
lys«rinnin perinteiden eriytynri-
sestä jäin kuitenkin kaipaa-
maan. Miksi ihmeessä suhtau-
<hrrnme niirr kak"ijakoisesli enr-

piiriseen sosiaalitutkimukseen ?

[,ukemani perusteella en kven-

nyt myiiskään liiytämään vas-

tausta siihen. rnikseivät laadul-
linen ja tilastollinen tutkirnus
voisi todella aidosti tävdentää

toisiaan esinrerkiksi niin. että

laadullisen aineiston avulla ke-

hitettyä teoreettisesti perustel-
tua nrallia to(lella testattaisiin ti-
lastollisen tutkinruksen keinoin.

Nlargaretha Järvisen väit,iishir-
ja prostituutiosta Helsingissä

l<ä.ittelee lrrroltopoliisirr rekiste-

röimää heteroseksuaalista pros-

tituutiota vrrodesta 1945 vuo-
teen 1986, jolloin irtolaislain-
säädäntii purettiin. Aineistona
on pääasiassa käytetty poliisin
kutrlustelupiivtäkirjoja. Alkon
tarkastajielr rap(,rtteja sekä po-

liisien ja prostituoitujen haastal-

teluja. Tutkimus koskee virano-
rnaisten rnäärittänrää ja kontrol-
krirraa prostitrrutiola. joka ei

Srromessa välttänlättä saa sa-

manlaisia turrnusmerkkejä krr in

nronissa muissa nraissa.

Järvisen tutkimuksen keskei-

siä tavoitteita on tarkastella
prostituution ja sen kontrollin
välistä suhdetta, kysymystä sii-
tä" miksi ja rniten sukuprroli-
kauppaa kontrolloidaan. [,isäk-

Onralla kohdallani kirja tuotti
pettvnrlksen oikeastaan vain

vhdessä suhteessa. ja sekin joh-
trri turhista odotuksistani. Kir-
ja ei lrimittäirr arrtanrrt kor irr-

kaan paljon suoraan sovelletta-

vissa olevia sääntöjä sen erityi-
sen lrarairrtoaineiston analr r tl i-

.elle larkastelrrlle. joka rnirrrra

itseäni nyt askarruttaa. Luulta-
vasti samaarr tulnkseen tulevat
omalta kohdaltaan monet lnuut-
hin lukijat. Tiätä "putrtetta" ei

voitane kohtuuden nirnessä pi-
tää kuitenkaarr krrirr nipirr napin

HELSIl\KITAISPROSTITWTTO STA

si tutkirnus analysoi prostituu-
tiokäsitteen relatiivisuutta sekä

valottaa Helsingissä harj«ritetun

prostituution ammattilnaisuut-
ta ja amatö,iirirnäisyyttä. Järvi-
sen tutkimusote otr kuvaileva;
laajan ja riinsl ilevän oLriserr ai-

neistonsa hän pitää otteessaan

tiukalla lrrokittelrrlla. joka pai-
koitellen saattaa tuntua luette-
loinnilta.

Tutkimuksen viitekehvs ra-
kentuu kolmen näkiikulrnan
karrtla. Näistä funktionalistinerr
näkiikulrna liittyv lähinnä ty,i;-

hvpoteesiin. jonka mukaan
prostittmtion kontrolli on poh-
jautunut frrrrkliorralistiseerr

llrostituutionäkemykseen, jonka

rrojalla ntiehet korrtrolloiral
rraisten seksuaalisuutta. Tästä

näkiikulmasta prostituutio näh-

rlään normaalina ja universaa-

rnainitsemisen arvoisena. Joka
tapattksessa oli varsirr kiintoisaa
ja artloisaa lukea pääosin hr vilr
kir.joitettuja tapatrsesimerkkejä
laadullisten aineistojen analy-
soirrnista.

