainen piiri laillisen
liiketoiminnan harjoittajia. Joukkoon kuuluvat niin seksiravintolat, hieromalaitokset, majoitusliikkeet, vuokranantajat, puhelinpalvelujen valittajat
kuin paivalehdistOkin toimiessaan palvelujen markkinointivaylana, jopa
paivittaistavarakauppiaat. 57 Prostituoidut eivat kay Suomessa ainoastaan
ansaitsemassa, vaan kuluttavat osan ansioistaan suoraan paikan paalla.
Sinansa he eivat kyllakaan Suomen kansantalouteen tuo mitaan lisaarvoa
(Helsingin Sanomat: "Itamafia tuo ilotyttOja Helsinkiin"; Laukkanen
2000).
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Perustuu asiakasmaariin poliisin tietoon viime vuosina tulleissa paritusjutuissa. Tosin
muutamissa yksittaistapauksissa asiakasmaarat ovat olleet huomattavasti suurempiakin,
yhdessa tapauksessajopa 26 asiakasta paivassa.
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Liiketoiminnan merkitysta yksin paivalehdistOlle kuvaa hyvin se, etta Laukkasen
tutkimuksen mukaan seksi-ilmoituksista saatava tuotto lapikaydyille 35 markkinaalueensajohtavalle paivalehdelle oli 1999 noin 47 miljoonaa markkaa (lahes kahdeksan
miljoonaa euroa). Vuoden aikana lehdet julkaisivat kaikkiaan 180 000 seksipalveluilmoitusta, keskimaarin runsaat 5 000 ilmoitusta lehtea kohti (Laukkanen 2000,
131-132). Tutkittujen paritusrikosten perusteella paivalehdistO olikin yksi keskeisimmista prostituution markkinointivaylista.
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Thaiyhteison prostituutio
Myos osa Suomessa asuvista thaimaalaisista harjoittaa jarjestaytynytta
prostituutiota. Heidan kohdallaan kyse on nimenomaan maassa pysyvasti
asuvien henkilOiden toiminnasta. Thaiyhteison koko on talla hetkella 1 400
henkiloa, joista valtaosa on naisiaja heidan alaikaisia lapsiaan. Paaosa on
tullut maahan suomalaisten miesten kanssa solmittujen avioliittojen myota.
Kun liitto purkautuu naiselle loytyy tavallisesti nopeasti uusi mies. Yhteiso
on kiintea ja itseensa sulkeutunut, yhteydenpitoa sen jasenten ja viranomaisten valilla ei juurikaan esiinny. Tallainen yhteydenpito ei edes ole
kaytannossa mahdollista, sill a Suomessa on ainoastaan muutama thainkielta hallitseva tulkki, joista heistakin osa tekee vain kirjallisia kaannostoita.
Naisista valtaosa ei puolestaan hallitse muuta kuin aidinkieltaan. Yhteydenpito yhteison jaseniin tapahtuu paaosin heidan suomalaisten miestensaja miesystaviensa valityksella. Naisten mahdollisuus toimia itsenaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa sen tasavertaisina jasenina ei kaiken
kaikkiaan ole erityisen turvattu. 58
Yhteison keskuksina j a sos iaal is ina kokoontumispaikkoina toimivat
yhteisonjasenten omistamat hieromalaitokset,joista osassa myydaan myos
seksipalveluja. Maassa pysyvasti asuvien thainaisten lisaksi laitoksissa
toimii tilapaisesti vierailevia "sukulaistytt6ja", jotka tulevat maahan
turisteina, tyoskentelevat kolmen kuukauden jakson ja palaavat takaisin
kotimaahansa. 59
Thaiprostituutiota Iieveilmioineen ei ole Suomessa juurikaan
tutkittu sen enempaa viranomaisten kuin muidenkaan taholta. Kaiken
kaikkiaan ilmio on volyymiltaan suhteellisen pieni ja olemukseltaan
nakymaton, siihen ei Iiity sellaisia yleisenjarjestyksen kannalta ongelmalliseksi koettuja piirteita kuin itaprostituutioon. Tiima ei kuitenkaan merkitse sita, etta ilmio olisi ongelmaton, nimenomaan maassa asuvien thainaisten oikeusturvan kannalta. 60
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Tiedot Jaana Kauppiselta.
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Tiedot Jaana Kauppiselta.
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Tiedot Jaana Kauppiselta.
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4.2.2 Pakko-, teini- ja lapsiprostituutio
Tietoja prostituutioon liittyviistii ihmissalakuljetuksesta ei Suomesta saatu
taman tutkimuksen yhteydessii sen enempiiii viranomai silta kuin kansalaisjarjest6jen edustajiltakaan yhdestiikiiiin tapauksesta. Myos maininnat ilmi
tulleista prostituoitujen liikkumisvapauden loukkauksistaja muustaheihin
kohdistetusta t6rkeiistii pakottamisesta jaiviit lukumiiiiriiltiiiin viihaisiksi.
Kuten edelliijo on ilmennyt, tietojen saanti ulkomaalaisten harjoittamasta prostituutiosta oheisilmioineen on sinansii Suomessa hankalaa.
Viranomaisten kiiytossii olevat resurssit prostituutionja sen lieveilmioiden
seurantaan ovat vaatimattomat, joten toiminnan epiikohtien ilmi tulo jaii
useimmiten prostituoitujen oman aktiivisuuden varaan. Heillii puolestaan
ei yleensii ole intressiii ilmoittaa kiirsimistiian loukkauksista ja viiiirinkiiytoksistii, sillii ilmoitus johtaa tavallisesti kiiiinnyttiimiseen ja ainakin
maaraaikaiseen toimeentulon katkeamiseen. Lisiiksi ilmiannon tehnyt
prostituoitu altistaa itsensii ja liiheisensii parittajan kostotoimenpiteille.
Toisaalta prostituoitujen kynnys sietiiii viikivaltaa ja loukkauksia on
yleensiikorkea. He mieltiiviit itseensii kohdistuvat viiiirinkiiytokset, torkeatkin, usein tyon luonteeseen kuuluviksi, eiviitkii kykene niistii aina edes
nimenomaan kysyttiiessii kertomaan.
"Mika on ollu kuvaavaa seka suomalaisille etta ulkomaalaisille [prostituoiduille] on ettajos kysytaan suoraan etta oletko kokenu vakivaltaa,
ni vastaukseks tulee, etta eipa juuri. Mutta kun aletaan kuvailla etta
mita se vakivalta on, ni aika moni on sita sittenki kokenu. Eli se oma
hahmotus siita mika on vakivaltaa, on siina ammatissa, se kynnys on
aika korkee. Ja sit prostituution sisalla on aina yks ongelma se, etta
minka tilanteen naiset itse arvioi raiskaukseks. Se on yks sellanen
ehdoton riskitekija eli naita raiskauksia tapahtuu kylla. Samoin muuta
fyysista vakivaltaaja vakivallan uhkaa." (Haastateltu sosiaalityontekija.)

Mainintojen puuttuminen naiskaupasta ja t6rkeistii prostituutioon liittyneistii pakotustapauksista ei siten merkitse, etteiko niitii Suomessakin esiintyisi.6J
"Kylla meilla Suomessaki on ollu ryhmia, joiden liikkumisvapautta on
rajotettu. Naa majotusolosuhteet on ollu ihan surkeat, pienessa tilassa
paljon naisia. Johon on liihes varmasti liittyny passien takavarikointi, ja
naiskaupan kriteerit on tayttyny. Mutta kuinka suuri osuus tammosella
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Toisaalta Virosta saadut tutkimustulokset tukevat kasitysta, ettei ainakaan Virosta
Suomeen suuntautuvaan prostituutioon toistaiseksi liity juurikaan naiskaupan piirteita
(Trafficking in Women, 139-140).

