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1 JOHDANTO  

 

Varallisuuden lisääntyessä matkailusta on tullut yhä trendikkäämpi vapaa-

ajanviettomuoto. Matkustamista arvostetaan, ja etenkin tämän päivän nuoret 

matkustavat enemmän kuin koskaan. Perinteisistä massaturismikohteista on 

siirrytty yhä eksoottisempiin matkakohteisiin, joissa turisti voi vielä kokea jotain 

uutta ja ennen näkemätöntä. Matkailun kehittyminen on johtanut erilaisten 

matkustusmotiivien vakiintumiseen, kuten seksiturismiin.  

 

Seksiturismi on tänä päivänä hyvin organisoitua ja luonteeltaan yhä kaupalli-

sempaa. Prostituution ja seksiturismin kohtaaminen on johtanut yhä järjestel-

mällisempään toimintaan, mistä on seurannut lukuisia ongelmia, kuten ihmis-

kauppaa ja eriarvoisuuden lisääntymistä. Kehitysmaihin suuntautuvat seksi-

matkat todistavat, kuinka matkailun historia toistaa itseään. Siirtomaa-aikojen 

kaltainen riisto on saanut uuden muodon, jossa rikkaat länsimaalaiset käyttä-

vät hyväksi matkakohteen luonnonvaroja, paikallista väestöä.  

 

Seksiturismista löytyy yllättävän vähän tietoa ottaen huomioon sen pitkäikäi-

syyden matkailun historiassa. Seksi on tabu myös matkustusmotiivina, vaikka 

sen merkitys matkustuskäyttäytymisessä on varsin suuri. Seksiturismi on vo-

lyymistään päätellen monille maille yksi tärkeimmistä turismin elvyttäjistä ja 

ylläpitäjistä.  

 

Seksiturismi edellyttää ajankohtaisuudellaan tarkempaa tutustumista aihee-

seen. Näin laajaa turismiin vaikuttavaa ilmiötä on tuskin koskaan tutkittu näin 

vähän, ottaen huomioon etenkin sen taloudellisen luonteen. Oma kiinnostuk-

seni aiheeseen heräsi kesän 2004 aikana, jolloin suoritin Grand Tour -opinnot 

Kuubassa. Viettämäni kuusi viikkoa auttoi tutustumaan paikallisten arkeen ja 

pohtimaan seksiturismin merkitystä Kuuban turismille. Mielenkiintoni aihee-

seen johti tämän työn aihevalintaan ja työn varsinaiseen toteutukseen. Tavoit-

teenani on valaista seksiturismia kokonaisuutena ja sen merkitystä matkailuun 

elinkeinona. Asian havainnollistamiseksi valitsin lisäksi kolme esimerkkimaata, 

joiden seksiturismit eroavat merkittävästi toisistaan.  
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Seksiturismin monimuotoisuus vaikeuttaa aiheen käsittelyä kokonaisuutena, 

joten työ keskittyy pääosin maksullisten seksipalveluiden käyttöön osana sek-

siturismia. Aiheen käsittely alkaa johdannolla seksiturismiin, minkä tarkoituk-

sena on luoda pohja käsiteltävälle aiheelle. Prostituutiota käsitellään työssä 

varsin laajasti, tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään maksullisten 

seksipalveluiden merkitys seksiturismin yhteydessä. Suomea käsittelevä osio 

antaa puolestaan kuvan toiminnan laajuudesta ja merkityksestä omassa 

maassamme. Seksiturismi voi tuntua varsin kaukaiselta Suomesta katsottuna, 

mutta rajan toisella puolella toiminta on taloudellisesti varsin merkittävää yri-

tystoimintaa, jonka vaikutukset ovat mahdollisesti nähtävissä tulevaisuudessa.  

 

Seksiturismia on ollut kautta aikojen, mutta nykyään se tulee kansan tietoisuu-

teen etenkin median avulla. Media on lisännyt tietoisuutta niin matkakohteista 

kuin hinnoista ja saatavuudesta sekä seksiturismin ajankohtaisista trendeistä. 

Nykyään merkittävänä viestijänä toimii Internet, joka on johtanut koko seksite-

ollisuudessa tapahtuviin muutoksiin. Internetistä on tullut myös seksiturismin 

suosima työkalu, jonka käyttö lisääntyy jatkuvasti. Tarkastelen työssäni eten-

kin Internetin palvelutarjontaa ja sen vaikutusta esimerkkimaihin kohdistuvaan 

seksiturismiin ja etenkin maksullisten seksipalveluiden käyttöön.  

 

Media on tuonut seksiturismin kansan tietoisuuteen hyvin kielteisessä valossa. 

Seksiturismin haittavaikutuksista löytyy päivittäin näyttöä HIV-tartuntojen ja 

pedofiliatapausten lisääntyessä. Etenkin Venäjälle suuntautuvat seksimatkat 

ovat saaneet varsin brutaalin ilmeen, avoin länsimaalainen seksuaalikulttuuri 

on johtanut yhä kieroutuneempaan turistikäyttäytymiseen. Internet on helpot-

tanut seksipalveluiden saatavuutta ja verkosta voi ostaa valmiita seksimatka-

paketteja tai vaihtaa seksimatkakuulumisia.  

 

Työn tarkoitus ei ole pyrkiä kritisoimaan seksiturismia, sitä harjoittavia yksilöitä 

tai valtioita, joissa sitä tapahtuu. Pyrkimykseni on kuvata seksiturismia ilmiönä 

ja auttaa ymmärtämään toimintaa sekä oman matkailukäyttäytymisen vaiku-

tuksia matkakohteeseen. Työn tietoperusta pohjautuu puhtaasti aiheesta saa-

tavissa olevaan materiaaliin ja kirjallisuuteen sekä miesten matkapäiväkirjoi-

hin. 
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2 SEKSI MATKUSTUSMOTIIVINA 

 
Seksiturismi on turismia, jonka pääasiallinen motiivi on seksi (Ecpat develop-

ment manual 1994). Se yhdistetään usein maksullisten seksipalvelujen käyt-

töön, mutta sanalla tarkoitetaan yhtä hyvin kaikkea muuta matkustuskäyttäy-

tymistä, joka perustuu pääosin seksiin. Etenkin länsimaalaiset matkustavat 

lukuisiin matkakohteisiin seksin motivoimina. Internetissä seksiturismia puo-

lusteleva Kreutz kuvailee seksiturismia luonnolliseksi sosiaaliseksi ilmiöksi 

(2005), jossa molempien osapuolten biologiset tarpeet kohtaavat.  

 

Seksiturismin historia ulottuu jo Kolumbuksen löytöretkiin 1400-luvulla. 1700- 

ja 1800-luvulla Euroopan ylimystön naisilla ja miehillä oli tapana tehdä niin 

sanottuja Grand Tour –matkoja, joiden tarkoituksena oli oppia muiden maiden 

kulttuuria ja taidetta. Seksiturismista tuli maailmanlaajuista matkustusmahdol-

lisuuden tultua kaiken kansan ulottuvuuteen 1850-luvulla (Barger 2004). Ul-

komaiset sotajoukot edistivät seksiturismin kasvua lisäämällä etenkin maksul-

listen seksipalvelujen kysyntää. Seksikauppaa käytiin 1700-luvun loppupuolel-

la brittien sotilastukikohtien lähistöillä ja myöhemmin USA:n tukikohdissa Thai-

maassa, Vietnamissa, Koreassa ja Filippiineillä. (Barger 2004.) Toisen maail-

mansodan aikana vuonna 1938 Japanin armeija perusti ilotaloja, joissa tuhan-

sia kiinalaisia ja korealaisia naisia pakotettiin prostituoiduiksi sotilaille (Bales 

2000, 41).   

 

Seksiturismi on nykyään bisnes, joka tuottaa miljardeja dollareita, ja sen pa-

rissa työskentelee miljoonia työntekijöitä (Barger 2004). Seksiturismin arvioi-

daan olevan vuosittain noin 100 000 turistin matkustusmotiivien taustalla (Sex 

Tourism/France/Southeast Asia), mutta todellisuudessa luku lienee vielä pal-

jon suurempi. Koska prostituutio on laitonta useimmissa maissa, tarkkoja tilas-

toja seksiturismin volyymista ja luonteesta ei ole saatavissa (Barger 2004).  

 

Kehitysmaihin suuntautuvaan seksiturismiin liittyy usein prostituutiopalveluihin 

suuntautuvaa tarjontaa ja kysyntää. Mitä huonompi kohteen taloudellinen ti-

lanne on, sitä todennäköisemmin seksin hinta on alhainen ja maksuvälineeksi 

sopii muukin kuin raha. Seksiturismi kasvaa jatkuvasti toiminnan samalla laa-

jentuessa koskemaan yhä useampia maita. Suurinta kasvu on ollut Latinalai-
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sessa Amerikassa, etenkin Keski-Amerikassa (Barger 2004). Seksituristit etsi-

vät jatkuvasti uusia kohteita, joissa tarve matkustamiseen ja seksiin on tyydy-

tettävissä mahdollisimman pienellä rahalla.  

2.1 Sukupuolten välinen matkustuskäyttäytyminen 

 

Kreutzin mukaan ihmisellä, etenkin miehellä, on luontainen taipumus etsiä 

seksuaalista tyydytystä ravinnon saannin ja elossa selviämisen ohella. Miehil-

lä on tarve useisiin samanaikaisiin naissuhteisiin, joten he luonnollisesti mat-

kustavat sinne, missä suhteiden solmiminen on helppoa. Länsimaiset naiset 

puolestaan vastustavat seksiturismia, koska heillä on synnynnäinen suvunja t-

kamisvietti, jonka ohjaamina he vastustavat miessukupuolen menettämistä. 

Sen sijaan seksimatkakohteessa molempien osapuolten tarpeet tyydytetään, 

kun mies saa seksiä ja nainen puolestaan rahaa ruokkiakseen perheensä. 

(Kreutz 2005.) Useat prostituoidun palveluja käyttävät miehet näyttävät kui-

tenkin tarvitsevan muutakin kuin seksiä. Haastattelututkimusten pohjalta onkin 

ilmennyt, että varsin useat miehet haluavat prostituoidulta hellyyttä ja hyvää 

seuraa, sekä ymmärtämystä (O´Connell & Sánchez 1996). 

 

Naiset matkustavat seksituristeina usein miehen tavoin. Toisin kuin kotimaas-

saan, matkakohteessa naiset voivat ilmaista itseään avoimen seksuaalisesti ja 

käyttää taloudellista valtaansa miehiin ja kontrolloida heitä. Naiset haluavat 

myös olla seksuaalisesti haluttuja miesten keskuudessa ja ulkomaalaiset mie-

het saavat heidät tuntemaan itsensä halutuiksi puhumalla kauniisti ja palvo-

malla naisia. Toisin kuin kotimaassaan, naiset saavat määrätä ja toteuttaa 

halujaan olla ihailtuina ja että jopa erittäin hyvännäköiset miehet haluavat hei-

tä. Naiset käyttävät matkustamista perinteisesti keinonaan vahvistaa maskulii-

nista identiteettiään, eikä feminiinistä. (Sánchez 1999.) 

 

2.2 Arjesta vapautuminen 
 

Seksituristit matkustavat kohteeseen hyvin erilaisista syistä. Seksi ei välttä-

mättä toimi loman ensisijaisena motiivina, vaan lomakohteesta haetaan rentoa 

lomatunnelmaa, aurinkoa, aktiviteetteja ja kulttuuria. Matkalla luodaan usein 
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sosiaalisia suhteita, ja paikalliset tarjoavat eksoottista ja estotonta vaihtelua. 

