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Ihmiskaupan torjuminen seksin ostoon 
puuttumalla
JOHANNA NIEMI & JUSSI AALTONEN 

Johdanto: ihmiskauppa ja kysyntä

Kysyntään puuttuminen
Euroopan ihmiskauppaa koskevat asiakirjat ke-
hottavat valtioita puuttumaan ihmiskaupan koh-
teiden tarjoamien palvelujen kysyntään. Valtioi-
den tulisi muun muassa harkita seksin oston kri-
minalisointia tapauksissa, joissa ostaja tietää seksin 
myyjän olevan ihmiskaupan uhri. Oikeuspoliitti-
nen keskustelu seksin oston kriminalisoinnista käy 
vilkkaana useissa Euroopan maissa.

Suomi toteutti ensimmäisenä maana Euroopan 
neuvoston suosituksen eduskunnan hyväksyessä 
vuonna 2006 säännöksen Seksikaupan kohteen hy-
väksikäyttö, jossa seksin ostaminen ihmiskaupan 
tai parituksen uhrilta määriteltiin rangaistavaksi 
teoksi. Laki muistuttaa Isossa-Britanniassa vuon-
na 2009 hyväksyttyä lakia, mutta eroaa ”Ruotsin 
mallista”, joka kieltää seksin ostamisen kokonaan. 

Seksin oston osittainen kriminalisointi herättää 
kysymyksen lain täytäntöönpanon toteutettavuu-
desta. Tämä artikkeli esittelee vuonna 2013 toteu-
tetun Seksinostokiellon toimivuuden arvioinnin1 tu-
lokset. Arviointi perustui tilastoihin, oikeustapa-
uksiin, syyttäjien ratkaisuihin, poliisin pöytäkir-
joihin sekä poliisin ja syyttäjän rekistereihin. Li-
säksi Aaltonen haastatteli 18 asiantuntijaa polii-
sista, rajavartiostosta, syyttäjälaitoksesta, sosiaali-
toimesta, vähemmistövaltuutetun toimistosta se-
kä kansalaisjärjestöistä. 

Tarkastelemme ensin ihmiskaupan laajuutta ja 
esittelemme keskeisimmät kansainvälisen oikeu-
den keinot, joilla ihmiskauppaa pyritään torju-
maan ja sen uhreja auttamaan. Seuraavaksi käsit-

1 Selvitys perustui hallituksen Tasa-arvo-ohjelmaan vuo-
delta 2012. Selvityksen rahoittivat oikeusministeriö ja Hel-
singin yliopisto. Arvioraportti Niemi & Aaltonen 2013.

telemme Suomen prostituutiotilannetta ja -poli-
tiikkaa osittaisen seksinostokiellon taustalla. Tä-
män jälkeen tarkastelemme kiellon täytäntöönpa-
noa. Lopuksi esitämme oman arviomme nykyti-
lanteesta ja muutamia arvioinnin pohjalta nous-
seita ehdotuksia. Lainsäädäntöä on jo jonkin ver-
ran muutettu, mutta uudistuksen vaikutus voi jää-
dä vähäiseksi. 

Ihmiskauppa ja kysyntä kansainvälisessä  
oikeudessa
Arviot ihmiskaupan uhrien määrästä vaihtelevat. 
Esimerkiksi YK:n huume- ja kriminaalipolitiikan 
toimisto (UNODC) on tunnistanut 50 000 uhria 
ja tekijää 155 maassa (UNODC 2012, 69). Kan-
sainvälinen työjärjestö (ILO) on arvioinut (2012) 
seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävän pakkotyön 
uhrien määräksi lähes 21 miljoonaa, joista mel-
kein puolet (9,1 miljoonaa) on muuttanut maiden 
välillä tai niiden sisällä. Suurin osa uhreista on nai-
sia ja lapsia. UNODOC:n ja EU:n mukaan 75–80 
prosenttia ihmiskaupasta käytiin seksuaalisen hy-
väksikäytön tarkoituksessa. 

Palermon kansainvälisen järjestäytyneen rikol-
lisuuden vastaisen sopimuksen ja sen naisten ja 
lasten ihmiskauppaa koskevan lisäpöytäkirjan 
vuodelta 2000 on ratifioinut jo yli 150 valtiota 
(UNODC 2012, 82). Useiden valtioiden kansal-
lisissa laeissa on kriminalisoitu myös muu toisen 
henkilön prostituutiosta hyötyminen, kuten pari-
tus. Myös CEDAW eli Kaikkinaisen naisten syr-
jinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979) 
velvoittaa valtioita ryhtymään toimenpiteisiin 
naiskaupan ja naisten prostituution hyväksikäy-
tön estämiseksi.

Näistä toimista huolimatta ihmiskauppa ja 
prostituutio eivät ole hävinneet. Uudempana nä-
kökulmana on noussut esille ajatus vaikuttami-
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sesta prostituution kysyntään. Jos kysyntä laskee, 
myös ihmiskaupan pitäisi vähentyä (Cho & al. 
2013). Prostituution tutkimus kohdistui pitkään 
prostituoituna toimiviin naisiin, mutta vähitel-
len myös seksin ostajia on alettu tutkia (Brooks-
Gordon 2003; Farley & al. 2009; Keeler & Jyrki-
nen 1999; Marttila 2003; Munro & Della Giusta 
2008; Macleod & al. 2008; Månsson 2004; San-
ders 2008; Waltman 2011).