80
on suomalaisessa prostituutiossa, rna en usko etta kukaan oikeen tietaa
sita." (Haastateltu sosiaalityontekija.)

Naiskauppaa ehkaisevd.t tekijd.t itd.prostituutiossa
Perustilanne Suomeen suuntautuvassa ulkomaalaisten harjoittamassa
prostituutiossa ei kuitenkaan ole viime vuosina ollut omiaan suosimaan
pakkoprostituution aarimmi:iisia muotoja. Tahan ovat vaikuttaneet useat
toisistaan osin riippumattomat tekijat.
Ensinnakin itaprostituutio on ainakin viela toistaiseksi erittain
tuottoisaa Suomessa. Parittajat kykenevat saamaan siita pienella riskilla ja
mitattOmilla investoinneilla mietojen huumeiden tukkukauppaa vastaavan
katteen ja samalla takaamaan prostituoiduille naiden kotimaan keskiansioihin nahden moninkertaiset kuukausiansiot. Koska suurin kiinnijaamis- ja
taloudellinen riski toiminnassa ovat nykytilanteessa parittajan kannalta itse
prostituoidut, on parittajan edun mukaista pyrkia takaamaan heidan tyytyvaisyytensa ja sita kautta toiminnan keskeytyksetOn ja hairioton sujuminen. Parittajien ja prostituoitujen taloudelliset intressit eivat ole Suomen
itaprostituutiossa ainakaan viela ristiriidassa keskenaan, joten vapaaehtoiselle yhteistyolle on silta osin olemassa edellytykset. Huomattava taloudellinen tuotto takaa lisaksi sen, etta vapaaehtoisia tarjokkaita prostituutioon
Suomessa IOytyy Virosta ja Venajalta markkinoiden tarpeeseen nahden
tall a hetkella jopa liikaakin.
"Tuolla Virossa oli avattuna jonkin aikaa tammonen puhelinlinja,
tammonen tukipuhelin, johon naiset saatto soittaa nimettominaja saada
apua. Ni hirveen paljo sinne tuli tammosia soittoja, jossa kyseltiin
neuvoja kuinka paasee ulkomaille prostituoiduks ja kyseltiin konsulaattien osoitteita ja tukipalvelujen. Hyvin vaha sinne tuli soittoja niilta
joilla oli omaa kokemusta tai laheisten kokemuksia." (Haastateltu
sosiaalityontekija.)

Suomen itaprostituutioon liittyvia epakohtia ehkaisee osaltaan myos
prostituoitujen kielitaito, koulutustaso ja rekrytointialueen laheisyys.
Paaosa prostituoiduista tulee Virosta, Pietarista tai Murmanskista. Kaikki
kolme aluetta ovat Suomen rajojen valittomassa laheisyydessa ja niihin on
hyvat ja edulliset liikenneyhteydet. Prostituoidut kohtaavat Suomessa
varsin tutun kulttuuripiirin ja useimmat ovat ainakin auttavasti joko
suomen- tai englanninkielentaitoisia. Lisaksi naiset ovat keskimaarin
erittain korkeasti koul utettuj a. Nama kaikki tekij at ovat omiaan tasavertaistamaan heidan asemaansa suhteessa parittajiin. Liikkumisvapauden riistaminen on pitemman paalle hankalaa ja epatyydyttavan paritussuhteen
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katkaiseminen yksinkertaisesti kotiin palaamalla suhteellisen helppoa.
Tapauksissa, joissa toiminnan organisoinnissa on mukana Viron ja Veni:ij an alamaailman edustaj ia, prostituoitujen asema on tosin ongelmallisempi.
Tekiji:i, joka niiniki:ii:in on omiaan heikenti:imi:ii:in parittajien asemaa,
on veni:ili:iistenja erityisesti virolaisten suhteellisen vapaaja kontrolloimaton liikkuminen Suomen rajojen yli. Prostituoiduilla ei ole suoranaista
pakkoa turvautua parittajiin voidakseen tulla maahan ja harjoittaa toimintaansa. Vaikka prostituutioon kohdistettu viranomaiskontrolli onkin vii me
vuosina j onkin verran kiristynyt, katuprostituutio suurimmissa kaupungeissa kielletty ja prostituutiosta tullut nimenomainen kai:innytti:imisperuste,
virolaiset ja veni:ili:iiset prostituoidut voivat edelleenkin kaytannossa toimia
Suomessa myos ilman parittajaa. Ti:ihan vaikuttavat myos edella mainitut
kulttuuriset tekijat. Virolaisille ja venalaisille on suhteellisen helppoa
selviytya suomalaisessa yhteiskunnassa ilman paikallista ennakkoapuaja
rakentaa itse omat kontaktiverkostonsa.
Prostituutioon liittyvia tOrkeita vaarinkaytoksia on omiaan ehkaisemaan myos se, etta ilmituloriski on vahaisesta kontrollista huolimatta
pitemman paiille sittenkin varsin suuri. Suomi on asukasluvultaan pieni
maaja suomalainen yhteiskunta suhteellisen korruptoitumaton. Laajamittainenja pitkaaikainen torkea pakottaminen tulee ennemmin tai myohemmin Hihes varmasti ilmi. Suomalaiseen yhteiskuntaan on, erityisesti ulkomaalaisen, vaikea katkeytyi:i ja ulkomaalaista vaikea ki:itkei:i. Ja, vaikka
prostituution seurantaan ei olekaan suurempia resursseja toistaiseksi
suunnattu, sen epi:ikohtiin ei viranomaistenja kansalaisjarjestOjen taholta
kuitenkaan suhtauduta valinpitami:ittomi:isti. Ilmi tulevat torkei:it rikokset
johtavat erittain suurella todennakoisyydella syytteeseen ja rangaistukseen.
Kaiken kaikkiaan parittajien asema ei edella mainituista syisti:i ole
Suomeen suuntautuvassa itaprostituutiossa prostituoituihin nahden toistaiseksi riittavi:in vahva, etta heille olisi mielekasta tai etta he edes voisivat
pyrkia suuremmassa mittakaavassa lisaamaan tuottojaan prostituoituja
pakottamalla tai tOrkeasti hyvaksikayttamalla. Pain vastoin maksimaalinen
tuotto ja minimaalinen kiinnijaamisriski saavutetaan tilanteessa, jossa
prostituoitu tyytyy vapaaehtoisesti saamaansa tuottoon j a yhteistoiminta on
myos muutoin sujuvaa ja synnytti:ii:i mahdollisimman vi:ihan konflikteja
(Prostituutio ja paritus Suomessa, lisaosa 2).
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Ilmi tulleet pakotus- }a painostustapaukset
Edellii mainittu ei merkitse sita, etteiko itaprostituutioon liittyisi yksittaisia
vakavia prostituoitujen tahdonvapauden loukkauksia. Korpisaaren tutkimuksessa pyrittiin keraamaan mahdollisimman kattavasti tietoja naiskaupasta seka muista prostituutioon liittyvista prostituoitujen tahdonvapauden loukkauksista. Kuten mainittua, viitteita siita, etta ulkomaalaisia
salakuljetettaisiin seksityolaisiksi Suomeen ei !Oydetty. Sen sijaan tapauksista,joissa naisia oli pakotettu prostituoiduiksi seka painostettu tyoskentelemaan ehdoilla, jotka eivat vastanneet heille annettuja ennakkolupauksia,
tietoja saatiin (Prostituutio ja paritus Suomessa, 1 ja 8-9).
Tapauksia, joissa epailtiin naisten pakottamista prostituutioon, oli
Korpisaaren 81 paritusjutun aineistossa kaksi. Toisessa nuori venalainen
nainen kertoi isansa pakottaneen hanet toimimaan prostituoituna PohjoisSuomessa, toisessa kahden virolaismiehen epailtiin pakottaneen kolme
virolaisnaista harjoittamaan useamman kuukauden ajan prostituutiota
Lappeenrannassa. Jalkimmaisessa tapauksessa kaksi naisista kertoi lisaksi,
etta heidat oli tuotu myos maahan pakolla, joskin laillisin paperein ja
laillista tieta. Naisten yhteensa ansaitsemista no in 90 000 markasta (15 000
eurosta) he olivat saaneet omaan kayttoonsa ainoastaan ruokarahat. 62
Epailyja ja vaitteita muun kaltaisesta painostamisesta (lahinna
tyoskentelyyn luvattua heikommin ehdoin) ja liikkumisvapauden rajoituksista sekii suojelurahojen kiristamisesta on Suomessa tullut ilmi viime
vuosina useampia. Turusta ja Hameenlinnasta viranomaisten tietoon on
tullut kolme tapausta, joissa parittaja on takavarikoinut prostituoitujen
passit ja palauttanut ne vasta rahojen tilitysta vastaan. Tampereelta on
puolestaan saatu tietoj a tapauksesta, jossa parittaja on teljennyt prostituoidut naiden yhdistettyyn tyotilaan ja asuntoon pitemmaksi aikaan vastoin
heidan tahtoaan (Prostituutio ja paritus Suomessa, 8-9 ja lisaosa 2-3;
Helsingin Sanomat: "Seksibisnesta kovin ottein pyorittaneet miehet vankeuteen"). Suojelurahojen kiristamisesta tietoja on niinikaan muutamasta
tapauksesta Helsingista, Turustaja Ita-Suomesta. 63 Jo aiemmin mainitussa
Turun tapauksessa suojelurahoja itsenaisesti toimineilta prostituoiduilta
kiristaneet venalaismiehet olivat lehtitietojen mukaan harjoittaneet lisaksi
62