KLAU§ MAKEL,A {roim.)
KVALITATIIVISEN

AINEISTON ANALYYSIJA
TULKINTA

HELSINKI: GAUDEAMUS,
1990

.IL HA KAARIAI\!]\

lina ilnriönä. jota on esiintynyt
kaikkina aikoina eri yhteiskun-
rrissa lriiden kehilrsa:teesta riiyr

l)umatta. Kyseistä näkenrvstä

edrrstaa esinrerkiksi ajatus pros-

tituutiosta naisen vanhirlpana
amrnattina. l'trnktir»ralistisessa
selitysmallissa prostituoitu näh-

dään psvvkkisesti. seksrraalises-

ti tai sosiaalisesti poikkeavana.

\Iiesterr tarpeita asioirla prosti-
tuoitujen luona puolestaan se-

litetään pääasiassa nriesten sek-

srraalisella elistr nrisellä tai tur-
harrtrrrnisella. Tarr.talla orr aja-

tus, että rniehet eivät kykene

tvvdyttämään sekstraalisia tar-
peitaan ei-Larr pal lisissa rajoissa.

l'enrinistisessä näkiikulnrassa

tätnä näkemys ntiehen seksrraa-

lisutrdesta parisuhteeseen kiin-
rritti nrättörnänä lrronnonv,rirrra-

na asetetaan kyseenalaiseksi.
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Prostituutio nähdään siinä su-

kupuolten välisen epätasa-arvon

ilmentymänä, joka nojaa miehet

seksuaalisuudeltaan aktiivisik-
si ja naiset passiivisiksi määrit-

televään patriarkaaliseen seksu-

aalikäsitykseen. Feministisessä

näkökulmassa naisen prostilu-
oiduksi ryhtymisen syynä pide-

tään taloudellisia tekijöitä. Kes-

keistä tälle näkökulmalle on. et-

tä prostituution nähdään vetä-

vän rajaa naiselle sallitunja lu-

vattoman käyttäytymisen välil-
lä. Normaalin ja poikkeavan

naisen raja on tärkeä erottelu-

systeemi: huoran leimalla nais-

ten seksuaalisuutta pidetään so-

siaalisesti määriteltävissä raa-

meissa.

Sosiaalisessa interaktiopers-

pektiivissä prostituutio määri-

tellään sosiaaliseksi konstrukti-
oksi. jonla sisältö raihtelee ajas-

ta ja yhteiskunnasta riippuen.
Prostituution ja sen kontrollin
vuorovaikutusanalyysissa kes-

keinen kysymys ei ole se, miksi
jotkut ihmiset ryhtyvät prosti-

tuoiduiksi ja asiakkaiksi, vaan

se. kuinka jotkut ihmiset mää-

ritellään prostituoiduiksi ja
prostituut ion asiakhaiksi. Pros-

tituoitujen luokittelu on tärkeä

tutkimusteema sosiaalisessa in-

teraktiot utkimuksessa. Tästä nä-

kökulmasta nousee keskeiseksi

myös kysymys prostituutirlsta

sosiaalisena suhteena, identi-
teettinä, ideologiana ja alakult-

tuurina. Siinä prostituutio ero-

tetaan muusta sukuPuolitoimin-

nasta seuraavin kriteerein: kau-

pallisuus, promiskuitiivisuus,
epäselektiivisyys. tilapäisyys ja

emotionaalinen sitoutumatto-

muus, Ainoa pysyvä kriteeri
prostituutiolle on kaupallisuus,

muut neljä muuttujaa liittyvät
siihen. kuinka prostituutio kä-

sitetään ja kuinka sitä kontrol-
loidaan yhteiskunnassa. Järvi-

nen nojautuu tutkimuksessaan

näihin kahteen jälkimmäiseen,

feminisliseen ja sosiaalisen in-

teraktion näkökulmaan.