Vapautuminen oman maan säännöistä ja seksuaalisen käyttäytymisen nor-

meista tarjoaa yksilölle mahdollisuuden toteuttaa itseään sosiaalisesti. Normi-

en muuttuessa myös paikalliset poikkeavat usein merkittävästi oman maan 

kansalaisista. Kohdemaan kansalaiset saattavat olla helpommin saatavilla ja 

toteuttaa erilaista sukupuolista roolia kuin lähtömaan vastakkainen sukupuoli.  

 

Seksimatkat ovat suosittuja syystäkin. Matkustamalla ulkomaille seksin peräs-

sä turisti voi nauttia vapaasti kielletyistä iloista, ilman oman maansa velvoitta-

via lakeja tai seksikäyttäytymissääntöjä. Seksimatkalla tyydytetään myös 

poikkeavia seksikäyttäytymisen tarpeita, kuten pedofiliaa. (Malarek 2005, 98-

99.) Ostamalla matkan turisti kuvittelee ostavansa palan koko matkakohdetta, 

joten hän vapauttaa itsensä moraalisista velvollisuuksista ja käytöstavoista ja 

matkustaa kohti kohdemaan stereotypistä mielikuvaa. (Ilmonen 1998, 143.) 

 

2.3 Saatavuus 
 

Saatavuus toimii merkittävänä kannusteena seksiturismin keskittymisessä 

tiettyihin matkakohteisiin. Etenkin maksullista seksiä tavoittelevat matkustavat 

useimmiten kohteisiin, joissa tarjonta on monipuolista ja kattaa seksituristin 

toiveet mahdollisimman vähällä vaivalla. Venäjä on ollut pitkään etenkin suo-

malaisten suosiossa, sillä välimatkat ovat lyhyitä ja tarjonta monipuolisempaa 

kuin Suomessa. Maksullisia naisia löytää Venäjällä varsin monipuolisesti eri-

laisista palveluista ja itsenäisesti yökerhoista, kadulta tai kysymällä turismipal-

veluiden tarjoajilta, kuten taksikuskeilta. Hotellin henkilökunta saattaa myös 

auttaa seksituristia. Erilaiset escort –palvelut ja hierontapaikat ovat myös suo-

sittuja turistien keskuudessa, ja tytön voi myös tilata kotiinkuljetuksella esi-

merkiksi Moscow Timesin sivuilta löytyvistä seksipalvelunumeroista. (World 

Sex Guide.) 

 

Venäjän seksimarkkinat tarjoavat otollisen ympäristön rehottavalle seksituris-

mille. Maksullisen seksin monipuolinen saatavuus ja edulliset hinnat tarjoavat 

seksituristille vaivattoman tavan halujensa tyydyttämiseen, sillä seksiteollisuu-

den parissa työskentelevät ovat epätoivoisia ja toimivat asiakkaan toiveiden 
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mukaan. Lisäksi suurin osa prostituoituina työskentelevistä naisista toimii puh-

taasti seksin myyjinä, jolloin turistin ja prostituoidun välinen suhde on yleensä 

vain kaupallinen. Myös alaikäisiin kohdistuva kysyntä kohtaa tarjonnan vaivat-

tomasti rajan toisella puolella. Lukemattomat suomalaiset pedofiilit matkusta-

vatkin Pietariin ja Ta llinnaan, missä tarjonta on runsasta ja kiinnijäämisen riski 

pienempi. (Aromaa & Lehti 2002, 83.) 

 

2.4 Palvelut 

 

Palvelujen tarjonta vaikuttaa usein prostituoitujen palveluita käyttävien seksitu-

ristien matkakohteen valintaan. Seksituristit matkustavat seksin perässä pit-

kiäkin matkoja löytääkseen tarjontaa, jota omassa maassa ei ole saatavilla. 

Kohdemaan palvelut voivat olla laittomia omassa maassa, jolloin turisti mat-

kustaa tyydyttääkseen poikkeuksellisia halujaan. Toisaalta miespuoliset seksi-

turistit matkustavat, koska kohdemaan naiset tarjoavat monipuolisempia pal-

veluita, kuten oheispalveluita seksin lisäksi.  Etenkin kehitysmaissa harjoite t-

tavaan prostituutioon liitettävät lisäpalvelut antavat toiminnalle omat erityispiir-

teensä, jolloin prostituution ja seksiturismin raja jää usein epäselväksi.  

 

Asiakkaan ja prostituoidun välinen suhde vaihtelee yleensä merkittävästi koh-

demaassa ja asiakkaan kotimaassa. Länsimaiden prostituutiota leimaa yleen-

sä suhteen määritelty laatu. Sekä asiakas että myyjä tietävät yleensä kauppa-

ehdot: hinnan ja palvelun sisällön. Prostituoidun ja asiakkaan välinen tapaa-

minen on yleensä lyhyt ja sisältää vain ne toiminnot, jotka kauppaan kuuluvat. 

Hinta sisältää harvoin muuta kuin seksipalveluja, joita prostituoitu myy.  Mo-

lemmilla on suhteessa myös määritetty rooli; prostituoitu myy itseään, eikä 

koe tarvetta käyttäytyä tyttöystävänä. (O´Connell & Sánchez 1996.)  

 

Thaimaa on hyvä esimerkki maksullisten seksipalvelujen eroista länsimaihin 

verrattuna. Thaimaa tarjoaa miehille muutakin kuin seksiä; matkalla mies saa 

itsetuntoa kohottavaa hyväksyntää, hyvän kohtelun ja tunteen rakastetuksi 

tulemisesta (Åsvik&Åsvik 2004, 188-189). Thainainen tarjoaa miehelle moni-

puolisempaa palvelua, joten suhde on paljon henkilökohtaisempi kuin pieni 

lomaromanssi (Åsvik&Åsvik 2004, 80-81). Paikalliset prostituoidut toimivat 



                                                                                                                                 9 

myös miehen tulkkina, siivoavat, auttavat ostoksien teossa sekä hierovat ja 

jopa kantavat miehen laukut (O´Connell & Sánchez 1996). Miesnäkökulmasta 

thaiprostituoitu erottuu merkittävästi muista kilpailijoistaan, kuten eräs mies 

sanoi ”Siellä naiset eivät ole samanlaisia kuin prostituoidut muualla maailmas-

sa. Muualla olet naisille vain yksi mies lisää pitkässä asiakasjonossa. Thai-

maalaiset naiset kohtelevat sinua kuin olisit heidän kanssaan treffeillä. Olet 

heille kuningas” (Pattanaik & Thorbek 2003, 204).  

 

Myös Åsvikin haastattelema Jim kiteyttää syyt thainaisten suosioon. Hän ker-

too, kuinka nainen näyttää olevan onnellinen miehen seurassa ja tekee kaik-

kensa miehen puolesta. Thaitytöt myös tuntevat miehen tarpeet ja laittavat ne 

etusijalle. (Åsvik&Åsvik 2004, 88.) Åsvikin mukaan thaimaalainen nainen suh-

tautuu miehen seksitarpeisiin luonnollisesti, ymmärtäen, että miehet vain yk-

sinkertaisesti ta rvitsevat seksiä. Tyypillinen miesasiakas ei siis ulkonäköön 

katsomatta olekaan säälittävä seksituristi, vaan mies, joka toteuttaa fyysisiä 

tarpeitaan. (Åsvik&Åsvik 2004, 57.)  

 

2.5 Paikallinen seksi- ja sukupuolikulttuuri 

 

Paikallinen seksi- ja sukupuolikulttuuri voi olla merkittävä tekijä seksituristien 

matkustuskäyttäytymisen taustalla. Molemmat sukupuolet saattavat hakea 

matkalta vastakkaisen sukupuolen erilaisuutta, jota esimerkiksi Karibian tuliset 

latinot tai ystävälliset thainaiset edustavat länsimaalaisille. Etenkin miespuoli-

set seksituristit tuntuvat hakevan seksiturismikohteista myös erilaisia sukupuo-

lirooleja, koska länsimaalaista naista luonnehditaan usein liian tasa-arvoiseksi 

miesten rinnalla. Matkalla mies voi tuntea kontrolloivansa seksielämäänsä, 

toisin kuin lännessä, jossa naisella on usein ohjat (O´Connell & Sánchez 

1996). Eräillä Internet sivuilla huomautetaan, että amerikkalaisnaiset käyttävät 

miestä hyväkseen antamatta mitään takaisin, ja kuten eräs seksituristi kom-

mentoi; ”Olen kyllästynyt pomottaviin, materialistisiin amerikkalaisnaisiin”. 

(Bender 2002.)  
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Thainaisiin liitettävä viattomuus tuntuu olevan tärkeä kriteeri Thaimaahan 

matkustaessa (Åsvik&Åsvik 2004, 29). Seksipalveluiden perässä matkustavat 

miehet haluavat kiltin viattoman tytön, joka kuitenkin palvelee heidän tarpei-

taan moitteettomasti. Samalla he odottavat, että naisella on kuitenkin koke-

musta ja halukkuutta tyydyttää miehen tarpeet. Tämä vaikuttaisi miesten ro-

mantisoidulta kuvitelmasta thainaisista, sillä suuri osa miesten kohtaamista 

naisista toimii prostituoituina.  

 

Länsimainen mies pitää thainaisista, koska nämä ovat lojaaleja, viattomia ja 

luonnollisia. Heillä on miesten mukaan myös erilaiset arvot ja odotukset, ja 

heidän ajatusmaailmansa poikkeaa länsimaisista naisista. Thaimaalaiset nai-

set ovat kuvankauniita, pieniä ja hoikkia (O´Connell & Sánchez 1996). Thaityt-

töjen lapsenomainen käytös käy yhteen heidän minimaalisen ulkomuotonsa 

vuoksi ja saa miehen suojeluvaistot heräämään. Naiset jakelevat asiakkaiden 

toivossa kohteliaisuuksia, ikään tai ulkonäköön katsomatta (Åsvik&Åsvik 2004, 

19). Thaimaalaiset prostituoidut ovat hyvin myöntyväisiä. Heidän yleisin sa-

nontansa näyttää olevan ’It´s up to you’ (O´Connell & Sánchez 1996). Länsi-

maisten miesten keskuudessa näyttää vallitsevan varsin valheellinen usko 

thainaisten terveydestä. Monet miehet väittivät, että thainaiset olivat kuvain-

nollisesti maailman puhtaimpia ja liittivät sen jopa heidän runsaaseen suih-

kussa käyntiinsä. (O´Connell & Sánchez 1996.) 

 

Länsimainen seksituristi saattaa matkustaa kehitysmaahan toteuttaakseen 

rotujen ja yhteiskuntaluokkien erojen välistä etuoikeuttaan. Miehet pitävät oi-

keutettuna, että köyhien valtioiden entiset orjat palvelevat heidän halujaan ja 

tarpeitaan. Matkakohteessa miehet voivat saada tunteen valkoisen rodun va l-

lasta ja maskuliinisuudesta, jota ei esiinny heidän kotimaassaan. (Sánchez 

1999). Monet länsimaiset miehet ovat sitä mieltä, että seksiturismi on etenkin 

valkoisen miehen oikeus (O´Connell & Sánchez 1996).  