Prostituutio ja paritus Suomessa, 8-9; Itaprostituoituihin kohdistuvasta pakottamisesta
on saatu tietoja myiis muista Pohjoismaista. Norjasta on tiedossa tapaus, jossa viranomaisten puoleen kaantynyt latvialaisnainen kertoi, etta hanet oli pakotettu toimimaan
prostituoituna. Nainen kaannytettiin kotimaahansa, jossa hanet pian taman jalkeen
surmattiin (tiedot Jari Nystriimilta).
63

Ks. Juku 4.2.1, jakso: Toiminnan muodot.
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tOrkei:ii:i painostusta myos itse parittamiinsa naisiin. Naisten passit oli
takavarikoitu ja heidi:in liikkumistaan yhdistetyisti:i tyoskentely- ja asuinhuoneistoista oli rajoitettu myos muutoin huomattavasti. Lisi:iksi naiset
eivi:it juurikaan voineet vaikuttaa tyoaikoihinsa (Helsingin Sanomat:
"Seksibisnesti:i kovin ottein pyoritti:ineet miehet vankeuteen").
Ni:iyttO ilmi tulleissa tapauksissa on yleensi:i perustunut prostituoitujen kertomuksiin ja ji:ii:inyt usein puutteelliseksi seki:i esitutkinta loppuun
saattamatta. Syyni:i on ollut se, etta rikosilmoituksen tehneet prostituoidut
joko ovat j i:ii:ineet tulematta kuulusteluihin tai heidi:it on ki:ii:innytetty maasta
esitutkinnan aikana. (Muutamissa tapauksissa prostituoidun tausta ja
myohempi toiminta on antanut lisi:iksi aiheen epi:iilli:i, etteivi:it hi:inelti:i
saadut tiedot ole vi:iltti:imi:itti:i kaikilta osin vastanneet totuutta. Motiivina
rikosilmoitukseen on ti:illoin ollut yleensi:i kiista tulonjaosta parittajan ja
prostituoidun vi:ililli:i.) (Prostituutio ja paritus Suomessa, 8-9.)
S uoran painostuksen ja pakotuksen lisi:iksi iti:iprostituoiduista niihin,
jotka turvautuvat toiminnassaan Vironja Veni:iji:in alamaailmaan yhteyksii:i
omaaviin parittajiin, kohdistuu myos epi:isuora, kotimaahan ji:ii:ineisiin
omaisiin kohdistuva uhka. Huomattavalla osalla on kotimaassaan alaiki:iisii:i
lapsia, ja uhka toimii vi:ihinti:ii:in yhti:i tehokkaasti kuin prostituoituun
itseensi:i kohdistettu painostus.
"Sen naiseen kohdistuvan vakivallan ja pakottamisen lisaks on tiHi
uhka, etta jos rna en tee niin ku kasketiHin, ni myos mun laheiset on
vaarassa. Se on siella koko ajan ja on myos esimerkkeja etta tiili uhka
on toteutettu, se ei oo mikaan loysa tunne etta voi tapahtua, vaan heilla
on mielessaan esimerkkeja etta on tapahtunut." (Haastateltu sosiaalityontekij a.)

Teini- ja lapsiprostituutio
Korpisaaren tutkimuksessa etsittiin niiniki:ii:in tietoja alaiki:iisten prostituutiosta. Viitteiti:i siiti:i ei IOydetty. Ti:ilti:iki:ii:in osin tulos ei merkitse, etteiko
alaiki:iisten ja myos alaiki:iisten ulkomaalaisten prostituutiota Suomessa
esiintyisi. Toiminta on kuitenkin volyymiltaan vi:ihi:iisti:i ja li:ihinni:i yksitti:iisten itseni:iisten toimijoiden harjoittamaa. Ammattimaisia parittajia
alaiki:iiset eivi:it kiinnosta suuremman kiinniji:ii:imisriskin ja ankaramman
seuraamusuhan johdosta. He eivi:it tuo toimintaan sellaista lisi:iarvoa, joka
tekisi riskinoton houkuttelevaksi.
Toisaalta ti:illaiseen prostituutioon erikoistuneet asiakasryhmi:it
voivat tyydytti:ii:i halujaan vaivattomasti ja huomattavasti vi:ihi:iisemmi:illi:i
kiinniji:ii:imisriskilli:i rajan takana Pietarin alueen taajamissaja Tallinnassa.
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Mainituista alueista on muodostunut lapsi- ja teiniprostituution keskuksia,
joiden asiakaskunta tulee huomattavalta osin juuri Suomesta. 64 Vaikka
seksipalvelujen ostaminen alaikaiselta onkin Suomen lakien mukaan
kriminalisoitu myos ulkomailla tapahtuvana, kiinnijaamisriski Sortavalaan,
Viipuriinja Tallinnaan matkaaville seksituristeille on erittain pieni. Paikalliset viranomaiset eivat, erityisesti Venajalla, koe ongelmaa jarin polttavaksi, eivatka ole juurikaan puuttuneet siihen, niinpa tapausten selvittaminen on erittain hankalaa ja tuomioita on kin annettu toistaiseksi vain kaksi.

