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Räsänen ym.: Seksibisneksen rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä
Eduskunnalle

Elämme voimakkaan taloudellisen kriisin ja
henkisen murroksen aikaa niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin. Kansainväliset muutokset,
erityisesti entisen Neuvostoliiton hajoaminen ja
Euroopan yhdentymiskehitys, ovat tuoneet
myös Suomeen ilmiöitä, joihin ei ole voitu varautua. Eräs tällainen muutos on kaupallisen seksin
räjähdysmäinen kasvu erilaisine yhteiskunnalle
haitallisine lieveilmiöineen. Erityisesti itäprostituoitujen määrän kasvun myötä myös sukupuolitautien ja HIV-tartuntojen määrä kasvaa ja väkivalta ja turvattomuus lisääntyvät.
Viimeaikaisen kehityksen vakavimpia seurauksia on yhä nuorempien ja jopa lasten hyväksikäyttö kaupallisessa seksissä. Maamme vaikeassa taloustilanteessa monet ovat menettäneet
työpaikkansa ja yhä useammat ovat työpaikan
menetysuhan edessä. Työnhakija ei voi enää valita työpaikkaansa, vaan hän saattaa joutua ottamaan vastaan työtä, joka on vastoin hänen arvojaan. Näin on viime aikoina yhä useammin tapahtunut ravintola-alan seksibisneksessä, jolla
ravintolan suosiota yritetään lisätä. Työntekijät
joutuvat päivittäin kokemaan fyysistä ja henkistä painostusta, uhkaituja ja aiheellisia pelkoja
niin työpaikalla kuin kotimatkallaan.
Seksibisneksen nopea kasvu on aiheuttanut
maassamme yleistä huolestumista etenkin, kun
viranomaiset ovat olleet asiassa varsin toimettomia. Viranomaisten tulisikin puuttua seksibisneksen aiheuttamiin ongelmiin mm. selvittämällä bisneksen laajuus ja toimintatavat.
Maamme viisumikäytäntöä tulisi tarkistaa ja
antaa selkeät soveltamisohjeet niitä tapauksia
varten, joissa on syytä epäillä, että viisumin haki-

ja on tulossa Suomeen seksibisneksen työntekijäksi. Erilaiset "ohjelmatoimistothan" hakevat
viisumeita nuorille naisille ja miehille koulutusta,
esiintymisiä tai kyläilyä varten. Näin tuodaan
Suomeen seksityöntekijöitä. Työluvan puuttuminenkaan ei ole esteenä, koska kolmen kuukauden viisumi oikeuttaa lyhytaikaiseen ja näytösluonteiseen esiintymiseen.
Irtolaislain kumoamisen myötä viranomaisilta vietiin mahdollisuudet puuttua ilman paritusta tapahtuvaan prostituutioon. Rikoslain parituspykälää tulisikin pikaisesti muuttaa niin, että
se koskisi myös välillistä paritusta.
Seksibisnesongelmaan on puututtava myös
Alkon ravintolavalvontaa tehostamalla. Erityistä huomiota tulee tällöin kiinnittää ravintolan
toiminnan mahdolliseen muuttumiseen. Anniskeluoikeudet voidaan ja tulee peruuttaa, mikäli
ravintolasta onkin käytännössä tullut seksibisneksen harjoittaja.
Olisi myös harkittava keinoja selvittää Suomessa toimivan seksibisneksen omistussuhteet,
taustat ja toimintatavat. On selvitettävä, miten
lainsäädäntötoimin voidaan edistää seksibisneksen lopettamista maassamme.
Edellä olevan perusteella ehdotamme eduskunnan hyväksyttäväksi toivomuksen,
että hallitus ryhtyisi pikaisiin toimiin
seksibisneksen lopettamiseksi, siihen liittyvän viisumikäytännön tarkistamiseksi, rikoslain parituspykälän muuttamiseksi
sekä ravintolavalvonnan tehostamiseksi ja
anniskeluoikeuksien peruuttamiseksi seksibisnesravintoloilta.
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