Jo Palermon pöytäkirjassa valtioita suositeltiin 
rajoittamaan kysyntää lainsäädännön, koulutuk-
sen, kulttuurin ja sosiaalipolitiikan keinoilla. Suo-
situs toistettiin Euroopan ihmiskaupan vastaises-
sa sopimuksessa (2005), jossa myös kehotetaan 
valtioita harkitsemaan ihmiskaupan uhrin ”pal-
velujen käytön” määrittelemistä rikokseksi, jos te-
kijä on tiennyt myyjän olevan ihmiskaupan uh-
ri. Vastaava velvollisuus ”harkita” määrittelemistä 
rikokseksi on Euroopan unionin ihmiskauppa-
direktiivissä (2011). Euroopan parlamentti on 
suositellut prostituution pohjoismaista mallia, jo-
ka kieltää seksin oston, mutta dekriminalisoi pros-
tituutiossa hyväksikäytetyt naiset (2014). 

Ruotsin vuonna 1999 säädetty seksin ostokielto 
oli ensimmäinen pelkästään kysyntään kohdistu-
nut kriminalisointi. Ruotsin laissa rikokseksi mää-
ritellään sukupuoliyhdynnän tai tähän rinnastet-
tavan kanssakäymisen ostaminen. Ruotsin laki ei 
erottele seksiä itsenäisesti myyviä henkilöitä ja ih-
miskaupan tai parituksen kohteita. Seksin osta-
minen on kiellettyä kaikissa tilanteissa ja kaikilta 
henkilöiltä. ”Ruotsin malli” on omaksuttu Islan-
nissa ja Norjassa vuonna 2009 ja Ranskassa vuon-
na 2015.

Seksin oston kriminalisointi ei ole uusi asia, 
mutta aikaisemmin se on täydentänyt seksin tar-
joamiseen ja myymiseen kohdistuvaa kieltoa. 
”Ruotsin mallissa” prostituoituihin ei kohdistu ri-
kosoikeudellisia kieltoja, vaan heille tarjotaan so-
siaalipalveluita sekä tukea prostituutiosta irtautu-
miseen.

Suomi on kriminalisoinut seksin ostamisen vain 
ihmiskaupan tai parituksen kohteelta (RL 20:8). 
Rikoksesta voi seurata enintään kuuden kuukau-
den vankeusrangaistus, ja käytännössä seksin os-
tosta on tuomittu sakkoa. Suomen mallia on seu-
rannut Iso-Britannia, jossa seksin ostaminen hy-
väksikäytetyltä henkilöltä säädettiin rangaistavak-
si vuonna 2009. Britannian malli eroaa Suomen 
mallista tahallisuuden suhteen: Britanniassa rikos-
oikeudellisen vastuun kannalta ei ole merkitystä, 
onko ostaja ollut tietoinen hyväksikäytöstä vai ei.

Prostituutio lainsäädännössä

Prostituutio eli seksin myyminen ei ole ollut Suo-
messa rikollista vuodesta 1936 lähtien. Vuoteen 
1986 asti irtolaislaki mahdollisti prostituutioitu-
jen kontrollin. Vuosina 1986–2003 valtio ei puut-
tunut prostituoidun ja seksin ostajan väliseen suh-
teeseen. 

Välittäjien toimintaa on kuitenkin pidetty hy-
väksikäyttönä, ja se on kriminalisoitu rikoslais-
sa parituksena (RL 20:9; Roth 2009; Ihmiskaup-
paraportit 2010; 2014). Paritusrikoksen tunnus-
merkit täyttyvät, jos järjestää huoneen tai majoit-
taa prostituoidun, välittää yhteystietoja ja muuten 
käyttää hyväkseen jonkun prostituutiota tai viette-
lee tai painostaa jonkun prostituutioon. 

Prostituutiotilanne oli 1980-luvulla rauhal-
linen: prostituutio esiintyi jonkin verran, mut-
ta sitä ei pidetty vakavana ongelmana. 1990-lu-
vun alussa tilanne muuttui, kun matkustaminen 
helpottui ja Suomea kohtasi lama. Prostituutio li-
sääntyi, ja suomalaiset yllättyivät näkyviin tulleis-
ta prostituution muodoista ja kokivat ne häiritse-
vinä (Penttinen 2008).

Muutokset johtivat useisiin lain uudistuksiin. 
Ensin prostituutiota käsiteltiin järjestysongelmana. 
Katuprostituutio oli näkyvää (Penttinen 2008). 
Kaupungit pyrkivät järjestyssäännöillä rajoitta-
maan prostituutiota julkisilla paikoilla. Vuonna 
2003 tuli voimaan järjestyslaki, jossa kiellettiin se-
kä seksin ostaminen että sen maksullinen tarjoa-
minen yleisellä paikalla. Lain mukaan poliisi voi 
sakottaa yleisellä paikalla – tavallisimmin kadulla, 
mutta myös julkisissa rakennuksissa kuten ravin-
toloissa – tavattua seksin myyjää ja ostajaa. 

Kansainväliset velvoitteet, erityisesti Palermon 
pöytäkirja, johtivat ihmiskaupan kriminalisoin-
tiin vuonna 2004. Ihmiskauppa katsottiin vaka-
vaksi rikokseksi, ja enimmäisrangaistus törkeäs-
tä ihmiskaupasta on kymmenen vuotta vankeut-
ta (RL 25:3–4). Paritusta koskevaa lainkohtaa täs-
mennettiin ja siihen lisättiin törkeää tekomuotoa 
koskeva pykälä. 