4.2.3 Tulevaisuuden kehitysnakymia
Suo men prostituutiotilanne on ollut rajussamuutoksessa viimeisetkymmenen vuotta eivatka sen enempaa viranomaiset kuin tilannetta seuraavat
riippumattomat asiantuntijatkaan arvioi tuon muutoksen vielakaan olevan
paattymassa. Selvia viitteita tulevaisuuden kehityskuluista onjo havaittavissa; osaa niista ei ole pidettava otollisina sen enempaa prostituoitujen
oikeusturvan kuin yleisen jarjestyksenkaan kannalta.
Kehityslinja itaprostituution taloudellisessa kannattavuudessa onjo
useamman vuoden ajan ollut laskeva. Taman ei kuitenkaan arvioida viela
lahivuosina johtavan merkittaviin muutoksiin prostituoitujen tarjonnassa.
Vaikka seksipalvelujen ylitarjonta onkinjohtanut viime vuosina prostituutionja paritustoiminnan tuoton alenemiseen niin paakaupunkiseudullakuin
eraissa muissakin suurissa kaupungeissa ja vaikka markan ostovoima
onkin Virossa huomattavasti \askenut kymmenen vuoden takaisesta,
mikaan ei toistaiseksi viittaa siihen, etta vapaaehtoisten tarj okkaiden maara
prostituutioon Suomessa o\isi olennaisesti vahenemassa. Ansio- ja elintasoero erityisesti Suomen ja Luoteis-Venajan mutta myos Suomen ja
Viron valilla on edelleenkin niin suuri, ettei Suomeen suuntautuvan
prostituution houkuttelevuus ansaintalahteena lahitulevaisuudessakaan
mainituilta alueilta poistu ellei hintataso taysin romahda, mika ei kuitenkaan ole todennakoista. Pitkalla aikavalilla taloudellinen vaurastuminenja
yleisen palkkatason nousu kuitenkin vaistamatta vahentaa prostituoitujen
tarjontaa kummaltakin alueelta. Koska taloudellinen kehitys on viime
vuosikymmenena ollut Virossa huomattavasti nopeampaa kuin LuoteisVenajallaja tilanne jatkunee tallaisena myos tulevaisuudessa, on todenna-
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Tuoreen tutkimuksen mukaan Tallinnan bordelliprostituoiduista alaikaisia on neljannes. Kaupungin katulapsista prostituutiota muodossa tai toisessa on harjoittanut ainakin
ajoittain lahes jokainen. Asiakkaat ovat paaosin turisteja,joista suomalaiset muodostavat
huomattavan osan (Aasmae 2001).
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koista etta prostituutio Virosta Suomeen alkaa ehtya ensimmaisena.
Lyhyella aikavalilla nama muutokset eivat kuitenkaan viela Suomen
prostituutiotilanteeseen vaikuta (Leskinen 2000).
Olennainen prostituoitujen toimintaedellytyksiinjaheidan maahantulomahdollisuuksiinsa vaikuttava tekija on viranomaisvalvonta. Niin
poliisin kuin rajavartiolaitoksenkin resurssit prostituution seurantaan ovat
pysyneet Suomessajatkuvasti erittain pienina, eika valvonnalla tahan asti
ole juurikaan ollut vaikutusta itaprostituution volyymiin.
"Sen kanssa eletliiin, mutta kuten totesin siihen ei loydy tarvetta satsata,
etta siihen voitaisiin puuttua. Tilanne on ihan toinen kuin huumausainerikollisuudessa. Meidan kulttuurissa tata ei ilmeisesti koeta
varsinaiseksi ongelmaksi." (Haastateltu poliisiviranomainen.)

Eraissa suhteissa itaprostituutioon kohdistuva kontrolli on kuitenkin viime
vuosina tiukentunut, milla on ollut oma vaikutuksensa nimenomaan sen
rakenteeseen. Itsenaisten yrittajien asema on heikentynyt ja parittajien
vaikutusvalta lisaantynyt. Yksi keskeinen tahan suuntaan vaikuttanut
muutos on ollut katuprostituution kieltaminen Helsingissa ja muutamissa
muissa suuremmissa kaupungeissa, minka myota niin toimitilojen kuin
asiakaskontaktienkin hankinta on siirtynyt huomattavasti aiempaa enemman parittajien vastuulle. Viela 1997-1998 toiminnan kaynnistaminen
Helsingissa oli erityisesti Virosta tulevalle varsin mutkatonta:
"Menin Suomeen marraskuun 29. paivana 1997 ja olin kolmisen
viikkoa. Menin Suomeen sen takia, etta Viron lehdissa ja televisiossa
on viime aikoina ollut paljon puhetta siita, miten virolaisnaisia kay
Suomessa ilotyttoina. Paatin yrittaa itsekin. Televisiosta tiesin etta
paaasialliset ilotyttopaikat ovat Helsinginkatu, Vaasankatu, ja Aleksis
Kiven katu. Saavuttuani Suomeen menin suoraan Vaasankadulle.
Hoidin yhden asiakkaan hanen autossaan ja han maksoi siita minulle
200 mk. Sen jalkeen menin R-kioskille kahville. Juttelin siella yhden
virolaistyton kanssa, en tieda nimea, mutta joka oli siella myoskin
ilotyttohommissa. Kysyin hanelta halvoista hotelleista. Han sanoi, etta
hanella on huone, mutta isanta on kieltanyt tuomasta sinne asiakkaitaja
tuttujakaan. Han ei osannut auttaa minua.
Seuraava asiakas halusi minut yoksi. Olin kuullut etta yon hinta
on 1 000 mk, mutta mies sanoi maksavansa vain 500 mk. Suostuin
siihen, jotta sain majapaikan yoksi. Olin hanen luonaan sen yon.
Seuraavana aamuna menin jalleen Vaasankadulle. Siella luokseni tuli
eilinen tytto ja sanoi etta minulla olisi mahdollisuus saada huone.
Jonkun ajan kuluttua han palasi suomalaisen miehen kanssa, joka
sanoin ystavattarensa asuvan lahella. Han vei minut sinne asuntoon.
Han antoi minulle avaimet, mutta sanoi, etta asuntoa vuokraa suomalainen tytto, joka tahtoo nahda minut ennen paatosta. Hetken kuluttua
suomalainen tytto tuli ja sanoi suostuvansa jakamaan huoneiston
kanssani. Oli puhetta etta vain alia siella viikon.
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Iltaisin liikuin kaduilla, asiakkaita palvelin heidan autoissaan.
Joskus joku vei minut kotiinsa tai konttoriinsa. Joskus otin miehia
vastaan myos asunnossa. He soittivat sinne itse. Autohommista sain
100-250 mk, asunnossa otin 300 mk.
Olin asunnossa viikon, sitten muutin halpaan hotelliin. Huone
maksoi 230 mk yossa. Jatkoin hommia kadulla. Hotellissa tapasin eraan
tarttolaisen tytOn . En tuntenut hanta, mutta han muisti minut entisesta
tyopaikastani. Aloimme kayda yhdessa iltaisin kadulla. Kymmenen
paivaa hotellissa asuttuamme muutimme yhteiseen huoneistoon. Maksoirrune vuokraa 320 mk yalta." (Virolainen nainen, syntynyt 1964.)