Tutkimuksen kiinnostavin ja

elävin osuus on arvatenkin itse

prostituutioympäristöjen ku-

vaus. I9B0-luvulla Helsinki on

ollut kaupunki, josta on puut-
tunut muille teollisuusmaille

tyypillinen katuprostituutio. Si-

tä on kuitenkin ollut Helsingis-

sä 1940-ja 1950-luvulla.ja pää-

näyttämöinä ovat olleet Erotta-
jan ja Lasipalatsin välinen osuus

Mannerheimintietä sekä Espla-

nadi, jossain määrin myös Iso

Roobertinkatu, Bulevardi ja

Hämeentie. Naisten oleskelu

näillä alueilla herätti poliisin
epäilyt, varsinkin jos naiset oli-

vat kontaktissa kadulla kulke-

vien miesten ja rossikka- tai

taksikuskien kanssa. Kontrolli
koski naisia, jotka ku§eskelivat

pitkin katuja, esiintyivät provo-

soivasti, puhuttelivat miehiä tai

vastasivat näiden puhutellessa

heitä itseään. Naisenhan tuli
kuulua yhdelle miehelle.

Kuten katuprostituution kont-

rolli. myös ravintolaprostiluul i-

on kontrolli toimi naistenja var-

sinkin yksinäisten naisten sek-

suaalisuuden yleisenä kontrol-
lina. Viela 1960-luvulle asti

"kunniallisten" naisten ei ollut
soveliasta mennä ravintolaan il-
man miesten seuraa. ei skoola-

ta kaikkien miesten kanssa, ei

luoda merkitseviä katseita mie-

hiin eikä poistua vieraiden

miesten kanssa ravintolasta.

Serrraavassa esimerkki poliisi-

pöytäkirjasta vuodelta I945:

"T tavattiin ravintolasta X

metsästämässä miehiä. Hän loi
viereisen pöydän mieheen pit-
kän. merkitsevän katseen. Mies

vastasi siihen ja poistui. T kii-
ruhti hänen jälkeensä. . . Ly-

hyen neuvonpidon jälkeen he

menivät viinakauppaan ja sen

jälkeen tyhjään junavaunuun."

Ravintolaprostituution kont-

rolli toimi samalla myös naisten

alkoholinkäytön kontrollina se-

kä päinvastoin: Alkon tarkasta-
jien silmissä yksinäiset naiset

ravintoloissa herättivät pahek-

suntaa ja laskivat ravintolan
tasoa.

l,aiva-, auto- ja asematyttöjen

prostituutiokontrolli ja prosti-

tuutio ns. nuoriso-ongelmana

tuovat erityisen selvästi esiin

sen, kuinka nuorten tyttöjen
seksuaalisuutta on pyritty kont-

rolloimaan huoraksi leimaami-

sen uhalla. Se, mikä menee ny-

kyään nuorten tyttöjen irrotte-
lun tiliin, oli vielä l97oJuvun
alkuun asti sanktioitua. Prosti-

tuution kriteerit istuvat usein

huonosti näiden tyttöjen toimin-

toihin" ja toisinaan varsinkin au-

totyttöjen kohdalla saattaa pi-
kemminkin olla kyse raiskauk-

sesta kuin prostituutiosta, mikä

ilmenee myös joissakin kuulus-

telupöytäkirjoissa.

I970- ja I9B0-luvulla poliisin
rekisteröimän prostituution pai-

notus on siirtynyt sosiaalisesti

pudonneisiin irtolaistyyppises-

ti eläviin naisiin sekä hotelli ja
puhelintyttöihin; nämä ryhmät
edustavat sosiaaliselta statuksel-

taan ääripäitä. Prostituution
kriteerit sopivat myös näihin
naisiin vaihtelevassa määrin:

hotelli- ja puhelintyttöjä eniten

yhdistävä prostituutiokriteeri
on kaupallisuus. irtolaisnaisia

yhdist?ivät ensi sijassa alkoholis-

mi ja asunnottomuus. Toisin

kuin sosiaalisesti pudonneet

naiset hotelli- ja puhelintytöt
painottivat haastatteluissa valit-

sevansa asiakkaansa. Useimmat

haastatelluista naisista kielsivät

identiteettinsä prostituoituina.
Tiillöin he vetosivat mahdolli-
suuteensa valita asiakkaansa.
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sukupuolisen kaupanteon va-

paaehtoisuuteen sekä omaan

valtaansa suhteessa miehiin.
Järvisen mukaan prostituoitu-

jen ammatti-ideologia peilaa yh-

teiskunnan prostituutionäke-
mystä. Tämä näkemys on sikäli
ristiriitainen, että vaikka toi-
minta hyväksytään tarpeellise-
nao se samalla tuomitaan. Mie-

lenkiintoista viranomaisten

määrittelemässä helsinkiläises-

sä prostituutiossa on ollut sen

organisoimattomuus ja amatöö-

rimäiset piirteet, valikoidut ja
harvalukuiset kontaktit. erään-

lainen pienyrittäjämäisyys ja it-
senäisyys.