Palermon pöytäkirjan ratifioimisen yhteydes-
sä käytin keskustelua Ruotsin mallin mukaises-
ta seksinostokiellosta. Seksinostokieltoa käsitel-
tiin kahdessa hallituksen esityksessä. Ensimmäi-
sessä (2004) painotettiin täyskiellon hyviä puo-
lia, mutta päädyttiin odottamaan tarkempia tie-
toja järjestyslain vaikutuksista (HE 34/2002). 
Seuraavassa esityksessä (HE 221/2005) esitettiin 
Ruotsin mallin mukaista ostokieltoa, jota perus-
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teltiin useilla tavoilla, kuten sukupuolten välisel-
lä tasa-arvolla ja järjestäytyneen rikollisuuden tor-
jumisella. Eduskuntakeskustelu oli kiivasta ja erit-
täin polarisoitunutta. Ruotsin kokemuksiin viitat-
tiin toistuvasti, mutta tulkinnat ja johtopäätökset 
olivat vastakkaisia (Dodillet & Östergren 2011; 
Ekberg 2004; SOU 2010:49; Rikspolisstyrelsen 
2000–2012). Kompromissina hyväksyttiin lopul-
ta lakivaliokunnan muotoilu, jossa kriminalisoi-
tiin seksin ostaminen ihmiskaupan tai parituksen 
kohteelta. Esityksessä ostokiellon pää asialliseksi 
perusteluksi nousi järjestäytyneen rikollisuuden 
ehkäiseminen (Niemi 2010). Rikosnimikkeeksi 
tuli ”seksikaupan kohteen hyväksikäyttö”. 

Seksin oston tutkinta

Seksikaupan kohteen hyväksikäyttö
Rikoslain säännös ”seksikaupan kohteen hyväksi-
käyttö” eli seksin ostaminen ihmiskaupan tai pa-
rituksen kohteelta tuli voimaan lokakuun 2006 
alussa. Kesäkuuhun 2013 mennessä poliisi oli re-
kisteröinyt 379 kyseisestä rikoksesta vireille pan-
tua esitutkintaa. Suurin osa tapauksista havaittiin 
odotetusti ihmiskaupan tai parituksen tutkinnan 
yhteydessä. (Kuvio 1.)

Tutkinnat jakautuivat alueellisesti, ajallisesti ja 
tapauskohtaisesti hyvin epätasaisesti. Tapauksia re-
kisteröitiin pääkaupunkiseudulla vuonna 2008, ja 
toinen tapausjoukko oli levittäytynyt maan koil-
lisosaan 2012–2013. Ajallinen ja alueellinen vaih-
telu kertoo siitä, ettei lain täytäntöönpano ole ol-
lut yhdenmukaista.

Suurin osa vuoden 2008 tutkinnoista liittyi yk-
sittäiseen ihmiskauppatapaukseen Helsingin alu-
eella. Tapauksessa nuori, haavoittuvassa asemas-
sa oleva virolainen nainen joutui kahden miehen 
kauppaamaksi. Yhteensä 113 seksin ostajaa kirjat-
tiin epäillyiksi seksikaupan kohteen hyväksikäy-
töstä. Vuonna 2009 muutamasta kymmenestä os-
tajasta tehtiin esitutkinta Pohjois- ja Keski-Suo-
men pornokauppoihin keskittyneen paritustut-
kinnan yhteydessä.

Seksin ostajat ihmiskauppa- ja paritustapauksissa
Tilanne näyttää toisenlaiselta tarkasteltaessa ih-
miskauppa- ja paritustapauksia. Aloitettujen pa-
ritustutkintojen määrä laski vuonna 2003, jolloin 
järjestyslaki astui voimaan. Tähän vaikuttaneista 
tekijöistä ei ole varmuutta. On mahdollista, että 
parituksesta tuli vaikeampaa ja sen määrä vähe-

ni hetkellisesti. On myös mahdollista, että ihmis-
kauppa sopeutui muuttuvaan tilanteeseen nope-
ammin kuin poliisi, jolle esitutkinta muuttui ai-
kaisempaa haastavammaksi.

Ihmiskaupasta tuli itsenäinen rikos vuonna 
2004. Aineistossamme oli kuusi seksuaalisen hy-
väksikäytön tarkoituksessa käydystä ihmiskaupas-
ta annettua tuomiota (2005–2013). Uhrit olivat 
nuoria, joko alaikäisiä tai juuri 18 vuotta täyttä-
neitä. Kolme tapausta, joissa uhri oli suomalainen, 
sisälsivät vakavaa väkivallan uhkaa tai törkeää fyy-
sistä ja seksuaalista väkivaltaa. Yksi tapauksista ete-
ni korkeimpaan oikeuteen. Siinä tekijä tuomittiin 
ihmiskaupasta. Hän oli kaupannut 17-vuotiasta 
uhria, ystäväänsä, joka oli pakomatkalla. 18-vuo-
tias tekijä oli uhannut uhria kertomalla, että jär-
jestäytynyt rikollisjengi oli hänen perässään. Uhka 
oli tekaistu, mutta uhri uskoi sen. Tekijän ja uhrin 
välinen suhde oli epätasa-arvoinen ja manipulatii-
vinen. Korkein oikeus katsoi, että tekijä oli vär-
vännyt uhrin prostituutioon tavalla, joka täyttää 
ihmiskaupan piirteet (KKO 2014:80). 

Kolmessa muussa tapauksessa nainen oli tullut 
Suomeen toisesta EU-maasta. Yksi heistä oli ala-
ikäinen ja kaksi muuta haavoittuvassa asemassa 
henkilökohtaisista syistä. Vain yhdessä kuudesta 
tapauksesta seksin ostajia epäiltiin, asetettiin syyt-
teeseen ja käsiteltiin oikeudessa.

Aineistomme 25 paritustuomiota viestivät kah-
den tyyppisestä hyväksikäytöstä. Ensimmäinen 
tyyppi koski prostituutiota ja paritusta hierontapai-
koissa ja seksikaupoissa, toinen liikkuvaa prostituu-
tiota, johon liittyy ihmiskaupan kaltaisia piirteitä.