Avoimeen katuprostituutioon liittyneet haitat yleiselle jarjestykselle olivat
niin huomattavat, ettei sen kieltamista voi pitaa epatarkoituksenmukaisena,
vaikka seurauksena onkin ollut prostituution jarjestaytymisasteen kohoaminen (Helsingin Sanomat: "ltamafia tuo ilotyttOja Helsinkiin").
Yhta itsestaan selvan tarkoituksenmukaista ei sen sijaan ole nykyinen prostituoituihin sovellettava kaannytyspolitiikka. Prostituution varsin
joustamaton kayttaminen kaannyttamisperusteena on sekin ollut omiaan
vahvistamaan parittajien asemaa. Kerran kaannytetty prostituoitu, nimenomaan venalainen, ei voi entia palata harjoittamaan tointaan ilman ulkopuolista apua, koska hiinella kaannytyksen jalkeen ei ole enaa mahdollisuutta saada viisumia omalla nimellaan laillista tieta. Lisaksi myos pelkka
korostunut kaannytysuhka nayttaa lisanneen halukkuutta turvautua parittajiin.
"Ulkomaalaislain muutos meni lapi taysin keskusteluitta. Kukaan ei
kiinnittany huomiota, etta mika merkitys silla on esimerkiks tan naiskauppaproblematiikan kannalta etta prostituutiosta tuli niin he1posti
kaannytUimisperuste. Kuinka paljon se lyo korvalle tata naiskaupan
vastaista taistelua, etta onko helpompi kaannyttaa yksittaisia prostituoituja, ku ruveta miettimaan mika se organisaatio on siella taustalla.
Tlista tuli vaan yks sita organisoitumista vahvistava tekija. Kun on
olemassa se kaannyttamisvaara ja toisaalta ku prostituoitu on kerran
kalinnytetty, se vaikuttaa viisumin saantiin. Ainoa keino tulia uudestaan
on turvautuajohonki organisaatioon, joka hankkii joko vaarat viisumit
tai korruptoi sita viisumin antajaa. Se vahvistaa organisaatioiden
asemaaja huonontaa yksiloiden asemaa." (Haastateltu sosiaa1ityontekija.)

Joustamaton kaannytyspolitiikka helpottaaja vahvistaa parittajien asemaa
myos suoraan haittaamalla paritusrikosten selvittamista. Yleisenjarjestyksen turvaamisen kannalta valttamattomaksi koettu kaytanto on siten
valillisesti omiaan vahvistamaan prostituution jarjestaytymista ja sita
kautta, ei ainoastaan heikentamaan prostituoitujen oikeusturvaa, vaan
myos todennakoisesti lisaamaan yhteiskunnalle prostituutiosta pitkalla
aikavalilla aiheutuvia ongelmia.
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Suurimmat muutospaineet itaprostituution toimintamuotoihin ja
samalla myos tulevaisuuden uhkakuvat aiheutuvat kuitenkin viime vuosina
havaitusta prosessista,j ossa Suomen, Vi ron j a Luoteis-Venaj an jarj estaytynyt rikollisuus pyrkii (osin kiinteassa keskinaisessa yhteistyossa) saamaan
itaprostituutiota hallintaansa. Yleensa asialla ovat jo valmiit, tavallisesti
huumekaupassa muotoutuneet, suomalais-virolaiset ja suomalais-venalaiset alamaailman verkostot. Paritustoiminta on niille erittain houkuttelevaa,
silla voitot ovat talla hetkella samaa luokkaa kuin mietojen huumeiden
tukkukaupassa, mutta riskit huumekauppaan verrattuina olemattomat.
Kiinnijaamisriski on minimaalinen ja rangaistusseuraamukset erittain
lievat.
Normaalitapauksissa ammattirikolliset eivat niinkaan siirry kokopaivaiseen paritustoimintaan, vaan ottavat parituksen taydentamaiin
aikaisempaa liiketoimintaansa. Huumeiden (samoin kuin hormonien ja
laittoman alkoholinkin) salakuljetus ja vahittaiskauppa on katevasti yhdistettavissa paritukseen. Jakelu voidaan keskittaa tiloihin,joissa prostituoidut
tyoskentelevat, ja prostituoituja kayttaa, paitsi aineiden myyjina, myos
kuriireina. Samalla kyetaan prostituoidut, toisaalta kanssasyyllisyyden,
toisaalta aineiden kayt6n kautta sitomaan toimintaan ja alistamaan parittajien tahdonvaltaan huomattavasti aikaisempaa tehokkaammin (Prostituutio
ja paritus Suomessa, 9-11).
Merkit rikollisverkostojen siirtymisesta paritustoimintaan ovat
kaiken kaikkiaan selvat, joskin tiedot kehityksesta perustuvat useisiin
hajanaisiin lahteisiin, muun muassa yksittaisten jarjestaytyneen huumerikollisuuden toimijoiden tuomioihinja prostituoitujen huumeiden kaytosta
tehtyjen selvitysten osoittamaan kayton nopeaan lisaantymiseen. Prostituoituja on lisaksi jaanyt kiinni niin huumeiden, laittoman alkoholin kuin
tupakankin salakuljettamisesta. Huumeita vaikuttavat tuovan nimenomaan
virolaiset, alkoholia ja tupakkaa puolestaan venalaiset (Prostituutio ja
paritus Suomessa, 9-11 ).
Huumeet j a prostituutio eivat yhdisty ainoastaan Suomeen suuntautuvassa itaprostituutiossa, vaan huumeet ovat leviamassa myos kotimaiseen
prostituutioon. Samalla tavoin kuin virolaisia ja venalaisia prostituoituja,
parittajat kykenevat periaatteessa huumeiden ja huumekaupan avulla
saamaan myos suomalaiset prostituoidut aikaisempaa tehokkaammin
maaraysvaltaansa. Tosin tyyppitapaus kansallisessa huumeiden kayttoon
liittyvassa prostituutiossa on edelleenkin liihinna tilanne, jossa huumeita
kayttava pariskunta pyrkii naisen prostituution avulla rahoittamaan aineiden
saantinsa.
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"Hirveen usein on tilanne se etta on pariskunta, joista molemmat
kayttaa suonensisaisesti huumeita. Se mies rahottaa ne huumeet rikoksilla ja nainen prostituutiolla, se on yleisin tapa rahottaa ne. Ja ku se
mies tulee nii huonoon kuntoon ettei se pysty enaa tekeen keikkoja, ni
se nainen rahottaa molempien huumeiden kayton. Ja siihen voi liittya
kovaakin vakivaltaa. Mut se on tallasella pariskuntatasolla vaikka siina
selkeesti onki kyse parituksesta. Mut kuka ryhtyy todistamaan poikaystavaansa vastaan. Ja muutenkin, et paras ratkaisu olis jos molemmat
paasis paihdehuoltoon ja se rahantarve poistuis." (Haastateltu sosiaalityontekij a.)

