2.4.2012

Mitä on seksikauppa/sex trade?
Kuinka ehkäistä
seksikauppaa?

1990-luvun Ruotsissa: könshandel
Prostituutio

2000-luvun Suomessa
naiskauppaa

Johanna Niemi 15.3.2012

Lähestymistapoja prostituutioon
Abolitionismi
1800-luvun moralismi
Sukupuolten epätasa-arvon ilmenemä
Regulationismi
1800-luvun ohjesääntöinen prostituttio
2000-luvun Keski-Euroopan bordellilait
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Pois kaduilta järjestyssäännöillä
Kv rikollisuuden konteksti

Kv dokumentit
Palermon pöytäkirja 2000
(järjestäytynyt rikollisuus)
Euroopan Unionin puitepäätös 2002
(ihmiskauppa)
Euroopan neuvoston sopimus 2005
(ihmiskauppa, uhrien suojelu)
Euroopan unionin direktiivi 36/2011

Kansainvälinen oikeus
prostituution vähentämisestä
järjestäytyneen rikollisuuden
torjuntaan
muutos 1990-luvulla
lasten suojelu

Ihmiskauppa
Tarkoitus: prostituutio, seksuaalinen
hyväksikäyttö ja pornografia /
elinkauppa /pakkotyö
Toiminta: värväys, kuljettaminen,
siirtäminen, kätkeminen, vastaanotto,
tai hallinnan siirto
Keinot:
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Ihmiskauppa: keinot
pakottaminen, voimankäyttö
uhkaaminen
harhaanjohtaminen tai petos
määräys- tai vaikutusvallan
väärinkäyttö
maksaminen sille, jonka hallinnassa
henkilö on.

Directive 36/2011
Jäsenvaltioiden tulee harkita
rikostunnusmerkistöä
Ihmiskaupan kohteiden
Palveluiden käyttö
Tietäen, että henkilö on ihmiskaupan
kohde

Seksikaupan kohteena olevan henkilön
hyväksikäyttö (RL 20:8)
lupaamalla tai
antamalla
välitöntä taloudellista arvoa
edustavan korvauksen
parituksen tai ihmiskaupan kohde
sukupuoliyhteyteen tai siihen
rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon
sakko tai vankeus max 6 kk

Eduskunnan Työ- ja tasaarvovaliokunta
1. ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevan erillislain valmistelemiseksi;
2. ihmiskauppaa ja paritusta koskevien rangaistussäännösten päällekkäisyyksien
poistamiseksi;
3. parituksen kohteena olevan henkilön oikeusaseman vahvistamiseksi myöntämällä
hänelle asianomistaja-asema rikosprosessissa;
4. ihmiskaupan ja sen lähirikosten tutkintaan erikoistuneen valtakunnallisen
erikoisyksikön perustamiseksi ja kyseisiin rikosnimikkeisiin erikoistuneiden
avainsyyttäjien nimeämiseksi;
5. työlainsäädännön ja ulkomaisen työvoiman työsuhdevalvonnan kehittämiseksi siten,
että työperäisen ihmiskaupan ehkäiseminen tehostuu;
6. ulkomaalaislain pikaiseksi muuttamiseksi siten, että oleskelulupia ei enää myönnetä
työnantajakohtaisina;
7. Euroopan neuvoston ihmiskauppaa koskevan yleissopimuksen ratifioinnin
saattamiseksi pikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi; sekä
8. asianomaisten viranomaisten velvoittamiseksi antamaan vuoden 2011 loppuun
mennessä vähemmistövaltuutetulle selvitys niistä toimenpiteistä, joihin ne ovat
ryhtyneet ihmiskaupparaportoijan kertomuksessa esitettyjen toimenpidesuositusten
toteuttamiseksi.

Ihmiskauppa
Ihmiskauppa rikoslakiin

2005

RL 25:3 ja 3a
käyttämällä hyväksi toisen
riippuvaista tai turvatonta asemaa
erehdyttämällä
maksamalla toiselle, ottamalla
korvauksen
värvää, luovuttaa, kuljettaa jne.
max 6 v vankeutta
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Törkeä ihmiskauppa
väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta,
vaikea ruumiinvamma, vakava
sairaus tai kärsimys,
Alle 18 v
Kyky puolustaa itseään heikentynyt
Järjestäytynyt rikollisryhmä
Kokonaisuutena törkeä
2 v – 10 v

Törkeä paritus
huomattava taloudellinen hyöty
suunnitelmallinen
aiheutetaan vaikea ruumiinvamma tai
vakava sairaus yms.
erityisen tuntuva kärsimys
alle 18-vuotias
& kokonaisuutena törkeä
Min 4 kk max 6 v

Paritus
hankkiakseen taloudellista hyötyä
järjestää huoneen
vakiintuneena osana liiketoimintaa
majoittaa
yhteystietoja välittämällä markkinoi
muuten käyttää hyväkseen
viettelee tai painostaa
max 3 v vankeutta

Järjestyslaki (2003) kieltää
Seksuaalipalvelujen ostaminen
sukupuoliyhteys ja siihen rinnastettava
seksuaalinen teko

maksullinen tarjoaminen
yleisellä paikalla
sakko järjestysrikkomuksesta

Seksuaalipalvelujen
ostaminen nuorelta (RL 20:8a)
lupaamalla tai antamalla korvauksen
alle 18 vuotiaalle
sukupuoliyhteys tai muu seksuaalinen
teko
sakko tai vankeus max 1 vuosi
voimaan 1999
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