Prostituutio hierontapaikoissa ja pornokauppo-

Kuvio 1. Seksikaupan kohteen hyväksikäytön esi-
tutkinnat. 
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jen takahuoneissa oli levinnyt ympäri maata. Osa 
toiminnasta näytti olevan melko liikkuvaa: ”uusia 
tyttöjä” mainostettiin paikallislehdissä ja kaup-
pojen ikkunoissa. Suurin osa hierontapaikkojen 
prostituoiduista oli Suomen kansalaisia tai maassa 
pitkään asuneita. He olivat alun perin muuttaneet 
Suomeen Thaimaasta avioituakseen suomalaisen 
miehen kanssa. Parittajat olivat useissa tapauksissa 
itsekin toimineet prostituoituina tai prostituoitu-
jen aviomiehiä. Taloudellinen hyöty näytti useim-
miten olleen vaatimatonta (SM 2007). Tapaukset 
kertoivat vakavasta epäonnistumisesta suomalai-
seen yhteiskuntaan integroitumisessa.

Liikkuvan prostituution tapauksissa prostitu-
oidut ylittivät valtioiden rajoja toistuvasti, enim-
mäkseen naapurimaista. He myivät seksiä ravinto-
loissa, asunnoissa ja kaduilla pääosin pääkaupun-
kiseudulla. Asiantuntijoiden haastattelut vahvis-
tivat, että erilaiset prostituution muodot kaduil-
la, ravintoloissa, asunnoissa ja internetissä limit-
tyivät toisiinsa ja koskivat joskus samoja naisia. 
Toiminta oli hyvin organisoitua ja vaikutti tuot-
toisalta. Siinä oli ihmiskaupan kaltaisia piirteitä, 
kuten liikkuvuus ja organisoinnin taso. Asiakirjo-
jen mukaan prostituoidut olivat joissakin tapauk-
sissa erittäin velkaantuneita parittajille, mikä vies-
tii jonkin asteisesta pakosta. Monissa tapauksis-
sa he olivat tiukasti parittajien kontrolloimia ja 
usein haavoittuvassa asemassa (Ihmiskauppara-
portti 2010; 2012; Viuhko & Jokinen 2009; Pent-
tinen 2008). Parittajat saattoivat muuttaa sääntöjä 
pitkin matkaa, ja joskus prostituoidun naisen täy-
tyi toistuvasti neuvotella siitä, mitä seksuaalisia te-
koja hänen täytyi tehdä. Vaikka fyysinen ja seksu-
aalinen väkivalta oli yleisempää ja vakavampaa ih-
miskauppatapauksissa, löysimme paritustapauk-
sia, joihin sisältyi ihmiskaupan piirteitä.

Seksin ostajia oli epäiltyinä yhdessä ihmiskaup-
patapauksessa, yhdessä pornokaupan takahuonet-
ta koskevassa tapauksessa ja useissa hierontapaik-
katapauksissa. Tuomioistuimien asiakirjojen pe-
rusteella jokaisessa paritustapauksessa oli huomat-
tava määrä seksin ostajia, joista moni oli tai olisi 
ollut identifioitavissa. Hierontapaikkatapauksissa 
ostajista tehtiin esitutkinta, mutta heitä vastaan ei 
nostettu syytettä. Sen sijaan he saapuivat oikeu-
teen todistajina. Paritustapauksissa, joissa oli ih-
miskaupan kaltaisia piirteitä, seksin ostajien määrä 
saattoi olla melko korkea, joissakin tapauksissa joi-
takin satoja. Emme kuitenkaan löytäneet merkke-
jä poliisin kiinnostuksesta ostajia kohtaan. 

Helsingin poliisin ja prostituoituja tukevan kan-

salaisjärjestön mukaan asiakkaiden löytäminen ei 
olekaan ensisijaista. Haastateltujen mielestä pros-
tituoidut olivat poliisille informaatiolähteitä, ja 
heidän tulisi säilyä sellaisina. Jos asiakkaita häi-
ritään, prostituoitujen merkitys tiedon lähteenä 
saattaa kärsiä. Haastateltavat arvelivat, että polii-
sin sakottaessa ostajia prostituoidut eivät uskalla 
ilmoittaa poliisille, jos heitä kohdellaan väkival-
taisesti tai he havaitsevat alaikäisiä seksin myyjiä. 

Tutkintaan liittyviä vaikeuksia pyrittiin ylittä-
mään tullin, rajavartiolaitoksen ja eri poliisiyksi-
köiden yhteistyönä Itä-Suomessa vuosina 2012 
ja 2013. Noin 150 seksin ostajaa tunnistettiin, ja 
suurin osa tapauksista eteni esitutkinnasta syyt-
teeseen arviointiraportin valmistumisen jälkeen. 

Arvioinnissa kertynyt aineisto ja mediakirjoitte-
lu antavat kuvan prostituutiosta ja parituksesta il-
miönä, joka on laajemmalle levinnyt kuin 31 oi-
keuteen vietyä tapausta. Prostituutio näyttää ole-
van tavanomaista eräissä ravintoloissa, hieronta-
paikoissa ja pornokaupoissa, ja siihen näyttää liit-
tyvän paritusta. 

Järjestyslaki 
Näkyvä katuprostituutio väheni 2000-luvun alus-
sa. Järjestyslain rikkomuksista ja asiantuntijahaas-
tatteluista voidaan päätellä katuprostituution pa-
lanneen, mutta vähäisemmässä määrin ja lähinnä 
aamuyön tunteina baarien sulkemisaikaan.

Järjestyslain mukaisia sakkoja seksin myymi-
sestä tai seksin ostamisesta annettiin 106 ajalla 
1.10.2003–30.6.2013, pääosin (92 %) Helsingis-
sä. Puolet sakoista annettiin poliisin tarkkailuope-
raatioissa 2011–2012. Suurin osa sakoista annet-
tiin prostituutiota harjoittaneille naisille ja 16 pro-
senttia ostajille.