Rikollisverkostojen aseman vahvistuminen itaprostituutiossa on tulevaisuutta ajatellen huolestuttava ilmio niin yleisen jarjestyksen kuin prostituoitujen asemanja turvallisuudenkin kannalta. Kehitys lisaa prostituoitujen t6rkeaa hyvaksikaytt6a, silla huumeita kayttavat ja kanssasyyllisiksi
pakotetut prostituoidut ovat aiempaa alisteisemmassa asemassa parittajiinsa nahden. Ammattirikolliset ovat tyoskentelytavoiltaan huomattavasti
kovempiaja haikailemattomampia kuin harrastelijasutenoorit. Rikollisten
ylikansalliset verkot takaavat lisaksi sen, ettei prostituoitu kykene enaa
vapautumaan epatyydyttavasta paritussuhteesta yksinkertaisesti kotimaahan palaamalla, vaan hanet saadaan aikaisempaa tehokkaammin parittajan
hallintaan myos tassa suhteessa.
Kaiken kaikkiaan perustilanne Suomeen suuntautuvassa itaprostituutiossa ei ole talla hetkella ongelmaton, mutta ei toisaalta eurooppalaisittain ajatellen kaikkein ongelmallisinkaan. Toimintaan liittyy huomattavia
epakohtia seka prostituoitujen ihmisoikeuksia etta yleista jarjestystakin
ajatellen, jalkimmaisia varsinkin pohjoisimmassa Suomessa, missa laajamittainen prostituutio on hyvaa vauhtia murentamassa paikallista sosiaalista jarjestysta ja johtanut katkeriin ristiriitoihin kylien ja jopa perheiden
sisalla. Paaosin epakohdat ovat kuitenkin lahinna yleista laatua, prostituutioon ainaja kaikkialla liittyvia. Prostituution kaikkein t6rkeimmat lieveilmiot ovat toistaiseksi olleet suomalaisessa prostituutiossa suhteellisen
harvinaisia, myos itaprostituutiossa.
Rikollisverkostojen levittaytyminen itaprostituutioon voi kuitenkin
johtaa nykytilanteen akilliseenkin heikkenemiseen. Siihen liittyy huomattavia uhkia niin prostituoitujen aseman huonontumista kuin prostituution
yhteiskunnalliselle jarjestykselle aiheuttamaa vaaraakin ajatellen. Jos
kehitysta ei Suomessa saada lahivuosina hallintaan, epakohtien nopea
lisaantyminen on lahes vaistamatonta.

5 NAISKAUPPA,
LAITON SIIRTOLAISUUS JA SUOMI

Seka Suomeen suuntautuva laiton siirtolaisuus etta ulkomaalaisten harjoittama prostituutio ovat lisaantyneet rajusti viimeisten kymmenen vuoden
kuluessa. Kehitys on liittynyt kiinteasti Neuvostoliiton romahtamiseen ja
sita seuranneisiin muutoksiin- erityisesti Suomessa, Venajallaja Virossa,
mutta myos muualla Euroopassa. Muutosten yhteisista taustatekijoista
huolimatta laiton siirtolaisuus ja ulkomaalaisprostituutio eivat kuitenkaan
ole (ainakaan toistaiseksi) yhtyneet Suomessa, vaan muodostavat kaksi
toisistaan erillista ongelmakokonaisuutta. Suomeen suuntautuvalla laittomalla siirtolaisuudella ei juurikaan ole kytkoksia seksibisnekseen, ulkomaalaisprostituutiomme on puolestaan organisoitunut etupaassa turismin
muodossa tapahtuvaksi.
Vaikka Suomeen pyrkivien laittomien siirtolaisten maara on moninkertaistunut viime vuosina, maara on edelleenkin Lansi- ja Keski-Euroopan maiden tilanteeseen verrattuna vahainen. Myos ilmi tulleita jarjestelmalliseen ihmissalakuljetukseen liittyneita tapauksia on ollut erittain
vahan. Syita tilanteeseen on useita. Yksi on maamme vahainen houkuttelevuus siirtolaisuuden kohdemaana. Seka kaukosiirtolaisten etta Euroopan
sisaisen siirtolaisuuden paamaarana ovat lantisen Euroopan ydinmaat,
jotka, paitsi ovat vauraampia, omaavat myos suuret vanhat ulkomaalaisyhteisot. Myos Suomen maantieteellinen asema on pikemminkin laitonta
siirtolaisuutta ehkaiseva kuin sita edistava, nain huolimatta pitkasta ja
vaikeasti valvottavasta itarajasta. Suomenja Venajan valinen raja-alue on
etelaisinta kulmaa lukuun ottamatta liikenteellisesti hankalasti saavutettava, eivatka luonnonolosuhteet suosi laajamittaista lapikulkua. Raja on
myos ainakin toistaiseksi parhaiten valvottuja Venajan maarajoista.
Salakuljetusreitit Koillis-Euroopassa kulkevat paaosin Valko-Venajan
kautta, jonka itaraja Venajalle on avoin. Valko-Venajan reitti on myos
lyhyinja logistiikaltaan helpoin Venajalta Euroopan ydinmaihin. Suomessa ilmi tulleet muutamat j atjestaytyneeseen ihmissalakulj etukseen liittyneet
tapaukset ovatkin olteet joko kotosyntyisia tai liittyneet Skandinaviaan
kulkeviin reitteihin. Ensin mainittujen maaran on pitanyt vahaisena ulkomaalaisyhteisomme pienuus, joka hankaloittaa salakuljetusverkostojen
organisointia ja tekee ilmituloriskin erityisesti Suomeen suuntautuvassa
salakuljetuksessa suureksi- varsinkin kun salakuljetettujen intressissa on
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hakeutua kontaktiin viranomaisten kanssa. ReitilHi. Venajalta Skandinaviaan Suomi on puolestaan kyllamaantieteellisesti houkuttelevakauttakulkumaa, muttei kuitenkaan millaan tavoin ylivertainen verrattuna ValkoVenajan, Baltian maiden ja Puolan kautta kulkeviin reitteihin. Jos raja- ja
sisamaanvalvonta Keski-Euroopassa tulevaisuudessa huomattavasti
tiukkenee ja siella harjoitettu pakolais- ja viisumipolitiikka muodostuu
olennaisesti Suomessaharjoitettavaa ankarammaksi tai vastaavasti Suomen
ja Venajan valisen rajan valvonta tuntuvasti heikkenee, on mahdollista,
etta Venajan kautta !anteen suuntautuvat siirtolaisvirrat pyrkivat hyodyntamaan myos Suomen aluetta aiempaa suuremmassa maarin. Kovinkaan
todennakoiselta kumpikaan kehitysmalli ei kuitenkaan tall a hetkella tunnu,
joten on varsin epatodennakoista, etta Suomi lahitulevaisuudessa muodostuisi merkittavaksi ihmissalakuljetuksen kauttakulku- tai kohdemaaksi.
Olennaisesti suurempia uhkia ja epakohtia liittyy ulkomailta Suomeen suuntautuvaan prostituutioon. Se on nykyisin seka volyymiltaan etta
yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan huomattavaa, mutta sita koskeva
perustutkimus on toistaiseksi ollut vahaista ja varsinkin itaprostituutioon
liittyva paritustoiminta on erittain heikosti tunnettua.
Syyna tietamyksen vahaisyyteen itaprostituutiosta, sen organisoinnista ja muista oheisilmioista on osin viranomaisten paritustoiminnan ja
prostituution seurantaan suunnattujen resurssien (niin henkiloston kuin
rahoituksenkin) vahaisyys, osin lainsaadannon puutteet: naiskauppaa
koskevan selvan rikostunnusmerkist6n puuttuminen rikoslaista. Selvien
normien ja kasitteiden puuttuminen vaikeuttaa seka kaytannon kontrollia
etta tekee ilmiostajulkisuudessa kaytavan keskustelunjajopa viranomaisten keskinaisen tiedonvaihdonkin epamaaraiseksi. Lainsaadannon osalta
tilanne on kuitenkin tulevaisuudessa parantumassa. Paritusrikollisuus,
samoin kuin muukin prostituutioon liittyva oheisrikollisuus on kuitenkin
kriminalisointien kattavuudesta ja viranomaisten resursseista riippumatta
hankalasti seurattavaa ja selvitettavaa yksin rikosten ominaispiirteista
johtuen. Kyse on rikollisuudesta, jossa uhrien (prostituoitujen) halukkuus
ja mahdollisuus avustaa viranomaisia hyvaksikayttaj ien vastuuseen saattamisessa on yleensa vahainen. Prostituoidun ja parittajan suhde on usein
osin symbioottinen; lisaksi niissakaan tapauksissa, joissa kyseessa on
puhdas riistosuhde, yhteistyosta viranomaisten kanssa ei ole prostituoidulle
juurikaan hyotya. Seurauksena on nimittain ansiomahdollisuuksien menetys, maasta karkotus ja altistuminen toiminhan organisoijien kostotoimenpiteille. Niinpa prostituoitujen halukkuus tehda ilmiantoja ja todistaa
jutuissa on kaytannossa olematon. Sita ei ole ollut omiaan myoskaan
lisaamaan lainsaadantomme edellyttama erittain lieva rangaistuslinja
paritusrikoksissa. Ilman prostituoitujen yhteistyota toimintaan kiinni-
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piHiseminen j a oikeudellisesti riittiiviin niiyton hankkiminen rikoksista on
joka tapauksessa erittiiin hankalaa.
Kaiken kaikkiaan paritusrikoksia on tullut viime vuosinakin viranomaisten tietoon itiiprostituution volyymiin niihden erittiiin viihiin ja
vieliikin harvemmin rikokset ovat piiiityneet oikeuteen ja johtaneet tuomioihin. On mahdollista, etta prostituution tOrkeimpiii lieveilmioitii esiintyy maassamme tiillii hetkellii tosiasiallisesti viihemmiin kuin Keski- ja
Etelii-Euroopan maissa. Prostituoitujen korkea koulutustausta, kielitaito,
rekrytointialueiden liiheisyys ja maahantulon helppous samoin kuin
toiminnan suuret katteetkin niiyttiiviit olevan omiaan vahvistamaan heidiin
asemaansa paritussuhteissa ja ehkiiisemiiiin tOrkeiiii hyviiksikiiyttoii.
Paritustoimintaa koskevan perustutkimuksen puuttuessa tilanteesta ei
kuitenkaan voi esittiiii kuin perusteltuja oletuksia, varmaa tietoa ei ole.
Itiiprostituution ja siihen liittyviin paritustoiminnan perusteellinen
kartoitus olisi niiin ollen ensiarvoisen tiirkeiiii selviin ja oikean kuvan
saamiseksi toisaalta prostituoitujen tosiasiallisesta tilanteesta, toisaalta
paritustoiminnasta j a sen kytkoksistii muuhun rikollisuuteen niin Suomessa
kuin naapurimaissakin. 65 Stakesin kiiynnissii oleva projekti antanee jatkuessaan tulevien vuosien kuluessa runsaasti uutta tietoa prostituoiduista
ja heidiin ongelmistaan, sen sijaan paritustoiminnan perusteellinen kartoitus ei tietiiiiksemme kuulu tuon projektin ensi sijaisiin tavoitteisiin.
Perusongelma itiiprostituutionja sen lieveilmioiden tutkimuksessa,
nimenomaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa, on edellii todettu valmiiden
liihteiden viihiiisyys. Esitutkinta- ja oikeudenkiiyntiaineistoa on toistaiseksi
niin toiminnan laajuuteen niihden kuin absoluuttisestikin erittiiin vii.hiinja
on myos todenniikoistii, ettei se kata toiminnan kaikkia osa-alueita samalla
tavoin. Myoskiiiin muun kaltaista liihdeaineistoa ei juuri ole valmiiksi
keriittyniija kiiyttOkelpoiseen muotoon muokattuna. Yksin viranomaisaineistojen analyysilla ei siten nykytilanteessa ole mahdollista saada paritustoiminnasta yleistettiivissii olevaa perustietoa. Analyysiin on, jotta se
toimisi, yhdistettiivii prostituoituihin, parittajiin ja muihin prostituutioon
kytkoksissii oleviin tahoihin (esim. asiakkaat, majoitusliikkeiden omistajat,
ravintoloitsijat) kohdistuva kenttiitutkimus samoin kuin prostituoitujen

