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Monika-Naiset liitto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto vaativat Suomen hallitukselta kiireellisiä toimia naisten 

ja tyttöjen suojelemiseksi  sekä ihmiskaupan ja prostituutioon l i i ttyvän hyväksikäytön torjumiseksi . 

Järjestöt korostavat, että ihmiskauppa ja prostituutioon l i ittyvä hyväksikäyttö, mukaan lukien toisen 

prostituutiosta hyötyminen, esimerkiksi paritus, ovat naisiin kohdistuvan väkivallan vakavia muotoja. 

Suomeen tarvitaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen torjuntaohjelma, joka pitää sisällään 

ihmiskauppaan ja prostituutioon liittyvän hyväksikäytön torjunnan. Torjuntaohjelmaan on 

sisällyttävä myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Järjestöt vaativat, että Suomen nykyinen 

osittainen seksin ostokielto laajennetaan kokonaisvaltaiseksi ja siten seurataan Ruotsin, Norjan, 

Ranskan ja Irlannin esimerkkiä. Se olisi tärkeä askel kohti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja 

tyttöjen koskemattomuutta suojelevaa politiikkaa. Euroopan parlamentti,  Euroopan komissio 

ja Euroopan neuvosto näkevät selvästi ihmiskaupan, prostituution ja muun seksuaalisen 

hyväksikäytön välisen vahvan yhteyden.  

Järjestöt muistuttavat, että seksin myyminen ei useimmiten ole vapaaehtoinen päätös, mutta seksin 

osto on. Erityisen altti ita hyväksikäytölle ja väkivallalle ovat vaikeassa elämäntilanteessa olevat 

alaikäiset tytöt sekä maahanmuuttajataustaiset naiset, joilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua ja saada 

ihmisarvoista työtä itsensä ja perheensä elättämiseksi.  Sodat ja konfliktit ,  köyhyys, paperittomuus ja 

muut haavoittuvuustekijät altistavat tyttöjä ja naisia elämäntilanteeseen, jossa he joutuvat pakotetuksi 

prostituutioon tai näkevät sen ainoana vaihtoehtona.

Ihmiskaupan vastaiset toimenpiteet ovat tehokkaimpia sil loin, kun naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ml. 

ihmiskauppaa, mahdoll istaviin tekijöihin puututaan. Vähentämällä ns. seksuaalipalveluiden kysyntää 

voidaan ehkäistä ihmiskauppaa.



•  Ihmiskauppa koskettaa etenkin naisia ja tyttöjä. Globaalisti  naiset ja tytöt muodostavat selvän 
enemmistön tunnistetuista ihmiskaupan uhreista, jopa 70 prosenttia. Maailman kaikista seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreista ylivoimainen enemmistö on naisia ja tyttöjä.

• Kansainvälisen oikeuden* mukaan ihmiskauppa, erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuva ihmiskauppa 
seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa, on määritelty sukupuolittuneeksi väkivallaksi/
naisiin kohdistuvaksi väkivallaksi.  Ihmiskauppa loukkaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia, ja valtioilla 
on kansainvälisoikeudellinen vastuu auttaa ja suojella ihmiskaupan uhreja näiden oleskelustatuksesta 
riippumatta. Kansainvälisen oikeuden mukaan ihmiskaupan uhreilla on erityinen asema ja oikeudet.

• Politiikan ja lakien tehtävä on suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ja tilanteessa olevia 
ihmisiä sekä ehkäistä hyväksikäyttöä ja väkivaltaa .  Hyväksikäyttö prostituutiossa, kuten paritus ja 
muu taloudellinen hyötyminen toisen harjoittamasta prostituutiosta (mukaan lukien huoneen tai muun 
tilan järjestäminen korvausta vastaan), on oltava rangaistava teko, jotta ihmiskauppaa voidaan ehkäistä 
tehokkaasti.

• YK:n Palermon yleissopimukseen liitetty ihmiskauppaa koskeva lisäpöytäkirja velvoittaa 
sopimusvaltioita ottamaan käyttöön tai vahvistamaan lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä 
vähentääkseen kysyntää, joka edistää kaikkien ihmisten, erityisesti naisten ja lasten, kaikenlaista 
ihmiskauppaan johtavaa hyväksikäyttöä. Seksin oston kriminalisoiminen on keino puuttua 
kysyntään lisäpöytäkirjan edellyttämällä tavalla.

• Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrit ovat usein joutuneet myös muun naisiin 
kohdistuvan väkivallan kohteeksi ennen ihmiskaupan uhriksi joutumista. Näitä muita väkivallan 
muotoja ovat muun muassa pari- ja lähisuhdeväkivalta, seksuaaliväkivalta, pakkoavioliitto tai naisten 
sukuelinten silpominen. Ihmiskauppa on osa väkivaltakokemusten jatkumoa.

• Euroopan parlamentti  on päätöslauselmassaan 2016 todennut, että prostituutiossa olevilla naisilla 
on suurin riski joutua seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa harjoitetun ihmiskaupan uhriksi. 
Parlamentti korostaa myös, että prostituutio on vähentynyt maissa, jotka ovat kriminalisoineet seksin 
ostamisen.  Euroopan neuvosto arvioi, että 84 prosenttia kansainvälisen ihmiskaupan uhreista Euroopassa 
on prostituutioon myytäviä naisia ja tyttöjä.

MUISTUTAMME, ET TÄ:  

Vaadimme Suomen hallitukselta toimenpiteitä tyttöjen ja naisten suojelemiseksi. Tasa-arvon 
toteutumista voidaan mitata sil lä , miten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeudet 
voidaan turvata. 

Monika-Naiset liitto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestivät 30.8.2019 Säätytalolla kansainvälisen 
asiantuntijakokouksen, jonka tuloksena tuotettiin kannanotto YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevälle 
CEDAW-komitealle. Sen ovat allekirjoittaneet seuraavat tahot: Suomen kansallinen ihmiskaupparaportoija/
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Tasa-arvovaltuutettu, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE, Ruotsin 
ihmiskaupan vastainen suurlähettiläs Per-Anders Sunesson, akatemiaprofessori Johanna Niemi, European 
Network of Migrant Women, Norjan ROSA-järjestö, Suomen Exit – pois prostituutiosta ry ja Consortium of 
Women’s Non-governmental Associations, Venäjä.

Liite: Position Paper to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).
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*YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus & naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean 

(CEDAW) yleissuositus nro 19; YK:n Palermon yleissopimuksen lisäpöytäkirja (2000), Euroopan neuvoston yleissopimus 

ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)