Tapausten eteneminen syyttäjällä ja 
tuomioistuimissa

Syyttäjät olivat tehneet ratkaisun 198 seksikau-
pan kohteen hyväksikäytön tapauksessa kesäkuun 
2013 loppuun mennessä. Noin puolet poliisin 
aloittamista tutkinnoista päätyi syyttäjälle.2 Polii-
si voi keskeyttää tutkinnan todisteiden puutteen 
vuoksi tai jos asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. 

2 Kaikkia 379 kirjattua tutkintoa ei ollut suoritettu lop-
puun kesäkuuhun 2013 mennessä. Ei siis voida tarkalleen 
sanoa, minkä osuuden tutkinnoista poliisi sulki ja kuinka 
suuri osuus siirtyi syyttäjien käsiteltäviksi.
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Vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä syy-
te nostettiin 73 tapauksessa, joten taas noin puo-
let tapauksista jäi pois. Nostetut syytteet liittyi-
vät kolmeen ihmiskauppa- ja paritustapaukseen.

Vuoden 2013 puoliväliin mennessä käräjäoi-
keudet olivat antaneet 42 syyksi lukevaa tuomio-
ta ja hylänneet syytteen kahdeksassa tapauksessa. 
Kahdeksan vastaajaa valitti tuomiosta, ja kuuden 
osalta hovioikeudet ja yhden osalta korkein oikeus 
hylkäsi syytteet.3 Yhteensä 379 aloitettua tutkintaa 
johti 34 tuomioon. (Kuvio 2.)

Kaikki seksinostorikoksesta epäillyt olivat mie-
hiä. Rangaistus oli 20 päiväsakkoa ja yrityksestä 
10 päiväsakkoa. Useammasta seksin ostosta voi 
tulla 30–50 päiväsakkoa. Pienin päiväsakko on 
kuusi euroa, joten pienin rangaistus oli 120 eu-
roa. Noin kaksi kolmasosaa tuomituista on saanut 
suuremman sakon, korkeimmillaan 3 100 euroa. 
Näin korkea sakko edellyttää suuria tuloja. Myös 
tuomittujen ammatit osoittivat, että seksin ostajia 
on kaikissa yhteiskuntaluokissa. (Kontula 2008; 
Marttila 2003; Månsson 2003).

Oikeuskäytäntö 
Syyttäjät ja alemmat oikeusasteet
Haastateltujen syyttäjien mukaan ostajat reagoivat 
syytteeseen kahdella tavalla. Toisille on ensisijais-
ta välttää oikeudenkäynti. He tunnustavat ja mak-
savat sakon mahdollisimman nopeasti. Toiset taas 
kiistävät syyllisyytensä, ja tulevat oikeudenkäyn-
tiin vastustamaan syytettä. 

Epäillyt esittivät erilaisia vastalauseita syyttäjil-
le ja tuomioistuimelle. Osa syytetyistä kielsi seksin 
tapahtuneen, osa taas sen maksullisuuden. Jotkut 
kielsivät menneensä paikalle ja tavanneensa prosti-
tuoidun, ja jotkut väittivät, että kyseessä oli taval-
liset treffit. Jotkut väittivät olleensa vain uteliaita ja 
soitelleensa useita puheluita ja menneensä tapaami-
seen. Useissa tapauksissa vastustus onnistui ja johti 
syyttämättä jättämiseen tai syytteen hylkäämiseen.

Syyttäjien ja tuomioistuimien ratkaisuista on 
hahmotettavissa rajanvetoa siitä, milloin seksin 
oston yritystä on pidetty rangaistavana. Rikos-
lain mukaan yritetty (mutta ei toteutunut) rikos 
on rangaistava lievennetyn asteikon mukaan. Lain 
valmistelussa ehdotettiin, että sopimus seksistä ja 
maksusta olisi rikoksen yritys (LaVM 10/2006). 
Tätä käsitystä rikoksen yrityksestä ei hyväksytty 

3 Yksi tuomio hylättiin, koska vastaaja kuoli tapauksen ol-
lessa vireillä. 

käytännössä. Tilanne saattoi edetä tapaamiseen 
yksityisessä huoneessa, mutta jos epäilty ostaja ve-
täytyi tai väitti vetäytyneensä tässä vaiheessa, hän-
tä ei tuomittu tai edes syytetty.

Rikoksen tahallisuus korkeimmassa oikeudessa
Hankalin on korkeimpaan oikeuteen (tapaukses-
sa KKO 2012:66) edennyt kysymys ostajan tietoi-
suudesta ihmiskaupasta tai parituksesta. Tapauk-
sessa seksin ostaminen oli tullut esiin ihmiskaupan 
tutkinnan yhteydessä. X oli löytänyt A:n yhteys-
tiedot suositulta seksikontaktisivulta internetistä. 
Hän vaihtoi muutamia englanninkielisiä teksti-
viestejä tämän kanssa. Tapaaminen sovittiin hotel-
liin, huoneessa X tiedusteli A:n vointia ja oli sitten 
A:n kanssa sukupuoliyhteydessä. 

Kaksi henkilöä tuomittiin käräjäoikeudes-
sa parituksesta ja hovioikeudessa ihmiskaupas-
ta. Muutamia kymmeniä seksin ostajia vas-
taan nostettiin syytteet, joita käsiteltiin neljässä 
oikeudenkäynnissä. X oli syytettynä kutsuttu oi-
keuden istuntoon 20 muun ostajan kanssa. X tu-
li henkilökohtaisesti paikalle. X tuomittiin käräjä-
oikeudessa ja hovioikeudessa seksikaupan kohteen 
hyväksikäytöstä.