 

2.6 Hintataso 

 

Ilmeisin syy useiden seksiturismimaiden suosioon on alhainen hinta. Turisti 

voi tuntea elävänsä matkalla kuin kuningas ja nauttia kaikista paikallisista ilois-
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ta. Elämäntyyli, joka mahdollistuu usein vain rikkaille, on nyt heidän ulottuvil-

laan (O´Connell & Sánchez 1996). Turistit matkustavat edullisen seksin pe-

rässä ja ovat yleensä hyvin hintatietoisia kohteen elintasosta. Vaikka seksipal-

veluita voitaisiin luonteensa arkuuden vuoksi kutsua erikoispalveluiksi, seksis-

tä ei olla valmiita maksamaan (Pattanaik & Thorbek 2003, 65). Prostituutiopal-

veluita käyttävät seksituristit ovat varsin tietoisia seksiturismimaiden keski-

määräisistä palkoista. Tällä tavoin he voivat vertailla hintoja paremmin ja mat-

kustaa sinne, missä prostituoidun saa halvimmalla. Tämä perustuu pitkälti sii-

hen että naisten hinnat laskevat sen mukaan, mitä enemmän he tarvitsevat 

rahaa, eli mitä huonommat palkat heidän kotimaassaan on. (O´Connell & 

Sánchez 1996.) 

 

Kuuban nousu suosituksi seksiturismikohteeksi johtui etenkin prostituoitujen 

edullisista hinnoista, parhaimmillaan naisista ei tarvinnut edes maksaa. Eräs 

turisti sanoi: ”Yllätyin nähdessäni, miten niin monet maksavat seksistä” (World 

Sex Guide). Jiniteran voi saada halvimmillaan jopa parilla dollarilla, toisinaan 

naisille tarjotaan vastapalvelukseksi vain päivällinen, juomia tai pieni lahja. 

Eräs brittituristi kertoi ylpeästi: ”Jotkut ovat olleet kanssani vain saippuapake-

tista”. (Sex tourism in Cuba.) Koska puute rahasta ja elintarvikkeista on kova, 

prostituoitujen välillä vallitsee kova kilpailu. Hinnat joudutaan pudottamaan 

hyvinkin alas, jos kilpailija tarjoaa parempaa kauppaa. Todella epätoivoinen 

nainen voi myydä itseään hyvinkin halvalla, sillä kauppaan ei liity kolmatta 

osapuolta, joka veisi osan voitosta. Naiset ovat kuitenkin alkaneet nostaa hin-

tojaan lähemmäs kansainvälistä tasoa, ja keskihinta on ehkä 30 dollaria. Mies-

ten keskuudessa hintojen nousu on otettu raskaasti, ja eräs mies moitti eten-

kin eurooppalaisia ja brittejä tilanteen pahentumisesta, koska nämä maksavat 

liikaa. Toinen seksituristi kuvaili, kuinka ”Kuuba on tällä hetkellä täynnä idioot-

tituristeja, jotka maksavat naisille 50 - 100 dollaria”. (World Sex Guide.)  

 

Thaimaa ja Venäjä ovat Kuuban ohella tunnettuja edullisista seksipalveluis-

taan. Venäjällä prostituoitujen hinnat vaihtelevat hyvin halvasta luksusprosti-

tuoituihin, jotka veloittavat palveluistaan satoja euroja. Naisten hinnoittelu ta-

pahtuu yleensä ulkonäön perusteella, mutta lopullinen hinta riippuu paljolti 

palvelun tarjoajasta. Yleensä prostituoidut ovat kuitenkin edullisia ja tuntihinta 

on noin 10 - 20 euroa. Kokonaisesta yöstä asiakas joutuu tällöin maksamaan 
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50 - 100 euroa. Monet haastatelluista miehistä korostavat Thaimaan edulli-

suutta ja sitä, kuinka he voivat elää siellä kuin kuninkaat (O´Connell & 

Sánchez 1996). Thaimaa on saavuttanut pysyvän suosion seksiturismimaana 

juuri hintojensa vuoksi, sillä kohteen kokonaishintataso on varsin edullinen. 

Thaimaan prostituution erilainen luonne takaa myös mahdollisuuden, ettei 

edes prostituoitujen palveluista tarvitse aina maksaa.  

 

3 PROSTITUUTIO 

3.1 Maailman vanhin ammatti 

Kirjassa Maksettu Nainen (Markkula 1981, 16) prostituutio määritellään seu-

raavasti: ”Prostituutio on toistuvasti tilapäiseen sukupuoliyhteyteen tai muihin 

seksuaalisiin kontakteihin antautumista maksua vastaan”. Sana bordelli on 

päätynyt nykyiseen muotoonsa ranskan sanasta bordeau. Bordeau merkitsee 

veden äärellä sijaitsevaa naisten asuinrakennusta, jota käytettiin seksin myy-

miseen. Punainen lyhty symboloi kansainvälisesti ilotaloa. (Markkula 1981, 

16.) Prostituutiota esiintyy varsin erilaisissa muodoissa, mikä vaikeuttaa sen 

määrittelyä. Prostituutioksi voidaan katsoa myös toiminta, jolla pyritään saa-

vuttamaan muuta materiaalista hyötyä, esimerkiksi tavaroita.  

 

Prostituutiolla on varsin pitkät juuret, jopa Raamatusta löytyy maininta, jossa 

varoitetaan huonokäytöksisistä nais- ja miesihmisistä (Markkula 1981, 22). 

Bordellien suosio oli huipussaan 1400-luvulla, jolloin prostituoitujen palveluja 

käyttivät etenkin porvariston edustajat. Keski-ajan päättyminen merkitsi muu-

toksia seksipalveluiden tarjonnassa. Liiketoiminta alkoi vähitellen irrottautua 

ylimystön suojasta rikollisiin käsiin. Tämä aiheutti suuria epäkohtia, niin nais-

ten työoloissa kuin bordellien ympäristössä. Bordellien hygienian heikkenemi-

sen vuoksi taudit alkoivat levitä ja rikollisuus lisäsi naisiin kohdistuvaa väkiva l-

taa. Pian kansan suhtautuminen bordelleihin muuttui kielteiseksi. (Markkula 

1981, 17.) 

 

1900-luvulle tultaessa seksikauppaa alettiin pitää rikollisena. Alttius prostituu-

tioon alettiin yhdistää kiinteästi naisen kehoon. Jo ruumiin muodosta saattoi 
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päätellä naisen taipumuksen tähän haureuden harjoittamiseen (Markkula 

1981, 17). 1900-luvun Euroopassa miesnäkökulmaa prostituutiosta hallitsivat 

vahvasti tietynlaiset stereotypiat, sukupuoli sekä rotu ja yhteiskuntaluokka 

(Pattanaik & Thorbek 2003, 46). Samanaikaisesti kehittyi stereotypia tum-

maihoisen naisen rohkeasta ja avoimesta seksuaalisuudesta. Tummaihoisten 

kerrottiin harrastavan lukemattomia seksisuhteita, joten heidät yhdistettiin kiin-

teästi prostituutioon. Ajan naiskuva heijastui myös Freudin teorioista. Hän pai-

notti kaikkien naisten alttiutta kevytkenkäisyyteen, mutta korosti yhteiskunta-

luokkien eroa käytännön toiminnan toteutumisessa. (Pattanaik & Thorbek 

2003, 48-49.) 

 

Siirtomaat olivat vapaan seksin ilmentymiä, koska rodun ja yhteiskuntaluokan 

luomia rajoituksia ei ollut. Rotujen sekoittuessa luokkaerottelu joutui kuitenkin 

koetukselle, ratkaistavaksi jäikin kysymys; mihin luokkaan valkoisen ja tum-

maihoisen lapsi kuului? Stereotypioiden oli muututtava uusien sukupolvien 

myötä. (Pattanaik & Thorbek 2003, 52-53.) 

 

Prostituution kannatus on ollut suosiossa monien historian vaikutusvaltaisim-

pien miehien keskuudessa. Niin Napoleon kuin Hitler puolsivat kaupallista 

seksiä, naiset olivat hyödyksi myös sotilaallisissa toimissa, kuten vakoilussa. 

(Markkula 1981, 18.)  

 

3.2 Prostituutioon suhtautuminen 

 

Prostituutioon suhtautuminen on hyvin maa- ja kulttuurikohtaista. Uskonto ja 

paikallinen seksikäyttäytyminen ovat tärkeitä taustavaikuttajia, kun laki määrit-

telee maan virallisen suhtautumisen tähän maailman vanhimpaan ammattiin. 

Ruotsissa laki on sinänsä ainutlaatuinen, sillä seksin myyminen on sallittua, 

mutta ostaminen lailla kielletty (Malarek 2005, 286). Luterilaisuus on osittain 

vaikuttanut suomalaisten halveksuntaan prostituutiota kohtaan ja huono suh-

tautuminen on kohdistunut etenkin seksipalvelujen myyjään. (Häkkinen 1995, 

19.)  
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Suhtautuminen prostituutioon ei välttämättä ole suorassa suhteessa maan 

lakipykäliin, sillä prostituution tuoma taloudellinen voitto päihittää monesti toi-

minnan moraalisen merkityksen. Vallitsevasta seksikaupasta johtuva maine 

saattaa olla myös merkittävä kannustin toiminnan ylläpitämiseen. Seksi on 

monen valtion valttikortti etenkin turismin kanna lta.  

 

Asiakkaan rooli unohtuu usein prostituutiokeskusteluissa (Pattanaik & Thorbek 

2003, 18), kun seksin myyjä kuvaillaan usein negatiivisin termein. Jo huora – 

sanan merkitys ja käyttö haukkumanimenä kuvastaa prostituutioon suhtautu-

mista yhteiskunnassamme (Koskela, Tani & Tuominen 2000, 80). Monien asi-

akkaiden mukaan ”täysin inhimillistä seksityöntekijää ei ole olemassa” (Pat-

tanaik & Thorbek 2003, 40). Prostituution ympärille on kehittynyt oma kieli, 

minkä avulla asiakas ja kauppias löytävät toisensa. Vaatetus-, sijainti- sekä 

eleet ja ilmeet voivat kertoa kuka on kaupan. Etenkin media on vaikuttanut 

merkittävästi stereotypioiden syntyyn. (Koskela ym. 2000, 65-66.) 

 

Tänä päivänä etenkin Länsimaissa vallitseva vapaa seksuaalinen ilmapiiri on 

muuttanut merkittävästi naisen ja miehen rooleja ja vapauttanut sukupuolen 

seksuaalisista stereotypioista. Naiset ovat yhä helpommin saatavilla ja heidän 

käyttäytyminen on muuttunut yhä maskuliinisemmaksi. Harvan miehen tulee 

turvautua maksullisiin palveluihin, mutta sitä voidaan käyttää keinona helpom-

paan seksiin ja jännityksen hakemiseen.  

 

Miesten ja naisten väliset käyttäytymisen tavat ja uskonto vaikuttavat merkit-

tävästi thaimaalaisten suhtautumiseen maksulliseen seksiin. On varsin nor-

maalia että mies maksaa seksistä jollain tavoin, sillä thaitytölle raha on osoitus 

miehen rakkaudesta (Åsvik & Åsvik 2004, 94). Thaimaalaisten suhde rahaan 

poikkeaa merkittävästi länsimaisesta. Raha liittyy olennaisesti kaikkeen naisen 

ja miehen väliseen kanssakäymiseen, joten sen liikkumista kumpaankaan 

suuntaan ei koeta sukupuolten tasa-arvoa heikentävänä seikkana. Tästä joh-

tuen Thaimaassa ei tunneta myöskään prostituutio – käsitettä. (Åsvik & Åsvik 

2004, 24.)  