Järvinen näkee harrastelija-

maisia piirteitä 1970- ja

l9B0Juvun irtolaisnaisissa sekä

1960Juvun laiva-, auto- ja ase-

matytöissä. joiden kontakteista

saama materiaalinen hyöty oli
vähäistä tai olematonta ja jois-

ta osa koki "asiakkaansa'o poi-
kaystäväkseen. Puoliammattilai-
siksi puolestaan voisi hänen mu-

kaansa luonnehtia I950-luvun
ravintolaprostituoituja sekä

useita 1980-luvun puhelintyttö-
jä ja hotelliprostituoituja, jotka
valitsevat asiakkaansa, pitävät
vakioasiakkaita ja tekevät muu-
takin työtä. Ammattilaisia puo-

lestaan löytyy kaikista ryhmistä.
Viranomaisten harjoittama

prostituution kontrolli on koh-
distunut sosiaaliseen poikkea-

vuuteen ja siitä aiheutuviin häi-

riöihin niin kuin on tyypillistä
funktionalistiselle prostituutio-
näkemykselle. Prostituutio on

viranomaisten taholla nähty
niin terveys- ja sosiaalipoliittise-

na ongelmana kuin nuoriso- ja
järjestysongelmanakin; suku-

puolipoliittisena ongelmana se

on jäänyt vähemmälle huomiol-
le. Järvisen mukaan prostituu-
tion kontrollissa on pohjimmil-
taan kontrolloitu naisten seksu-

aalisuutta, alkoholinkäyttöä,

perhe-elämää ja köyhyytüi. Nün
kuin pornografiakin, prostituu-

tio kertoo siten jotain hyvin
olennaista naislen normatiivi-
sesta kontrollista.

Yhteistä kehitykselle vaikut-
taa olleen viranomaisten kont-
rolloiman prostituution jonkin-
asteinen privatisoituminen ja
kontrollin painopisteen siirty-
minen kaupallisuuteen. Tutki-
muksessa olisikin voinut pohtia

kysymystä, mitä tämä prostituu-
tiokontrollin painopisteen siir-
tyminen ja osittainen kaventu-
minen naisten promiskuitiivi-
suuden kontrollista taloudellis-

ten ansioiden kontrolliin kertoo
sukupuolten valtasuhteiden ke-

hittymisestä.

Järvinen kysyy hieman aras-

ti, onko Helsingin prostituutio-
miljöö naisten dominoimaa. Pi-
dätetyt naiset tuntevat usein toi-
sensa, heillä on löyhästi struk-
turoitunul t uttava- ja ystäväver-

kosto, joka on tärkeä informaa-
tionkulussa ja yhteistyössä, ja
sutenööritoimintakin on ollut
melko vähäistä verrattuna mui-
hin maihin; parittamistapauksia

oli tutkimusperiodina raportoi-
tu puolisen sataa. Tämä suoma-

laisnaisten suhteellinen itsenäi-

syys prostituutiotoiminnassa on

mielenkiintoinen huomio. ja
voidaan vain kysyä, mitä se ker-

too suomalaisesta sukupuolijär-
jestelmästä.

Aineiston ansiokas kuvaus an-

taisi hedelmällisen pohjan eri-
laisille vertaileville historiallisil-

le ja kulttuurisille tulkinnoille.
Tutkimukseen olisikin kaivan-
nut suomalaisen yhteiskunnan
ja sukupuolijärjestelmän syvem-

pää luotausta. Mitä prostituuti-
okäytännöissä ja naisen seksu-

aalisuuden kontrollissa tapahtu-
neet muutokset kertoyat suo-

malaisen sukupuolikulttuurin
murroksesta? Feministinenkin

näkökulma rakentuu Järvisen
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tutkimuksessa - ehka rajauk-
sen takia - pikemminkin oival-

tavaan ongelmanasetteluun kuin
itse analyysin syyyyteen, mutta
aineisto puhuu kyllä puoles-

taan. Lopuksi vielä esimerkki
siitäo kuinka se puhuu.