X valitti korkeimpaan oikeuteen, joka järjesti is-
tunnon, jossa kuultiin A:ta ja X:ää. X väitti, ettei 
ollut havainnut merkkejä ihmiskaupasta tai pari-
tuksesta. A, joka oli tunnistanut X:n esitutkinnas-
sa, ei enää muistanut X:ää. Hän kertoi taustastaan 
ja ihmiskaupan seurauksista.

Korkeimman oikeuden ratkaisu koski ensin to-
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distusaineiston pätevyyttä ja toiseksi tahallisuu-
den arviointia. Todistusaineiston pätevyyttä kos-
kevalla ratkaisulla oli merkittävä vaikutus oikeu-
denkäyntiin. Korkein oikeus totesi, että todistee-
na voidaan käyttää vain todistusaineistoa, joka esi-
tetään pääkäsittelyssä ja joka syytetyllä on tuol-
loin mahdollisuus asettaa kyseenalaiseksi. Esitut-
kintapöytäkirjoihin kirjattuja muiden seksin osta-
jien kuulusteluja tai ihmiskauppaoikeudenkäyn-
nin asiakirjoja ei voitu käyttää todisteena X:ää 
vastaan. Todistusaineisto naisen tilasta, joka viit-
tasi ihmiskauppaan, oli perustunut juuri näihin 
aineistoihin. 

Korkein oikeus arvioi tahallisuutta, eli oliko X 
tiennyt A:n olleen ihmiskaupan kohteena X:n ja 
A:n kuulemisen pohjalta. Keskeiseksi nousi se, oli-
siko X:n pitänyt A:n olemuksesta päätellä, että tä-
mä oli ihmiskaupan kohteena. Alempien oikeusas-
teiden tavoin korkein oikeus viittasi lakivaliokun-
nan mietintöön:

Paritukseen tyypillisesti viittaavina piirteinä voidaan 
pitää esimerkiksi sitä, että kohteeseen saadaan yh teys 
välikäden kautta tai että korvaus suoritetaan muul-
le henkilölle kuin teon kohteelle. Paritukseen viit-
taa usein myös se, että henkilö tietoverkossa ilmoit-
taa valmiudestaan maksulliseen seksuaalisuhteeseen 
tavalla, joka osoittaa tällaisen ilmoituksen olevan osa 
järjestäytyneesti suunniteltua laajempaa kokonaisuutta. 
Näin voi olla esimerkiksi, jos samalla tietoverkkosivus-
tolla on useiden eri henkilöiden samankaltaisia ilmoi-
tuksia. Ihmiskauppaan viittaavana piirteenä voidaan 
puolestaan pitää esimerkiksi sitä, että teon kohteena ole-
van henkilön liikkumisvapautta on havaittavasti rajoi-
tettu tai että teon kohteena oleva henkilö ei ole psyyk-
kisesti täysin toimintakykyinen. (LaVM 10/2006 vp, s. 
6; lainattu KKO 2012:66, kappale 6)

Sen arvioiminen, mitä X olisi voinut tilantees-
sa havaita, perustui pääasiassa X:n omaan kerto-
mukseen korkeimmassa oikeudessa. Korkeimman 
oikeuden mukaan:

Pelkästään verraten nuoresta iästä tai ulkomaalaistaus-
tasta tällaista epäilyä ei voida katsoa syntyvän. Edellä 
esitetty selvitys A:n henkilöstä ja olemuksesta tai kie-
litaidosta ja taustasta eivät muiden asiassa ilmennei-
den olosuhteiden perusteella erikseen tai niitä koko-
naisuutena arvioiden osoita, että X on pitänyt varsin 
todennäköisenä, että A on ollut parituksen kohteena. 
(KKO 2012:66, kappale 32) 

Korkein oikeus painotti seksin ostajan subjektii-
vista näkökulmaa. Muita tilanteita koskevissa ta-
pauksissa korkein oikeus on katsonut, ettei syy-
tetty voi vedota tietämättömyyteensä olosuhteis-
ta, jos hänellä on ollut syytä selvittää tilannetta. 
Esimerkiksi huumerikoksissa epäillyllä on velvol-

lisuus tiedustella kuljettamansa pakkauksen sisäl-
töä (KKO 2001:13; 2006:64; 2001:117). Seksi-
kaupan kohteen hyväksikäytön kohdalla korkein 
oikeus ei edellyttänyt vastaajalta selonottovelvol-
lisuutta tai ainakin nosti selonottovelvollisuuden 
kynnyksen korkealle.

Kaikki oikeusasteet nojasivat eduskunnan la-
kivaliokunnan mietintöön. Tämä on ymmärret-
tävää, koska nimenomaan valiokunta luonnoste-
li kappaleen. Tuomioistuimet eivät viitanneet ri-
koslain parituksen ja ihmiskaupan tunnusmerkis-
töihin. Rikoslain 20:9 pykälä mainitsee parituksen 
muotoina huoneen vuokraamisen prostituutioon 
ja prostituoidun mainoksen julkaisemisen. Ta-
pauksessa täyttyivät molemmat elementit, mutta 
niistä ei oikeudessa keskusteltu. Sen sijaan huomi-
oitiin lakivaliokunnan maininta taustalla olevas-
ta organisaatiosta. Paritusrikoksen tunnusmerkis-
tö (RL 20:9) ei kuitenkaan edellytä useiden hen-
kilöiden järjestäytynyttä toimintaa.