 

Prostituution olemassaoloon suhtaudutaan Thaimaassa välinpitämättömästi, 

vaikka se onkin virallisesti laitonta. Tämä johtuu myös siitä että ravintoloiden 
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ja motellien sekä hieromalaitosten ei koeta olevan varsinaista bordellitoimintaa 

(Hall 1994). Toiminta on laajalti hyväksyttävää ja prostituutio rehottaa Thai-

maassa varsin vapaasti. Thaimaan pääuskonto buddhalaisuus suhtautuu sek-

siin varsin avoimesti: seksi ei ole syntiä, mutta yksilön tulisi kuitenkin pyrkiä 

oikeanlaiseen seksikäyttäytymiseen. Prostituoitujen säännöllinen käyttäminen 

onkin Thaimaassa varsin yleistä ja miehet aloittavat sen jo ennen aikuisikää ja 

jatkavat toimintaa usein vielä naimisissa ollessaan. (Åsvik&Åsvik 2004, 57-

58.) Thaimaan prostituutio vaikuttaa varsin viattomalta muihin seksituristimai-

hin verrattuna. Sosiaalinen kanssakäyminen on olennainen osa palvelukult-

tuuria, kaikki ei perustu seksiin. (Åsvik&Åsvik 2004, 27.) 

 

3.3 Seksikaupan suosio jatkaa kasvuaan 

 

Prostituutiosta on tullut kaiken kansan huvia, sillä lisääntyvän varallisuuden 

myötä maksullinen seksi on jokaisen saavutettavissa.  Syyt seksin ostamiseen 

ovat moninaiset, mutta prostituoitujen palveluja tullaan tulevaisuudessa käyt-

tämään yhä enemmän, etenkin yksin eläjien keskuudessa. Ihmisten lisääntyvä 

yksinäisyys ja sosiaalisten verkostojen vähäisyys edistää järjestettyjen palve-

lujen kysyntää. Koska seksi kuuluu ihmisen luontaisiin tarpeisiin, myös sen 

kysynnän oletetaan kasvavan. (Pattanaik & Thorbek 2003, 65.) Seksin myyjän 

ja asiakkaan keskinäinen suhde vaihtelee runsaasti. Aina ei haluta pelkkää 

seksiä, monet miehet haluavat esimerkiksi seuraa lomansa ajaksi tai hetkelli-

sen tunteen tulla rakastetuksi. (Pattanaik & Thorbek 2003, 18.) 

 

Prostituution suosio ammattina kuvastaa tänä päivänä maailmassa vallitsevia 

sosiaalisia- ja taloudellisia tekijöitä (Pattanaik & Thorbek 2003, 26). Prostituu-

tio voi olla valinta, mutta sen taustalla on yleensä puutteelliset taloudelliset 

tekijät (Dawn 2000). Kehitysmaapolitiikka on johtanut naisten lisääntyvään 

aktiivisuuteen työelämässä ja kannustanut naisia osallistumaan työelämään.  

Koulutusta ja työkokemusta vailla olevilla naisilla on kuitenkin heikot lähtökoh-

dat moniin ammatteihin, mikä saattaa ajaa naisia prostituutioon. (Pattanaik & 

Thorbek 2003, 55.) Myös huumeiden käytöllä on yhteys lisääntyvään seksi-

palvelujen tarjontaan (Jeffrey 2000). Lisääntyvä päihteiden käyttö ajaa etenkin 

kehitysmaiden ihmisiä myymään itseään.  
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Seksikaupan taloudellinen hyöty ylläpitää sen jatkuvuutta. Prostituution lopet-

taminen on monille vaikeaa, sillä monet ovat tottuneen korkeaan elintasoon, 

jonka työ on tarjonnut (Pattanaik & Thorbek 2003, 160). Länsimaissa työsken-

televien prostituoitujen sosio-ekonominen asema vaihtelee kuitenkin suuresti 

huumeaddikteista luksusprostituoituihin.  

 

4 PROSTITUUTION KANSAINVÄLISTYMINEN 

 
Prostituutiota esiintyy lähes kaikkialla, missä kysyntääkin. Jos kysyntä ja ta r-

jonta eivät vastaa toisiaan, naisia tuodaan seksimarkkinoille ulkomailta. Vaih-

toehtoisesti asiakkaat matkustavat valtioihin tai kohteisiin, joissa prostituution 

saatavuus on helppoa.  

 

Kehitysmaissa prostituutio on yleistä, sillä köyhyys ja koulutuksen vähäisyys 

tekevät toiminnasta hyväksyttävämpää. Ihmisten moraali helposti löystyy, kun 

kyse on selviytymisestä tai fyysisistä tarpeista, jotka teollisuusmaissa ovat 

itsestäänselvyyksiä. Prostituutio on monelle naiselle alhainen keino selviytyä 

elämästä, mutta itseään myymällä prostituoidut voivat myös välttää joutumas-

ta rikollisuuden pariin.  

 

Rahan ja seksin yhteen sovittaminen on tehnyt seksistä hintansa arvoisen 

kauppatavaran maailmanlaajuisesti. Seksin kaupallistuminen on vaikuttanut 

yhä laajempaan tarjontaan ja palvelujen monipuolistumiseen. Seksiä voi ny-

kyään ostaa yhä useammissa muodoissa ympäri maailmaa. Tekniikan myötä 

ihmisten ulottuville tulleet seksimatkat mahdollistavat räätälöityjen matkapa-

kettien ostamisen yhä eksoottisimmista kohteista.  

4.1 Globalisaatio 

 

Globalisaatio vaikuttaa prostituutioon lisäämällä ihmisten liikkuvuutta maasta 

toiseen. Turismin kasvu kiihdyttää prostituution laajentumista, mikä on usein 

jäänyt huomiotta yleisissä keskusteluissa. (Pattanaik & Thorbek 2003, 54.) 

Saksan ja Tshekin välisen rajan liepeillä kulkeva valtatie E-55 on surullisen 
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kuuluisa esimerkki tästä seksitarjonnan mahtipontisesta laajentumisesta. Tä-

mä maksullisen seksin mekka tarjoaa viiden kilometrin tieosuuden täydeltä 

prostituoituja alle 50 dollarin. Valtatietä mainostetaan ”Euroopan villeimmäksi 

prostituoitujen keskittymäksi”, mikä on tehonnut lukuisiin lähiseudun valtioista 

ja Euroopan ulkopuolelta tuleviin miesturisteihin. Seksikauppiaat ovat oppineet 

käyttämään tehokkaasti hyväkseen tunnettuja matkustusreittejä. Rajanylitys-

paikkoja ympäröivät alueet ovat otollista seutua yhä laajemman asiakaskun-

nan haalimiseen. (Malarek 2005, 36.)  

 

Myös ihmiskauppiaat hyödyntävät ihmisten liikkuvuutta ja matkailua käytetään 

ihmiskaupan kulissina. Koreassa matkailua käytettiin keinona kun maassa 

syntyi pulaa baaritytöistä. Baarinpitäjät perustivat Korean erikoismatkailuliiton, 

mikä alkoi ajaa uutta viisumikäytäntöä maahan tuleville baarityöläisille. Pian 

kehitetyn E-6 viisumin avulla tuhansia naisia, etenkin Venäjältä, pestattiin 

vuosittain viihdyttäjiksi. Korean poliisi on tunnustanut virallisesti että viisumin 

perimmäinen tarkoitus oli prostituoitujen kuljettaminen maahan (Malarek 2005, 

230.)  

 

Prostituution koetaan olevan myös seurausta kaupungistumisesta (Häkkinen 

1995, 15). Yhä suurimpien väestöryhmien maalta kaupunkiin muutto jä ttää 

maaseudut tyhjiksi ja yhä suuremman kasvualustan urbaanissa ympäristössä 

rehottavalle seksikaupalle. Etenkin kehitysmaissa ihmiset muuttavat suur-

kaupunkeihin paremman tulevaisuuden ja työpaikan toivossa ja päätyvät lo-

pulta prostituutioon. Median toimet lisäävät omalta osaltaan prostituution esiin-

tymistä tietyillä alueilla tuomalla tiettyjä prostituutioalueita kansan tietoisuuteen 

(Koskela ym. 2000, 61).  

 

4.2 Ulkomaiset prostituoidut 

 

Kansainvälinen muuttoliikettä tutkiva järjestö IOM on todennut että ulkomaa-

laisten prostituoitujen lukema voittaa monissa EU maissa kotimaisten seksi-

työläisten määrän (Pattanaik & Thorbek 2003, 149). Esimerkiksi kaikista Sak-

sassa elävistä Thaimaan kansalaisista jopa 84 prosenttia on naissukupuolen 

edustajia (Pattanaik & Thorbek 2003, 106). Thaimaalaiset seksityöläiset tule-
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vat Saksaan yleensä välittäjien tai sukulaisten avulla. Hyvät sosiaaliset suh-

teet uudessa kotimaassa auttavat maahanmuutossa ja työn järjestämisessä. 

Naisen värvääjillä saattaa olla myös yritystoimintaa Saksassa, tai nainen pe-

rustaa oman yrityksen, esimerkiksi thaihieronnan. (Pattanaik & Thorbek 2003, 

120.) 

 

Laittomat ulkomaalaiset prostituoidut ovat erityisen heikossa asemassa uu-

dessa kotimaassaan. Ongelmien ilmaantuessa harva uskaltaa hakea apua 

maahanmuuttoviranomaisien pelossa (Pattanaik & Thorbek 2003, 157). 

Myynnin kieltäminen ja kiinni jääneiden käännytystoimet ovat omiaan lisää-

mään järjestäytynyttä prostituutiota sekä tyttöjen tukeutumista sutenööreihin. 

Toimet estävät naisia myös hakemasta apua ongelmatilanteessa (Aromaa & 

Lehti 2002, 86). Tuloksena tästä yhteiskunnan toimet seksikaupan hillitsemi-

seksi kääntyvät lopulta prostituoitua vastaan.  

 

4.3 Ihmiskauppa 

 

Ihmiskauppa on maailmanlaajuista. Lähes miljoona ihmiskaupan uhria kuljete-

taan joka vuosi maailman eri valtioihin. YK on arvioinut, että rikollisverkostojen 

ihmiskaupasta saamat vuosittaiset tulot yltävät jopa 12 miljardiin dollariin. Lait-

tomien rahan ansaitsemiskeinojen ohella ihmiskauppa tulee kolmanneksi heti 

aseiden ja huumeiden jälkeen. Sen taloudellinen merkitys on siis varsin suuri. 

(Malarek 2005, 19 ja 56.) 

 

Ihmiskaupaksi voidaan määritellä ihmisten houkutteleminen valheellisin perus-

tein tai pakottaminen työskentelemään toisessa maassa. Ihmiskauppiaaksi 

voidaan määritellä henkilö, joka tarjoaa prostituoidulle tilaisuuden matkustaa 

työn vuoksi ulkomaille, oli nainen tietoinen työn laadusta tai ei. (Pattanaik & 

Thorbek 2003, 21-22.)  

 

Yleensä Ihmisiä kuljetetaan toiseen maahan siinä uskossa että he löytävät 

töitä. Monet kuitenkin pakotetaan myymään itseään matkansa maksaakseen 

(Dawn 2000). Ilotyttöjä värväävät organisaatiot järjestävät naiselle lennot, 

asunnon ja toimen kohdemaassa. Vastapalvelukseksi tulevan prostituoidun 
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tulee myydä itsensä jopa 500-700 asiakkaalle. (Pattanaik & Thorbek 2003, 

96.) Ihmiskauppiaat nettoavat toiminnallaan omaisuuksia. Yhden naisen vuo-

dessa tekemä tuotto on jopa 75 000-250 000 dollaria vuodessa (Malarek 

2005, 19). 