"K pidätettiin ensimmäisen

kerran vuonna 1951.20 vuoden

iässä, kun eräs mies ilmiantoi
hänet poliisille hänen tartutet-
tuaan mieheen sukupuolitau-

din. Pitkin 1950-lukua hän jou-

tuu pidätetyksi katu- ja ravin-
tolaprostituutiosta. Esim. vuon-
na 1955 hän kertoo poliisikuu-
lustelussa viettävänsä päivät ja
illat eri kapakoissaja yöt kadul-
Ia - kunnes hän löytää sopivaa

seuraa: Jossakin minun täytyy
olla - minulla ei ole asuntoa.

jonne voin piiloutua poliiseilta'.
K:lla on Yrjönkadulla erityinen
porttikäytävä, jossa hän odotte-
lee asiakkaita. - l960Juvun
alussa K on täysin syrjäytynyt
työ: ja asuntomarkkinoilta, hä-

nellä on myös alkoholiongelma.
Huoltopoliisi kirjoittaa: 'K on

niitä harvoja vanhaan kaartiin
kuulur ia. jotka joka ilta. sääs-

tä riippumatta lähtevät kadulle'.

Kauppa kiy kuitenkin yhä huo-

nommin, K:n on vaikea löytää

asiakkaita ja joskus hän on niin
humalassao että hän unohtaa ot-

taa maksun'palveluksistaan'. K
pidätetään kaikkiaan 42 kertaa.
Vuonna 1970 pöytäkirjassa to-

detaan, että hän asuu Jonkun
vanhan miehen luona, joka elät-

tää häntä'."

.SARI 
NARE
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NTERNATIONAL INSTITUTE ON TTTE PRBVEI\TION A}[D
TREATMENT OF AICOHOLISM

ICAA (The International Coun-

cil on Alcohol and Addictions)
ja CAN (Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplys-
ning) järjestävät 2.-7.6.1991

Tukholmassa 36. kansainvälisen

konferenssin alkoholismin en-

naltaehkäisystä ja hoidosta.

Konferenssin teemana on tänä

vuonna Alkoholi ja terveys

muuttuvässa maailmassa. Kon-

ferenssin työ tapahtuu yleis-

istunnoissa, erity isjaoksissa ja

työryhmissä. Yleisistuntojen ai-

heet ovat ennaltaehkäisy: stra-

tegiat ja tulevaisuuden suunta-

linjat; riskitekijät ja -tilanteet:

miten niihin tulisi puuttua; hoi-

to: viimeaikainen kehitys ja tu-
levat suuntaukset; alkoholi ja

liikenneturvallisuus sekä alko-

holi ja nuoriso. Jaoksista ja
työryhmistä huomattakoon mm.

alkoholipolitiikka-jaos sekä

AIDS-. huumeet ja alkoholi -työ-

ryhma. Yhteistytissä Ruotsin ke-

hitysapujärjestön SIDA:n kans-

sa kiinnitetään erityisesti huo-

miota, sekä yleisistunnossa et-

tä alkoholipolitiikka-jaoksessa,

alkoholiin kehitysmaissa.

Yleisistunnoissa esiintyvät

mm. Marcus Grant WHO:sta.
Harold Holder, Robin Room ja
Alexander Wagenaar USA:sta,

Norman Giesbrecht Kanadasta,

Olaf Aasland Norjasta ja Salme

Ahlström Suomesta.

Lisäinformaatiota ja ilmoit-
tautumislomakkeita voi tilata
osoitteesta

Secretariat
ICAA/CAN T991

c/o Stockholm Convention
Bureau

Box 69ll
5.102 39 STOCKHOLM
SWEDEN
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