65

Kasitykset nimenomaan paritustoiminnasta kayvat talla hetkella jyrkasti ristiin myiis
asiantuntijoiden parissa. Ks. esim. HBL 5.1.2002,jossa on haastateltu Pietarin konsulaatin poliisiyhdysmiesta Urmas Rinnettaja Stakesin prostituutioprojektin tutkijaa Sergei
Semenkovia. Rinteen kasityksen mukaan Suomessa toimivien pietarilaisprostituoitujen
joukossa itsenaisesti toimivien osuus on hiiviavan pieni ja paaosa prostituoiduista on
kytkiiksissa jarjestaytyneeseen rikollisuuteen, Semenkovin mukaan sen sijaan paaosa
ainakin Helsingissa toimivista prostituoiduista Uoista suuri osa on juuri pietarilaisia)
toimii edelleenkin ilman parittajaa.
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parissa tyoskentelevien terveydenhoito- ja sosiaalityontekijoiden seka
poliisi- ja rajavalvontaviranomaisten henkilokohtaisen tiedon ja tietamyksen keriiaminen.
Kasityksemme mukaan mainitun kaltainen tutkimushanke ja sen
avulla saatava aiempaa tarkempi kokonaiskuva vallitsevasta rikollisuustilanteestajasen kehityssuunnista palvelisi niin paritusrikollisuuden kaytannon valvonta- ja ehkaisytyota kuin lainsaadannon kehittamisUikin aiempaa
tarkoituksenmukaisemmaksi.
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1993-2000 Suomessa ilmi tulleet ihmissalakuljetustapaukset

Liitetaulukko 1

l.1 Tapausten

maara:

3

1.2 Asiakkaat

1.2.1 maara:

67

1.2.2 liihti:imaa:

Irak (IRK): 46
Sri Lanka (SRL): 21

1.2.3 ika
< 15
15-19
6
5
SRL
2
4
IRK
4
1
ei tietoa: 22

20-24
8
6
2

1.2.4 sukupuoli SRL
mies
9
nainen
5
ei tietoa 7

IRK
16
4
26

25-29

30-39
12
5
7

11
4

7

40-49
2

501

-

-

2

1

1.2.5 matkan hinta
SRL
4 000-11 000 USD
IRK
3 000-10 000 USD
1.3 Salakuljettajat

1.3 .1 Maara: 1o
1.3 .2 Kansallisuus/ kansalaisuus
suomalaisia
3
irakilaisia
3
kreikkalaisia
4
1.3.3 ika
30-39
6

40-49
3

1.3.4 sukupuoli
mies

10

501

asuu Suomessa
3
3

-

ulkomaalainen

-

4
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Liitetaulukko 2 Poliisin tietoon tulleet paritustapaukset Suomessa
1998-30.4.2001