 

Rikolliset eivät kaihda keinoja uusien työntekijöiden värväämiseen. Houkutus-

lintuina saatetaan käyttää prostituoituja, jotka joutuvat sutenöörin kynsistä va-

pautuakseen etsimään tilalle uuden tytön. Paremmasta elämästä unelmoivat 

nuoret naiset jäävät helposti ansaan kuullessaan loistokkaita tarinoita rahasta 

ja vauraudesta, jota ammatti kuvitellusti tuo. (Malarek 2005, 26.) Osa naisista 

tietää jo lähtiessään joutuvansa toimimaan prostituoituna. Harva kuitenkaan 

on tietoinen tulevista työolosuhteista, jotka heitä odottavat kohteessa. Tytöille 

on usein luvattu erinomaiset tulot, hyvätasoinen majoitus sekä leppoisat työ-

olosuhteet. Naisille luvataan mahdollisuus lopettaa työt määräajan umpeutu-

essa sekä vapaus valita seuralaisensa. Tuskin kukaan tietää joutuvansa pal-

velemaan jopa kymmeniä miehiä vuorokaudessa. (Malarek 2005, 31.) 

 

Monet seksikauppiaan käsiin päätyneet tytöt laitetaan murtamiskeskuksiin, 

joita sijaitsee muun muassa Serbiassa. Yhdessä keskuksessa pidetään sa-

manaikaisesti jopa puolisen sataa naista, joista koulutetaan seksiteollisuuden 

työvoimaa säälimättömin keinoin. Tytöt pyritään murtamaan henkisesti am-

mattimaisiksi ja tottelevaisiksi prostituoiduiksi, minkä jälkeen heidät myydään 

eteenpäin asiakkaille tai sutenööreille. Tytöiltä poistetaan kaikki mahdolliset 

matkapaperit, mikä tekee mahdottomasta pakenemismahdollisuudesta yhä 

vaikeampaa. Henkinen murtaminen tapahtuu kidutuksen ja kiristyksen keinoin, 

tottelemattomiin käytetään väkivaltaa ja heidän perheitään uhkaillaan. (Mala-

rek 2005, 42-43.) Pahimmissa tapauksissa uhri raiskataan ja tapetaan esi-

merkiksi muille (Malarek 2005, 46). 

 

Naiskaupan ehkäiseminen on vaikeaa korruption vuoksi (Malarek 2005, 140). 

Lahjonnan johdosta ihmiskauppa pystyy toimimaan edelleen, sillä rikolliset 

tarvitsevat virkakoneiston tukea monimutkaisissa operaatioissaan (Malarek 

2005, 147). Monissa maissa juuri lainvalvojat edistävät parhaiten rikollisen 

toiminnan jatkuvuutta. Esimerkiksi Espanjassa ilotalojen pitäjät tarjoavat polii-

seille ilmaisia palveluja saadakseen puolestaan suojelun toiminnalleen. Rikol-
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listen kiinnisaaminen on myös vaikeaa, sillä ratsioissa jää kiinni vain rikollis-

verkostojen alempia toimijoita tai välikäsiä (Malarek 2005, 286).  

 

Naiskaupan uhrien tunnistaminen on vaikeaa, etenkin jos nainen ei uskalla 

puhua viranomaisille korruption tai sutenöörin pelossa. Uhrit on vaikeaa tun-

nistaa siitä mittavasta prostituoitujen määrästä, mikä toimii maailman suurim-

missa kaupungeissa. He käyttäytyvät yleensä samalla tavoin kuin vapaaehtoi-

sesti työskentelevät, sillä pelko sutenöörin kostosta ohjaavaa heidän toimin-

taansa. (Malarek 2005, 53.) Ihmisten asenne ulkomaalaisiin saattaa myös vai-

kuttaa naisten kohteluun. Naiskauppaan ei suhtauduta vakavasti, jos uhrit 

ovat ulkomaalaisia (Malarek 2005, 138).  

 

Ihmiskaupan toteaminen vaikeutuu maissa, joissa prostituutio on sallittu. Esi-

merkiksi Hollannissa prostituutio sallittiin vuonna 2000 ja nykyisin toiminnasta 

saatava vuosittainen tuotto on miljardiluokkaa. Tutkimusten perusteella suurin 

osa bordelleissa työskentelevistä naisista on ulkomaisia naiskaupan uhreja. 

Saksa osoittautui vielä pahemmaksi esimerkiksi prostituution laillistamisen 

jälkeen vuoden 2001 lopulla. Saksassa työskentelevistä prostituoiduista jopa 

valtaosa on ulkomaalaisia, joista jopa 80 prosenttia tulee Keski- ja Itä-

Euroopan valtioista. (Malarek 2005, 206-207.) 

 

Naiskauppaan suhtaudutaan välinpitämättömästi ja sitä aliarvioidaan rikokse-

na (Malarek 2005, 129). Ihmiskuljetuksesta määrätyt tuomiot ovat huomatta-

vasti pienempiä, kuin huumeiden salakuljetuksesta tulevat (Bales 2000, 25). 

Kiinnijääneet rikolliset saavat toimistaan myös varsin pieniä tuomioita, mikä 

edesauttaa toiminnan jatkumista. Uhrit puolestaan palautetaan koteihinsa, 

mikä johtaa uhrien kokeman kärsimyksen jatkumiseen vielä vapautuksen jä l-

keenkin (Malarek 2005, 161.) Hetkellisen pelastuksen jälkeen paikalliset rikol-

lisliigat löytävät usein tytön ja kostavat tälle työn lopettamisen, osa naisista 

tapetaan ja jopa puolet heistä päätyy uudelleen ihmiskaupan uhreiksi (Malarek 

2005, 265). 
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5 PROSTITUUTION VAIKUTUKSET 

5.1 Ammatin harjoittajaan  

 

Prostituution vaikutukset ovat moninaisia ja vaikuttavat sekä myyjäosapuoleen 

että ostajaan sekä koko seksiteollisuutta ympäröivään maailmaan. Koska sek-

si on tabu, siihen liittyvät ongelmat lakaistaan helposti maton alle. Prostituuti-

on laajat ongelmat ja vaikutukset eivät herätä yleistä keskustelua  ennen kuin 

ne koskevat niin kutsuttua tavallista kansaa. Jatkuvasti lisääntyvä seksiturismi 

on kuitenkin tuonut prostituution vaikutukset yhä näkyvämmiksi.  

 

Prostituutiolla on moninaisia vaikutuksia myyjäosapuolen fyysiseen ja henki-

seen terveyteen. Prostituoitu altistuu lukuisille sairauksille, kuten HIV/AIDS, 

sekä erinäisille infektioille (Dawn 2000). Väkivalta on osa prostituoidun työn-

kuvaa, ja naisella on moninkertainen mahdollisuus joutua raiskauksen uhriksi. 

Prostituoidut tekevät harvoin ilmoituksen viranomaisille väärinkäytöksistä, sillä 

he pelkäävät sekä maasta karkotusta että sutenöörin kostoa. (Aromaa & Lehti 

2002, 79.) Harvat seksikaupan uhrit kokevat luonnollisen kuoleman. Monet 

kuolevat huumeisiin ja tauteihin tai päättävät elämänsä itsemurhan kautta. 

Yhä useampi prostituoitu tapetaan tai murhataan. Esimerkiksi Italiassa rapor-

toidaan kuukausittain yhden ulkomailta tulleen prostituoidun taposta (Malarek 

2005, 51).   

 

Prostituoitu kärsii usein myös monista henkisistä ongelmista, kuten masennus 

(Dawn 2000). Työnkuva edellyttää usein, että nainen joutuu elämään kaksois-

elämää, mikä vaikeuttaa entisestään oman elämän hallintaa. Naisilla ei ole 

yleensä mahdollisuutta päättää elämästään tai toimistaan, vaan hän joutuu 

pakottautumaan aina uusiin asioihin, kuten eräs prostituoitu asian totesi (Ilmo-

nen 1998, 133). 

 

Vaikka monet Venäjän prostituoiduista työskentelevät ammatissa omasta tah-

dostaan, yhä useammat naiset ovat uhreja ja toimivat ammatissa olosuhteiden 

pakottamina. Ennakkoluulot ja tietämättömyys vaikuttavat naisten kohteluun 

arvottomina seksiobjekteina, asiakkaat tietävät harvoin niitä tekijöitä, jotka 

ovat ajaneet naisen myymään itseään. Myös sutenöörit puhuvat naisistaan 
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inhoten ja pitävät heitä arvottomina (Malarek 2005, 73). Israelilainen nais-

kauppias kommentoi venäjän tapoja sanomalla että naisten hakkaaminen kuu-

luu venäläiseen kulttuuriin (Malarek 2005, 63).  

5.2 Rikollisuus 

 

Järjestäytynyt rikollisuus liittyy Venäjällä lähes kaikkeen taloudelliseen toimin-

taan. Se ulottaa valtansa yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin ja pyrkii saamaan 

yhteistyökumppaneita yrityksistä. Mafia tarvitsee avukseen monipuolisia mat-

kailuverkostoja ihmiskaupan mahdollistamiseksi. Matkatoimistot ovat paikoit-

tain edesauttaneen rikollisliigojen toimia muun muassa Ukrainassa, jossa pai-

kallinen matkatoimisto välitti matkapaketteja Amerikkaan pyrkiville siirtolaisille 

(Malarek 2005, 218). 

 

Venäjä kuuluu maailman vilkasliikenteisimpiin maihin naiskaupan suhteen. 

Ihmiskaupan saaliiksi lähetetään vuosittain kymmeniä tuhansia maan tyttöjä, 

jotka sijoitetaan kymmeniin eri valtioihin. Vastaavasti jopa 150 000 naista tuo-

tetaan entisistä Neuvostoliiton tasavalloista Venäjälle seksiorjiksi suurkaupun-

kien kaduille ja bordelleihin. (Malarek 2005, 269.) Venäläisten rikollisten alai-

suudessa toimivat tytöt pakotetaan tapon uhalla jatkamaan itsensä myymistä 

siihen asti kun kysyntää riittää (Malarek 2005, 81).  

 

Itä-Euroopan seksikauppaa hallitsee venäläinen rikollisliiga ROC. Se on ulot-

tanut vaikutuksensa jo yli 58 maahan ympäri maailmaa ja toimii yhteistyössä 

muiden rikollisryhmittymien kanssa. (Malarek 2005, 57.) Rikollisjärjestöt ovat 

alkaneet panostaa lisääntyvissä määrin maan sisäisiin markkinoihin. Pelko 

rajaviranomaisten toimista ja lakien kiristymisestä on ajanut mafian etsimään 

yhä enemmän tyttöjä ulkomaalaisille turisteille, jotka matkustavat Itä-

Eurooppaan seksin perässä. (Malarek 2005, 36.) 

 

5.3 Huumeet/ HIV 

 
Prostituutio ja seksin saatavuus on varsin vaivatonta Venäjällä, mutta HIV:n 

laaja levinneisyys vaikuttaa mielikuviin Venäjästä seksiturismikohteena. Venä-
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jällä on todettu olevan 260 000 HIV -positiivista, mutta luku lienee todellisuu-

dessa huomattavasti suurempi. HIV-tartuntojen todellista määrää ei tiedetä, 

sillä prostituoiduista ei ole virallista listaa. Tämä johtuu siitä että prostituutio ja 

huumeiden käyttö kulkee Venäjällä käsi kädessä. Prostituoidut eivät käytä 

kondomia, koska saavat sillä tavoin enemmän rahaa. Huumeidenkäyttö on 

selvin syy tartuntojen runsaaseen määrään, sillä monet alkavat myymään it-

seään saadakseen rahaa huumeisiin, joihin prostituoidulla menee jopa 1000 

dollaria kuussa. Pietarin prostituoidut ovat yleensä itsenäisiä, joten huu-

meidenkäyttö on heille helpompaa. Erään haastatellun prostituoidun mukaan 

lähes kaikki Pietarin prostituoidut käyttävät huumeita. (Kozuharov 2004.) 