Lainsäädännön kehittäminen 

Arvio Suomen seksinostokiellon toimivuudesta 
ei ollut kovin positiivinen. Tutkintojen alhainen 
määrä ja niiden suuri raukeamisaste jokaisella ta-
solla – poliisilla, syyttäjällä ja oikeudessa – eivät 
kerro lain soveltamisen onnistumisesta. Kaikilla 
rikosoikeuden tasoilla poliisitoiminnasta korkeim-
paan oikeuteen oli havaittavissa lain soveltamiseen 
liittyviä ongelmia. 

Lain vaikutuksesta prostituution määrään on 
vaikeaa sanoa mitään varmaa. Prostituution nä-
kyvyys väheni jo sen jälkeen, kun prostituutio jul-
kisella paikalla kiellettiin vuonna 2003. Hieronta-
paikkojen prostituutiota oli vuonna 2013 suhteel-
lisen helppo havaita useissa kaupungeissa. Ravin-
tolaprostituution liikkuvuus vaikeuttaa prostituu-
tion määrän arviointia. 

Ehdotimme toimenpiteitä lain toimeenpanon 
tehostamiseksi. Lainsäädännön soveltamisen on-
gelmia olisi voitu ainakin jossain määrin helpottaa 
lisäämällä oikeusviranomaisten koulutusta. Kaik-
kien rikosoikeusjärjestelmän viranomaisten tuli-
si ymmärtää, kuinka ihmiskaupan ketju toimii. 
Poliisin kouluttaminen ei riitä, vaan myös syyttä-
jät ja tuomioistuimet tarvitsevat koulutusta. Polii-
sin resurssien riittävyyden ja priorisoinnin takaa-
minen mahdollistaisivat useampien seksin ostaji-
en tutkinnan, sakottamisen ja oikeuteen viemisen. 
Eri poliisiyksiköiden, tullin, rajavartioston ja syyt-
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täjien yhteistyö tuottaa tulosta parituksen ja seksin 
ostamisen tutkinnassa. 

Seksin ostamisen täyskiellon on epäilty teke-
vän prostituoidut riippuvaisemmiksi ihmiskaup-
piaista ja alttiimmiksi fyysiselle väkivallalle. Nä-
mä epäilyt on otettava vakavasti, vaikkei ole to-
disteita siitä, että tilanne olisi tältä osin huonom-
pi Ruotsissa kuin Suomessa tai Saksassa. Mieles-
tämme paras keino välttää näitä riskejä olisi niiden 
lakien kumoaminen, jotka rankaisevat prostituuti-
ossa hyväksi käytettäviä naisia (myös Ihmiskaup-
paraportoija 2014). Kun lainsäädäntö sallii polii-
sin puuttuvan sekä seksin myymiseen että osta-
miseen, painotus näyttää olevan myyjien sakotta-
misessa, ei kysyntään puuttumisessa. Järjestyslais-
sa oleva kielto seksin myymisestä julkisella paikal-
la tulisi kumota. 

Lain täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa, jos sa-
kot määräisi poliisi. Tämä on mahdollista lakia 
muuttamatta. Näin myös Ruotsissa yleisesti me-
netellään. Esitimme myös käsityksemme siitä, että 
seksin ostamisen rangaistusasteikko (maksimiran-
gaistus kuusi kuukautta) on alhainen, kun otetaan 
huomioon, että seksin ostaminen tapahtuu ihmis-
kaupan, ehkä jopa törkeän ihmiskaupan uhrilta 
taikka parituksen kohteelta. Kysymyksessä voi siis 
olla huomattavan vakavan rikoksen uhri. Seksin 
ostaja voi olla tietoinen vakavasta rikoksesta, josta 
hän on jopa velvollinen ilmoittamaan viranomai-
selle (RL 15:10), jotta se voitaisiin estää. Näissä 
olosuhteissa vähäinen sakkorangaistus ei vaikuta 
olevan suhteessa tilanteen vakavuuteen. Hallitus 
esittikin vuonna 2014 rangaistusasteikon korotta-
mista yhteen vuoteen vankeutta, mutta perustus-
lakivaliokunnan kielteisen kannan jälkeen ehdo-
tusta ei hyväksytty (PeVM 56/2014).

Suurimmat ongelmat lain soveltamisessa liitty-
vät seksin ostajan tahallisuuteen eli tietoisuuteen 
taustalla olevasta ihmiskaupasta tai parituksesta. 
Johtopäätöksemme oli, että paras tapa parantaa ih-
miskaupan ja parituksen kohteina olevien naisten 
asemaa olisi kieltää seksin ostaminen kokonaan 
(Näin myös CEDAW-komitea Suomen määräai-
kaisraportin loppupäätelmissä 2014). Huomatta-
va ero Suomen ja Ruotsin seksinostokieltojen vä-
lillä oli täytäntöönpanon helppoudessa. Selvityk-
sen mukaan Ruotsin lakia on suhteellisen yksin-
kertaista valvoa, ja se tukee poliisia ihmiskaupan 
tutkinnassa. 

Ehdotimme myös, että seksin ostaminen olisi 
rangaistavaa, jos ostajalla olisi ollut aihetta epäillä 
myyjän olevan ihmiskaupan tai parituksen kohtee-

na (myös Tapani 2012). Hallitus teki tämän sisäl-
töisen ehdotuksen vuonna 2014 (HE 229/2014). 
Lain muutos tuli voimaan 1.6.2015 (L 384/2015. 