1.1 Tapauksia:
1.2 Parittajat (tapauksittain)
1.3 .1 kansall isuus/kansalaisuus
suomalainen
suomalainenja virolainen
suomalainenja venalainen
virolainen & vironvenii.Jainen
venalainen
vietnamilainen
ei tietoa

1.3 Prostituoidut (tapauksittain)
1.3.1 kansallisuus/kansalaisuus
virolainen & vironvenalainen
venalainen
suomalainen
moo
ei tietoa

81

60
3
2
6
3
1
6

49
17
5
1
9

Liitetaulukko 3 Turvapaikanhakijat kansalaisuuden mukaan Suomessa
1990-1999 (Suomen tilastollinen vuosikirja)
Aasia
Afganistan
Banglades
Burma
Filippiinit
Inti a
Kambodza
Kiina
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Vietnam
Pohjois-Afrikka ja Liihi-Itii
Algeria
Egypti
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordania

885
120
248
2
1

34
4
63
18
Ill
260
24
1 899
156

50
850
457

76
1
42
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Kuwait
Libanon
Libya
Marokko
Syyria
Tunisia
Afrikl<a
Angola
Benin
Burkina Faso
Bunmdi
Eritrea
Etelli-Afrikka
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-S issau
Kamerun
Kenia
Kongon dernokraattinen tasavalta
Liberia
Malawi
Mali
Mauritania
Namibia
Niger
Nigeria
Norsunluurannikko
Ruanda
Sambia
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tsad
Tansania
Togo
Uganda
Zaire & Kongon tasavalta
ltii- ja Keski-Eurooppa
Albania
Bulgaria
Latvia
Liettua
Puola
Romania

4

91
22
59

86
5
4 201

123
I
2
I

3
4

191
59

135
2
2
29
55

25
68
2
3
I
I

3
113
19
14
2
17
28
2.929
29
4

2
7
10
317
4 181

89
258
43
81
347
780
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Slovakia
Tsekin tasavalta
Tsekkoslovakia
Turkki
Unkari
Viro
Jugoslavia seuraajavaltioineen
Jugoslavia
Bosnia-Hertsegovina
Jugoslavian liittotasavalta
Kroatia
Makedonia
Slovenia
Neuvostoliitto seuraajavaltioineen
Neuvostoliitto
Armenia
Azerbaidzan
Georgia
Kazakstan
Moldova
Tadzhikistan
Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan
Valko-V enaj a
Veniijii
Liinsi-Eurooppa
Alankomaat
Norja
Ranska
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Latinalainen Amerikka
Argentiina
Barbados
Bolivia
Costa Rica
Jamaika
Kolumbia
Kuuba
Peru
Pobjois-Amerikka & Oseaania
Australia
Kanada
Muu & tuntematon
Kansalaisuudeton

1 559

48
3
714
18
241
3 884

3 104
82
659
16
17
6
2 798

1 833
25
20
28
15
13

8
7
51
7
35
756
7
1
1

1
1
1

2
159
1
1

9
1

46
96
4
2

1
I
95
173
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TRAFFICKING IN WOMEN,
ILLEGAL MIGRATION AND FINLAND
The Present Situation, Legislation and Sources of
Information
The present publication consists of the full national report of the Finnish
part of an international project (MON-EU-TRAF-2000/STOP/137), cofinanced by the Commission of the European Union. The aim of the
project is to develop quantitative research solutions for collecting information about trafficking in human beings connected with sexual exploitation
in the member states of the European Union. The Finnish part of the study
has been carried out by the National Research Institute of Legal Policy.
The other partners in this project are the Research Centre on Transnational
Crime (Trans crime) of the University ofTrento (Italy) and the Criminological Research Centre of the University of Castilla-La Mancha (Spain).
In the Finnish case, it has been difficult to apply a quantitative
research method in the gathering of information on trafficking in human
beings, and trafficking in women in particular. Trafficking in women is
connected on one hand to illegal immigration, and on the other to the
general supply of commercial sexual services. In the case of Finland, it is
possible to find a large number of instances of illegal immigration as well
as of prostitution involving foreigners. A considerably lesser amount of
data are to be found on organised trafficking in human beings and on
procuring. However, in regards to the intersection of illegal immigration
and procuring, i.e. trafficking in women, neither the authorities or citizens'
organisations (NGOs) have been able to point to clear examples.
This does not mean that trafficking in women would be absent in
Finland .. However, it has not been possible to approach the phenomenon
by means of quantitative research methods, since the necessary information sources do not exist. Instead, the study has been forced to confine
itself to indirect information that can be found on illegal immigration,
trafficking in human beings, procuring and prostitution involving foreigners. Even then, there are not very many sources of accurate information to
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fill the needs of quantitative research. For these reasons, it has become
necessary to modify the original problem formulation as well as the
methods applied to correspond more closely to the Finnish situation and
the available sources of information.
The report summarises the Finnish national legislation concerning
illegal immigration, trafficking in human beings and prostitution (Chapter
2). The sources of information that are available when studying illegal
immigration and prostitution are assessed (Chapter 3). Chapter 4 deals
with the present immigration and prostitution situation in Finland
(2001/2002).
The basic problem in researching trafficking in women or even
prostitution coming to Finland from Eastern countries as a whole is the
shortage of systematic sources. The number of criminal cases connected to
"Eastern prostitution" (investigated, prosecuted, tried in courts oflaw) has
so far been almost non-existent (especially if compared to the volume of
the trade), and they do not cover all sectors of the phenomenon in an equal
way. For the same reason, it is hard to estimate the possible shortcomings
of the existing governmental data collection systems.
The scarcity of the cases can of course be partly a product of such
shortcomings. In the first place, however, the scarcity is likely to be
connected to the fact that the small financial resources of the police and
border guard authorities and the lack oflegislation explicitly dealing with
trafficking in women do not at present create the necessary conditions for
the effective control of prostitution in Finland. However, new legislation
to criminalise trafficking in women is presently under preparation. When
the new laws will be passed, the monitoring of the phenomenon will be
significantly facilitated. Whether this will also essentially increase the
number of reported cases oftrafficking is, however, uncertain. It is probable that the number of actual cases of intimidation or serious abuses in
Finnish prostitution is indeed relatively small at the moment. The basic
situation in Eastern prostitution does not seem to favour the extreme forms
of forced prostitution. Because of several different factors, the position of
the organisers of Eastern prostitution with respect to the prostitutes has so
far not been strong enough to make it sensible or possible for them to try
to increase their profits by intimidating or abusing the prostitutes. On the
contrary, the maximum profit and the minimum risk is achieved in a
situation where the relationship between the procurer and the prostitute is
based on voluntary and smooth co-operation.
It is, however, clear that at the present foreign prostitution in
Finland is remarkable both for its volume and in regards to the social
problems related to it, and that basic research on the topic has so far
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remained insignificant. The areas in which the prostitutes are recruited are
known, as are the general forms of the business, but there is practically no
solid information available on the general organisation of the trade.
For these reasons the objectives of this research project offer
considerable possibilities for practical application. However, in order to
produce useful and accurate information, an analysis of criminal cases
reported to the authorities should be combined with both quantitative and
qualitative field research among the prostitutes, their customers and other
parties involved in the trade as well as with systematic collection of the
personal knowledge of people in the health, social and border guard
services and the police forc.e.