 

Pietari kuuluu Venäjän synkimpiin kaupunkeihin HIV -tartuntojen suhteen. Joka 

toisella Pietarin prostituoiduista on virus, kokonaistartuntojen määrän ollessa 

jopa 10 prosenttia Venäjän kaikista HIV -positiivisista. Venäjän pääkaupungis-

sa tilanne on hieman parempi, Moskovan prostituoiduista 15 prosentilla on 

HIV. Prostituutio on Moskovassa organisoidumpaa, mikä vähentää merkittä-

västi tyttöjen huumeidenkäyttöä. (Kozuharov 2004.) 

 

6 PROSTITUUTIO SUOMESSA 

6.1 Historia 

 

Prostituutiotoiminta rantautui Suomeen 1500-luvulla (Markkula 1981, 29). Ole-

tetusti opiskelijat toivat tavan mukanaan ulkomaan matkoiltaan. Kaupankäynti 

kukoisti Helsingissä parhaimmillaan 1800-luvulla, jolloin joka sadas asukas 

toimi prostituoituna (Ilmonen 1998, 131). 1870-luvun Helsingissä oli vain 

30 000 asukasta, mutta bordelleja yli kymmenen. Suurin osa ilotytön asiak-

kaista kuului kansakunnan koulutettuun väkeen ja toiminta oli etenkin opiskeli-

joiden ajanvietettä. (Markkula 1981, 30-31.) Suhtautuminen prostituutioon 

muuttui kuitenkin 1900-luvulle tultaessa ja Suomen viimeiset lailliset bordellit 

lakkautettiin Turussa vuonna 1908. Lakia muutettiin jälleen vuonna 1936. 

Seksikauppa ei ollut enää laitonta, mutta irtolaishuolto saattoi korjata talteen 

kiinni jääneitä ilotyttöjä. (Markkula 1981, 32.) 
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Irtolaislaki astui voimaan vuonna 1936. Laki auttoi tehokkaasti prostituution 

kitkemisessä, sillä työtä harjoittajat korjattiin irtolaishuoltoon. Prostituution 

esiintyminen oli melko harvinaista vielä 1987, jolloin irtolaislaki kumottiin. (Il-

monen 1998, 130.) 1990-luvulle tultaessa seksikaupan näkyvyys lisääntyi: 

prostituoidut tulivat katukuvaan, seksiravintolat avasivat ovensa ja tietyissä 

asunnoissa otettiin vastaan asiakkaita. (Koskela & muut 2000, 17.) 

 

Kysyntä maksullisille seksipalvelui lle kasvoi Suomessa merkittävästi 1990-

luvun jälkeen (Aromaa & Lehti 2002, 59). Seksin kaupallistumiseen vaikutti 

sekä mediassa että suomalaisessa seksuaalikulttuurissa tapahtuneet asen-

nemuutokset (Koskela & muut 2000, 17). Lama ja korkea työttömyysaste edis-

tivät maksullisen seksin tarjontaa. Myös Suomen rajojen vapautuminen Neu-

vostoliiton kaatumisen jälkeen lisäsi vuorovaikutusta kansojen välillä matkus-

tuksen alettua rajojen yli. Suurinta prostituution kasvu 1990-luvun jälkeen on 

ollut Lapissa, missä sen suhteellinen osuus väestömäärästä oli varsin suurta. 

(Aromaa & Lehti 2002, 59 ja 61.) 

 

Suomen ensimmäinen eroottinen ravintola aloitti toimintansa vuonna 1992, 

myös puhelintytöt aloittivat liiketoiminnan hierontalaitosten ohella. Prostituoi-

dut harjoittivat toimintaansa etenkin pääkaupunkiseudulla Kampin ja Kallion 

alueilla. Keskustelu katuprostituutiosta kiihtyi vuonna 1993 Helsingin Sanomi-

en julkaistua jutun itäprostituution yleisyydestä pääkaupunkiseudulla. (Koskela 

ja muut 2000, 17-18.) Katuprostituutio kiellettiin lopulta kaupungin järjestys-

säännöissä vuonna 1999 (Aromaa & Lehti 2002, 71).  

 

6.2 Prostituutio 2000-luvulla 

 

Prostituutio on tämän päivän Suomessa huomattavasti vähemmän näkyvää 

kuin aikaisempina vuosina. Kaupungin järjestyssäännöt ovat onnistuneet kit-

kemään prostituoidut katukuvasta, ja palvelujen tarjoajat ovat siirtyneet uusiin 

keinoihin toiminnan harjoittamiseksi. Muunlaisten seksipalvelujen tarjonta on 

Suomessa runsasta, mutta myös melko piilossa tavalliselta kansalta. Pie-

nemmissä kaupungeissa seksiin liittyvää yritystoimintaa on suhteellisen vä-

hän, Helsinki puolestaan osoittautuu runsaaksi seksipalvelujen tarjoajaksi 
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muiden pääkaupunkien tavoin. Vielä nytkin Kallio alueineen kuuluu Helsingin 

vilkkaimpiin seksikeskittymiin, sillä hierontapaikkoja ja seksiliikkeitä on siellä 

poikkeuksellisen runsaasti.  

 

Virolaisten osuus maamme seksipalvelujen myyjinä on varsin hyvin kansan 

tietoisuudessa. Virolais- ja venäläisnaiset tulevat Suomeen rajan takaa talou-

dellisten ongelmien saattelemana. He saapuvat Suomeen ansaitsemaan ra-

haa, sillä heidän kotimaassaan palkat ovat äärimmäisen huonot. Naiset har-

joittavat toimintaansa monesti vuokra-asunnossa. He tulevat esimerkiksi Pie-

tarista Suomeen viikonlopuksi, työskentelevät pari päivää ja palaavat taas ko-

tiin normaaliin arkeensa.  

 

Suomen lait suhtautuvat prostituutioon hyvin epämääräisesti. Bordellin pitämi-

nen on laitonta (Aromaa & Lehti 2002, 70), mutta itse myyminen kielletään 

vain julkisilla paikoilla kaupungin järjestyssääntöjen avulla. Itse prostituutiosta 

ei laissa ole merkintää (Malarek 2005, 276), mutta tilanne lienee muuttumas-

sa. Oikeusministeriö on valmistellut lakiehdotuksen, jonka mukaan seksin os-

tamisesta tulisi tulevaisuudessa laitonta Suomessa. Oikeusministeri Johannes 

Koskinen painottaa, että lain tarpeellisuuden taustalla vaikuttaisi prostituutioon 

liittyvä rikollisuus. Vastustajat kuitenkin epäilevät, onko ikivanhan ammatin 

lopettaminen edes mahdollista, ottaen huomioon, että lain valvonta olisi varsin 

vaikeaa. Lisäksi toiminta muuttuisi yhä salaisemmaksi, mikä lisäisi entisestään 

epäkohtia ja väärinkäytöksiä ja niiden esiin tuloa. (Seksin ostamisesta aiotaan 

tehdä laitonta 2005.) 

 

6.3 Saatavuus 

 
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCEn mukaan jopa 10 prosenttia 

suomalaismiehistä on käyttänyt prostituoidun palveluja kotimaassa tai ulko-

mailla (Malarek 2005, 281). Suomen seksikaupan vuosittainen liikevaihto on 

tilastokeskuksen mukaan jopa 100-200 miljoonaa euroa (Seksin ostamisesta 

aiotaan tehdä laitonta 2005). Seksikaupassa liikkuva pääoma kasvaa voimak-

kaasti vuosittain. Kysyntä prostituoiduille on Suomessa paljon suurempaa, 

kuin todellinen tarjonta. (Lotila 2005.) Pääkaupunkiseudulla työskentelevä 
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prostituoitu veloitti vuonna 2001 tunnissa keskimäärin 80-170 euroa, josta 

prostituoidun osuus oli noin 50 prosenttia (Aromaa & Lehti 2002, 76). Ilotytön 

viikkoansio yltää helposti 1700 euroon (Aromaa & Lehti 2002, 77) ja säännölli-

sesti työskentelevä prostituoitu ansaitsee kuukaudessa jopa 10 000 euroa 

(Lotila 2005). 

 

Maassamme toimivista prostituoiduista suurin osa tulee Venäjältä ja Virosta 

rikollisjärjestöjen kautta, ja on oletettavaa, että osa näistä naisista on ihmis-

kaupan uhreja. Suomessa toimivien ulkomaalaisprostituoitujen määrä kasvaa 

keskusrikospoliisin arvioiden mukaan vuosittain jopa 15 000 naisella. (Malarek 

2005, 276.) Paritusongelmia on maassamme vähän, sillä seksikauppiaiden 

koulutustason on hyvä ja he osaavat yleensä kieliä. Lisäksi lähtöalue on lyhy-

en matkan päässä ja helposti saavutettavissa ja toiminta on taloudellisesti 

kannattavaa molemmille osapuolille (Aromaa & Lehti 2002, 91). 

 

Koska katuprostituutio on Suomessa kielletty, naiset joutuvat organisoimaan 

toimintansa muilla keinoilla. Asunnoissa tapahtuva prostituutio on varsin yleis-

tä, lisäksi Suomessa on toiminut joitakin majoitusliikkeitä, jotka ovat tunnettuja 

prostituoidun ja asiakkaan kohtaamispaikkoja. Näihin paikkoihin on matkustet-

tu pitkänkin matkan päästä. Prostituutiota esiintyy useissa matkakohteissa 

etenkin sesonkiaikana. Prostituution esiintyminen on yleisempää tiheästi asu-

tuilla seuduilla, kun puolestaan maaseudulla tapahtuva prostituutio on vähäis-

tä. (Aromaa & Lehti 2002, 70-71.) 

 

6.4 Itäprostituutio 

 

Suomen seksikauppa on 2000-luvulle tultaessa joutunut pääosin Idästä tullei-

den rikollisten haltuun. Itä-Euroopasta tulleet rikollisjärjestöt ovat jakaneet 

Suomen keskenään eri prostituutiovyöhykkeiksi ja kukin on valinnut oman 

toiminta-alueensa (Malarek 2005, 277-278). Nykyään Venäjän mafiat pitävät 

Suomen seksikauppaa tiukasti otteessaan, eikä itsenäisiä seksiyrittäjiä sallita 

alalla. Mafia on ottanut osuutensa myös suomalaisilta ammatin harjoittajilta. 

Yksityisyrittäjinä toimivilta naisilta on vaadittu väkivallan uhalla osuutta liike-

toiminnasta tai ammatin lopettamista. (Malarek 2005, 278.) Järjestäytynyt ri-
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kollisuus valtaa vähitellen alaa Suomessa, mikä tulee mahdollisesti vaikutta-

maan prostituution tulevaisuuteen maassa (Aromaa & Lehti 2002, 87). 

 

Itäprostituution liikevaihto ylittää jopa 10 miljoonan euroa joka vuosi. Toimin-

nan laajuus näkyy myös rikostilastoissa: rikostapauksissa kiinnijääneistä pros-

tituoiduista jopa 90% oli virolaisia ja venäläisiä.  Tutkimukset osoittavat että 

Suomessa toimineet itäprostituoidut ovat pääsääntöisesti hyvin nuoria iältään. 