Lain muutos antaa tuomioistuimille mahdolli-
suuden muuttaa ratkaisussa KKO 2012:66 omak-
suttua tulkintaa. Lakivaliokunnan perustelut viit-
taavat kuitenkin siihen suuntaan, että näin ei vält-
tämättä tule käymään (LaVM 38/2014). Peruste-
luissa nimittäin esiintyy sanakäänteitä, jotka viit-
taavat aiemman käytännön jatkumiseen. Lakiva-
liokunnan mukaan ”pelkkä ryhtyminen seksin os-
toon ei olisi rangaistavaa eikä itsessään merkitsisi 
kiellettyä riskinottoa”. Teko muuttuisi ”rangais-
tavaksi vasta silloin, kun tekijällä on syytä epäil-
lä paritusta tai ihmiskauppaa. Jos tekijällä ei ole 
ollut syytä epäillä paritusta tai ihmiskauppaa, on 
hän rangaistusvastuusta vapaa, vaikka myöhem-
min ilmenee, että seksin myyjä on ollut mainitun 
rikoksen uhri.” 

Lakivaliokunnan pohdinnoissa esiintyy vastaa-
vanlaista ajatuskulkua kuin tutkimassamme oi-
keuskäytännössä, jossa ostaja oli voinut edetä yh-
teydenotossaan hyvinkin pitkälle ilman, että hä-
nen katsottiin syyllistyneen rikoksen rangaista-
vaan yritykseen. Arvioitaessa, milloin tekijällä on 
syytä epäillä ihmiskauppaa tai paritusta, tulee laki-
valiokunnan mukaan kiinnittää huomiota syylli-
syysperiaatteeseen ja toisintoimimismahdollisuuk-
siin. Valiokunta totesi, että seksin ”ostajalta ei voi-
da yleensä edellyttää erityisiä myyjää koskevia sel-
vitystoimia”. Tämän vuoksi tunnusmerkistön so-
veltamisessa keskeisiä ovat ostotapahtumaan liit-
tyvät ulkoiset olosuhteet ja seikat. Syyksiluetta-
vuutta arvioitaessa huomiota tulee lakivaliokun-
nan mukaan kiinnittää ennen muuta tekijän tie-
dossa olleisiin seikkoihin ja riskin tietoisuuteen.

Tässä lakivaliokunta tuntuu jatkavan korkeim-
man oikeuden ratkaisussakin esiintyneeseen ajat-
telutapaan, että ostajan on parasta olla tietämätön, 
eikä ainakaan kannata ottaa selvää seksin myyjän 
tilanteesta. Valiokunta viittasikin ratkaisuun KKO 
2012:66. Jussi Tapani (2015) onkin rikosoikeu-
dellisessa arvioidessaan epäillyt, tulisiko vastaa-
van kaltainen tapaus tuomioistuimessa arvioiduk-
si toisin. 

Seksin ostajien syyttäjille ja vielä korkeimmas-
sa oikeudessa esittämistä vastaväitteistä voi päätel-
lä, että osa seksin ostajista on varsin herkkiä sään-
nöksille. Osalle heistä oikeudellisen säätelyn yk-
sityiskohdat olivat hyvin tuttuja samalla, kun he 
eivät tienneet mitään seksikumppaninsa olosuh-
teista. Lain arviointi osoittaa, että lainsäädännöllä 
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on vaikutusta ostajien käyttäytymiseen. Sillä voi-
daan vähentää kysyntää ja sitä kautta vaikuttaa ih-
miskauppaan. Lainsäädännön tulisi kuitenkin ol-

la sellaista, että sitä voidaan tehokkaasti ja järke-
västi panna täytäntöön. Uudistettukin lainsäädän-
tö jättää tässä suhteessa monta kysymystä ilmaan. 
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TIIVISTELMÄ
Johanna Niemi & Jussi Aaltonen: Ihmiskaupan 
torjuminen seksin ostoon puuttumalla

Eurooppalaiset ihmiskauppaa koskevat säädökset 
suosittelevat valtioille puuttumista ihmiskaupan uhrien 
palvelujen kysyntään harkitsemalla ihmiskaupan koh-
teiden palvelujen ostamisen kriminalisointia. Seksin os-
tamisen kieltäviä säännöksiä löytyykin muiden pohjois-
maiden sekä Ranskan lainsäädännöstä. Suomessa seksin 
ostaminen ihmiskaupan uhrilta ja parituksen kohteena 
olevalta henkilöltä on rikos. Artikkeli esittelee Suomen 
seksinostokiellon toimivuuden arvioinnin ja osoittaa, 
että lain täytäntöönpano on ollut tehotonta niin po-
liisin suorittamassa tutkinnassa kuin syyttäjien ja tuo-
mareidenkin toiminnassa. Vuosina 2006–2013 polii-
si oli kirjannut lähes 400 seksinostoepäilyä, joista vain 
34 oli johtanut tuomioon. Järjestyslain nojalla voidaan 
sakottaa sekä ostajaa että seksin myyjää julkisella 

paikalla. Sakotettuja oli hieman yli sata, valtaosaltaan 
seksiä tarjoavia naisia. 

Kirjoittajat ehdottavat useita lainmuutoksia, joilla 
lain täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa. Rangaistuk-
sen edellytyksenä olevaa vaatimusta seksin ostajan ta-
hallisuudesta eli tietoisuudesta taustalla olevasta ihmis-
kaupasta tai parituksesta on jo muutettu, mutta muu-
tos tuskin tuo oleellista muutosta tilanteeseen. Kirjoit-
tajien mukaan tehokas puuttuminen asiaan edellyttäisi 
seksin oston kieltämistä kokonaan niin sanotun Ruotsin 
mallin mukaisesti. Tämä tekisi mahdolliseksi myös sen, 
että järjestyslaissa oleva mahdollisuus seksikaupassa hy-
väksikäytettyjen ihmisten sakottamiseen voitaisiin ku-
mota. Lainsäädännöstä riippumatta niin poliisit, syyt-
täjät kuin tuomioistuimetkin tarvitsevat tietoa ihmis-
kaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön dynamiikasta ja 
toimintatavoista. 