Vuonna 1999 vain vajaa 30 prosenttia oli yli 30 vuotiaita. Vaikka rikollisuus ja 

prostituutio ovat hyvin kytköksissä itäprostituoitujen taustalla, ihmiskauppa on 

varsin harvinaista Suomessa. Laiton siirtolaisuus ja prostituutio toimivat erik-

seen, eikä Suomi ole kovinkaan suosittu siirtolaisten keskuudessa.  (Aromaa 

& Lehti 2002, 62-63 ja 89.)  

 

7 SEKSITURISMI JA PROSTITUUTIO 

7.1 Prostituutio kehitysmaiden elinkeinona 

 

Seksiturismia ei voi selittää tarpeeksi kattavasti, ymmärtämättä sen taloudel-

lista luonnetta (O´Connell & Sánchez 1996). Turismi on monien seksiturismi-

maiden ensisijainen tulonlähde, etenkin paikallisille. Varsinkin kehitysmaissa 

matkailun tulot ovat ensiarvoisen tärkeitä ja yhä useampi työskentelee matkai-

lualalla ansaitakseen elantonsa. Kuubassa matkailun kasvu on jopa johtanut 

siihen että korkeasti koulutetut jättävät työnsä ja siirtyvät matkailubisnekseen 

paremman palkan toivossa.  

 

Turismi on Kuuban vahvin taloudellinen sektori (Karsseboom 2003), mistä 

maan kansalaiset eivät kuitenkaan hyödy. Kuubalaisten ja turistien välillä val-

litsee kaksijakoisuus: köyhät paikalliset ja etuoikeutetut turistit (Karsseboom 

2003). Paikallisilla ei ole mahdollisuutta ostaa samoja tarvikkeita kaupoista 

kuin turisteilla, sillä tulot riittävät vain paikallisen valuutan pesokauppoihin, 

joissa myytävää tavaraa on hyvin vähän. Jopa ravintolat jaetaan kahteen ryh-

mään valuutan mukaan, eikä paikallisilla yleensä ole mahdollisuutta syödä 

samoissa paikoissa kuin ulkomaalaisilla.   
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Kuuban taloudellinen tilanne pakottaa paikalliset etsimään vaihtoehtoisia tu-

lonlähteitä. Edes työssäkäyvät eivät selviä kuukausittaisella palkallaan, eikä 

valtion ruokapaketti kata yhdenkään perheen elintarvikkeiden tarvetta (Kars-

seboom 2003). Suurin osa perustarvikkeista on ostettavissa ainoastaan dolla-

rikaupoissa (Sex tourism in Cuba), joten selvitäkseen jokainen tarvitsee lisä-

ansioita. Pahin tilanne on niillä, jotka työskentelevät muilla kuin turismin aloilla. 

Heillä ei ole mitään mahdollisuuksia saada dollareita (Karsseboom 2003), jo-

ten prostituutio on etenkin naisille usein ratkaisu. 

 

Kuubalaiset prostituoidut myyvät itseään saadakseen rahaa ruokaan ja kulu-

tustavaroihin. Koska kaikesta on puutetta, on matka luksusprostituoiduksi 

Kuubassa hyvin pitkä. Vain harva pystyy todella rikastumaan, sillä valtio val-

voo tarkasti ihmisten rahoja. Koska koulutus on Kuubassa ilmaista, kenen-

kään ei tarvitse toimia prostituoituna maksaakseen koulunkäyntinsä ja tuskin 

kukaan työskentelee rahoittaakseen huumeiden käyttönsä (Karsseboom 

2003). 

 

Kuuban seksikauppiaat voivat olla sekä miehiä että naisia (The Protection 

Project 2004). Suurin osa on kysynnän vuoksi naissukupuolen edustajia, mut-

ta myös miehille riittää asiakkaita. Kuubassa on hyvät koulutusmahdollisuudet, 

minkä vuoksi maan prostituoidut ovat usein kouluttautuneita ja kielitaitoisia. 

Naiset myös opiskelevat kieliä, jotta saisivat paremmin asiakkaita. (Karsse-

boom 2003.) 

 

Turismi kattaa yli neljä miljardia Thaimaan kansantaloudesta, ja seksiteolli-

suudella on merkittävä rooli matkailun jatkuvuuden kannalta (Pattanaik & 

Thorbek 2003, 32-33). Thaimaan matkailutulojen oletetaan tuovan maahan 32 

biljoonaa dollaria vuonna 2005 ja 8,4 prosenttia työpaikoista liittyy matkailuun 

(Wttc 2005). Seksiteollisuus vauhdittaa merkittävästi Thaimaan suosiota mat-

kakohteena. Prostituutio on vain yksi Thaimaan vetovoimaisista ostettavista 

tuotteista ja vaikuttaa merkittävästi maan imagoon maailmalla (Pattanaik & 

Thorbek 2003, 202). Thaimaa kuuluu tarjontansa osalta merkittävimpiin seksi-

turismimaihin heteromiesten keskuudessa (Pattanaik & Thorbek 2003, 17). 

Seksiturismista saatavat tulot ovat vuodessa jopa biljoona dollaria. Thaimaan 

seksiteollisuudessa työskentelee arvion mukaan jopa 10 prosenttia maan nai-
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sista (O´Connell & Sánchez 1996). Thaimaassa annetaan ymmärtää että mie-

lipide baaritytöistä on hyvin negatiivinen, mutta tytöt tuovat kuitenkin runsaasti 

matkustustuloja turistien muodossa (Åsvik & Åsvik 2004, 67), minkä vuoksi 

seksiturismi jatkuu edelleen.   

 

Thaimaan seksimarkkinoille riittää niin kysyntää kuin tarjontaa. Maaseudun 

tytöt haluavat kaupunkiin töihin suurempien tulojen innoittamina ja monet va-

litsevat prostituution. Naiset haluavat töihin olosuhteiden pakottamina, mutta 

valitsevat työn sen luonteen tiedostaen. Maalaistytöt tietävät yleensä jo kau-

punkiin tullessaan minkälaiseen toimintaan joutuvat, joten Thaimaan ollessa 

kyseessä ei ihmiskaupasta voi juurikaan puhua. Baarissa työskentelevillä ty-

töillä on myös vapaus lähteä kun siltä tuntuu. Monet maalle palanneet palaa-

vat kuitenkin takaisin kaupunkiin, sillä turisteilla tienaa huomattavasti enem-

män ja työ on kevyempää kuin maataloustyöt. (Åsvik & Åsvik 2004, 56-57.) 

Vaikka monet baaritytöt saavat mahdollisuuden lopettaa baarityön, yhä use-

ammat jatkavat sitä hetken tauon jälkeen. Kun työhön ajanut taloudellinen pa-

kote poistuu, tytöt jatkavat töitään omasta halustaan (Åsvik & Åsvik 2004, 66).   

 

Baarityö voittaa monessa suhteessa kilpailevat työmahdollisuudet, kuten teh-

taissa tai maaseudulla työskentelyn. Normaalityössä puurtaminen merkitsee 

Thaimaassa usein huonoa palkkaa (noin 3 euroa päivässä), ylipitkiä päiviä ja 

ala-arvoisia työoloja. Raskaan työn lisäksi kuukausiansiot eivät riitä kunnolla 

edes omiin tarpeisiin tai perheen avustamiseen. (Åsvik & Åsvik 2004, 59.) Ty-

töt ajautuvat seksibisnekseen usein ystävien positiivisten kokemusten kautta. 

Ylellinen elämäntyyli lahjoineen houkuttelee yhä useampia baaritytöiksi köy-

histä kotikylistään (Åsvik & Åsvik 2004, 28).  

 

Taloudellinen hyöty on Thaimaassa merkittävä kannustin ammattiin ryhtymi-

seen, sillä baaritytöt tienaavat Thaimaassa paremmin kuin monet korkeasti 

koulutetut. Keskivertopalkan ollessa noin 600 euroa, hyvä baarityttö ansaitsee 

jopa tuhat euroa kuussa (Åsvik & Åsvik 2004, 63). Kaikista luuloista huolimat-

ta, thaiprostituoidut tienaavat Pattayalla suhteellisen paljon ja raha kuluu mo-

nesti ylellisyystavaroihin (O´Connell & Sánchez 1996).  
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Seksiturismi auttaa useita thaimaalaisia selviytymään taloudellisesti (Bender 

2002), mutta seksituristit eivät ole ainoita, jotka ylläpitävät seksiturismin jatku-

vuutta. Pääsyynä elinkeinon jatkumiseen on valtiot, matkatoimistot ja hotellit, 

jotka hyötyvät toiminnasta rahallisesti (O´Connell & Sánchez 1996). Monilla 

vallanpitäjillä ja arvostetuissa virka-asemissa olevilla on omat kiinnostuksensa 

prostituution jatkumisesta. Monet sijoittavat seksibisnekseen hyötyäkseen siitä 

rahallisesti, jopa poliisit omistavat bordelleja (Hall 1994). Myös hotellit hyötyvät 

prostituutiosta. Jotkut laskuttavat asiakkailta pienen lisän prostituoidun yöpy-

misestä tai hyötyvät siitä ylimääräisen myynnin avulla (O´Connell & Sánchez 

1996).  

 

Venäjä poikkeaa merkittävästi seksiturismikohteena niin Thaimaasta kuin 

Kuubastakin. Maan sijainti ja ilmaston erilaisuus vaikuttavat omalta osaltaan 

maan suosioon, lisäksi Venäjälle suuntautuva seksiturismi perustuu hyvin pit-

källe maksullisten seksipalvelujen käyttöön. Prostituutio on tämän päivän Ve-

näjällä yhä useimmin seurausta naisten heikosta taloudellisesta asemasta ja 

työttömyydestä. Avioerojen lisääntyminen vaikuttaa naisten lisääntyvään ta r-

peeseen elättää perheensä kyseenalaisilla menetelmillä. Koska työpaikkoja 

on niukasti, yhä useammat ajautuvat seksibisnekseen. (Waters.) Venäjä on 

otollinen seksiturismikohde niille, jotka haluavat helppoa ja halpaa, ammatti-

laisten tarjoamaa palvelua. Lisäksi Venäjän taloudellinen tilanne takaa että 

saatavilla on myös laittomia palveluita vähemmistöryhmille. Venäjällä keski-

palkka on noin 250 euroa kuukaudessa (Bofit viikkokatsaus 2005), joten ra-

hantarve on kova ja jopa tavalliset työssäkäyvät saattavat toimia prostituoitui-

na saadakseen lisäansioita (World Sex Guide).  

 

Taloudelliset tekijät ovat johtaneet seksiturismin organisoitumiseen ja seksitu-

risteille tarkoitetut maksulliset seksipalvelut ovat monesti hyvin pitkälle vietyjä. 

Maksullisia seksipalveluja tarjoavat käyttävät yhä monipuolisempia keinoja 

hyötyäkseen seksiturismin jatkuvasta kasvusta. Useiden seksiturismikohtei-

den prostituoiduilla on havaittu piirteitä jopa yrittäjyydestä. Tutkimus Barba-

doksen rantapoikien toiminnasta osoitti että he ymmärtävät turismin merkityk-

sen maalleen ja käyttävät sitä hyväksi toiminnassaan. Rantapoikien toimet 

turisteja kohtaan ovat tarkoin suunniteltuja, he ymmärtävät mitä turisti haluaa 

ja vastaavat kysyntään. Rantakohteiden gigolot toimivat tietoisesti ja järjeste l-
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mällisesti tarjoamalla seksin ohella turistille myös muita palveluita, kuten opas- 

ja tulkkauspalveluita ja saavat rahallista hyötyä siitä. Lisäksi miehet usein kou-

luttautuvat hankkimalla tietoa turisteilta ja oppimalla kieliä sekä olemalla aktii-

visia tiedon etsijöitä turismin suhteen. (Pattanaik & Thorbek 2003, 75-85.) 

 

7.2 Seksituristit prostituoidun asiakkaina 

 

Seksituristit eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan heitä on joka lähtöön. Seksi-

turistien ensisijainen ryhmä on valkoiset, heteroseksuaaliset ja länsimaiset 

miehet. Naisten itsenäistyminen ja parempi taloudellinen asema on avannut 

mahdollisuudet myös naisten harjoittamaan seksiturismiin. (Dabydeen 2003, 

Sánchez 1999.) Seksituristit kuuluvat usein prostituoitujen asiakaskuntaan, 

etenkin kehitysmaissa ja taloudellisesti heikkovaraisissa valtioissa.  

 

Yli viisi miljoonaa ulkomaista turistia teki matkan Thaimaahan 1990-luvulla, 

joista 70 prosenttia oli yksin matkustavia 24-40 vuotiaita miehiä (Rinkinen 

1999). Thaimaan länsimaalaisturistien määrä yltää vuosittain noin kolmeen 

miljoonaan (Åsvik & Åsvik 2004, 16). Suomalaisten turistimatkat Thaimaahan 

alkoivat 1970-luvun keskivaiheilla (Markkula 1981, 49).  

 

Prostituoitujen palvelujen käyttäminen nähdään helposti etenkin kouluttamat-

tomien miesten toimintana, mutta seksiturismi on suosittua myös koulutettujen 

keskuudessa. Monet Thaimaan miesturisteista ovat ensikertalaisia maksullis-

ten naisten asiakkaina (Åsvik & Åsvik 2004, 27). Miesten näkemykset thainai-

sista ovat laajalti samanlaisia. Miehet kuvittelevat, että thainaiset ovat haluk-

kaita palvelemaan ja tyydyttämään miehen haluja. He saattavat jopa ajatella, 

että ovat saaneet naisen pelkän charminsa avulla, sillä valkoinen mies on hei-

dän mielestään haluttu pelkän ihon värinsä perusteella. (O´Connell & Sánchez 

1996.) 

 

Valtaosa Venäjälle matkaavista turisteista tulee Saksasta, Ranskasta, Yhdys-

valloista, Englannista ja Skandinavian maista. Venäjä on myös kiinalaisten 

suosima matkakohde, mutta viime aikoina matkoja on tehty myös kaukaisim-

mista maista, kuten Australiasta ja Argentiinasta (Tourist numbers in Russia 
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increasing 2005). Viipuri on suomalaisten seksituristien kantapaikka, ja lähes 

kaikki asiakkaat ovat suomalaisia.  Suomalaisia miehiä kulkee Viipurin kaduilla 

kyselemässä nuorten, jopa lapsien, tarjoamia seksipalveluja. Eräässä Viipurin 

tapauksessa paikallinen mies jäi kiinni 13 -16-vuotiaiden viipurilaislasten parit-

tamisesta rikkaille suomalaismiehille. Huhtikuussa 2004 (YLE) tietoon tuli ta-

paus, jossa suomalaisyritykset tarjosivat työntekijöilleen seksimatkoja Venäjän 

bordelleihin. Nuorimmat miesten hyväksikäyttämät uhrit olivat vain 12 - 13 

vuotiaita. (Malarek 2005, 282-283.) 

 

Kuuban seksituristit tulevat pääosin Kanadasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta 

(The Protection Project 2004). Sijaintinsa vuoksi Kuuba on hyvä seksiturismi-

kohde yhdysvaltalaisille, jotka matkustavat saarelle yleensä Meksikon tai Ka-

nadan kautta. Monet amerikkalaiset uhmaavat matkustuskieltoa Kuubaan, 

sillä maiden välinen historia, maan nykytilanne ja seksin helppo saatavuus 

tarjoavat kiehtovan matkaelämyksen, mihin matkustuskielto tuo oivan loppusi-

lauksen. Kuubaan tulleet eurooppalaiset turistit ovat pääosin Saksasta, Es-

panjasta tai Italiasta. Etenkin espanjalaisille Kuuba on siirtomaahistorian kaut-

ta tunnettu matkakohde. Lisäksi yhteinen kieli helpottaa maahan matkustamis-

ta.  

 

Annika Åsvik lokeroi Thaimaan ulkomaalaisturistit, farangit, erilaisiin ryhmiin 

matkustuskäyttäytymisen pohjalta. Kirja Miesten Paratiisi luokittelee länsimai-

set miesmatkaajat eri kriteerien pohjalta neljääntoista eri ryhmään. Eräs Anni-

kan haastattelemista baarinpitäjistä uskaltautui antamaan näkemyksensä sek-

situristista. Miehen mukaan tyypillinen seksin vuoksi Thaimaahan matkannut 

näyttää vähemmän viehättävältä, pukeutuu huonosti ja viihtyy sikari suu-

pielessään. (Åsvik & Åsvik 2004, 38.) 

 

Thaimaan seksituristit tunnistaa kirjailijan mukaan huonosta käytöksestä ja 

puutteellisesta ulkomuodosta. Seksituristit hakevat seuraa kadulta, thaihieron-

nasta tai tyttöpalveluista ja kohtelevat tyttöjä epäkunnioittavasti. Seksituristeil-

la on erilaisia seksuaalisia eroavaisuuksia ja heitä voisi luonnehtia hyväksi-

käyttäjiksi. (Åsvik & Åsvik 2004, 103-104.) Toisin kuin seksituristit, butterfliet 

ovat usein nuoria ja hyvännäköisiä miehiä. He hakevat jännitystä alati vaihtu-

vista naissuhteista. Ryhmään kuuluvat myös eronneet miehet, joista enem-
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mistä ei ole tavoittanut vielä keski-ikää. (Åsvik & Åsvik 2004, 105-106.) Nuoret 

seikkailijat ovat puolestaan hurmureita, jotka eivät tunne paikallisia sääntöjä. 

Heidän matkustusmotiivinsa on usein muukin kuin seksi. Seikkailijat ovat kit-

saita rahan suhteen ja saavat palvelunsa mieluiten ilmaiseksi. (Åsvik & Åsvik 

2004, 108- 109.) 

 

Kullankaivajat ovat usein nuoria, kuten seikkailijat. Hekään eivät mielellään 

maksa seksistä, mutta kullankaivajat ovat fiksumpia ja elävät thaitytön rahoilla. 

He saavat naisia yleensä ulkonäkönsä avulla, mutta kyseisellä thaitytöllä on 

yleensä yksi tai useampia muita rahalähteitä. Yleensä sekä naista että kullan-

kaivajaa elättää joku muu rakastunut seksituristi, joka uskoo naisen rahojen 

menevän sairaalle isoäidille. (Åsvik & Åsvik 2004, 110.)  

 

Seuraavaksi seksituristikategoriassa tulevat ääliöt. Nämä luottavaiset hölmöt 

uskovat sokeasti thaitytön rakkauteen ja tarinoihin lukuisista rahahuolista. 

Thaimaahan tottumattomat ja kokemattomat miehet kuuluvat myös tähän ryh-

mään. Heillä on tapana haukkua kalliita hintoja ja moittia tyttöjä huijareiksi. 

Herra täydelliset ja napakympit kieltävät käyttävänsä thaityttöjä ja paheksuvat 

miehiä, jotka tähän sortuvat. He ovat tyttöbaarissa yleensä muuten vain pis-

täytymässä. (Åsvik & Åsvik 2004, 111-112.) Baarikärpäsille ravintola on kuin 

olohuone. He ovat usein alkoholisteja tai kuluttavat alkoholia tavallista enem-

män. Miehet haluavat sosiaalista kanssakäymistä oman rotunsa edustajien 

kanssa. He asuvat usein kohteessa ja ovat iältään yleensä keski-ikäisiä. (Ås-

vik & Åsvik 2004, 112-113.) Iäkkäät miehet, jotka kokoontuvat Suomibaareis-

sa ovat Pattayan jätkiä. He ovat ikuisia Pattaya-faneja. (Åsvik & Åsvik 2004, 

113-114.) 

 

Hieman iäkkäämmät pelastavat ritarit saapuvat paikalle, kun thaityttö on pu-

lassa. He haluavat pelastaa baaritytön kamalalta työltä, mutta tulevat usein 

huijatuiksi. He ovat romantikkoja ja etsivät Thaimaasta rakkautta. Tytön löy-

dettyään he jatkavat yhteydenpitoa vielä matkan jälkeen ja lähettävät tytölle 

rahaa, jotta tämä pysyisi pois kadulta. (Åsvik & Åsvik 2004, 114-115.) Länsi-

maista Thaimaahan muuttaneet miehet löytävät uudesta kotimaastaan maan-

päällisen paratiisin ja asettuvat asumaan uuteen kohteeseen. Nämä aatamit 
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elävät uudessa kotimaassaan vaatimattomasti, heillä on usein paikallinen 

vaimo ja jonkinlaista bisnestoimintaa. (Åsvik & Åsvik 2004, 117.)  

 

Englannin opettajat ovat pienipalkkaisia butterflieta, jotka elättävät itsensä 

yleensä opettajan työllä. Koska heidän palkkansa on huono, he saavat yleen-

sä alennusta. (Åsvik & Åsvik 2004, 118.) Ekspatriaatit ovat puolestaan kor-

keimmalla tasolla farangien maailmassa. He ovat tulleet töihin ulkomaalaiseen 

yritykseen, joten heidän elämäntyylinsä edellyttää sivistynyttä seuraa. Siksi he 

seurustelevat ylempiluokkalaisten naisten kanssa. (Åsvik & Åsvik 2004, 119.)  

 

Eläkeläiset tulevat Thaimaahan viettämään eläkepäiviään. Heillä on usein ai-

kaisempaa kokemusta thaimatkailusta, joten he tuntevat jo kulttuurin tavat. 

(Åsvik & Åsvik 2004, 120.) Baarinpitäjät puolestaan toimivat yrittäjinä Thai-

maassa, ja yritys on usein tyttöbaari. He elävät tavallista elämää thaimaalai-

sen vaimonsa kanssa. (Åsvik & Åsvik 2004, 122.) Nettikärpäset käyvät Thai-

maassa jatkuvasti. He keskustelevat matkoistaan netissä, jossa he voivat ja-

kaa kaikki matkakokemuksensa muiden kanssa. (Åsvik & Åsvik 2004, 122.) 

 

7.3 Prostituution toteutuminen seksiturismikohteissa 

 

Prostituutiopalvelut poikkeavat toisistaan maakohtaisesti ja vaikuttavat suora-

naisesti myös seksiturismiin. Seksiturismikohteen valitseminen pohjautuu asi-

akkaan tarpeisiin, joten myös asiakaskunta vaihtelee runsaasti kohteittain. 

Thaimaa, Kuuba ja Venäjä edustavat kaikki hyvin erilaisia seksiturismikohtei-

ta, joissa prostituoitujen palvelut poikkeavat hyvinkin paljon toisistaan.  

 

Toisin kuin Kuubassa ja Thaimaassa, prostituoitujen toiminta on Venäjällä hy-

vin järjestäytynyttä. Toimintaa johtaa usein sutenööri, joka myös valvoo raha-

virtoja. Toiminta on varsin ammattimaista, naisilla saattaa olla jopa käyntikortit, 

joilla pyritään luoda asiakkaan ja myyjän välinen kanta-asiakassuhde. Naiset 

osaavat työnsä yleensä hyvin ja puhuvat myös jonkin verran englantia asiak-

kaiden takaamiseksi. Miesten mielipiteissä venäläiset naiset ovat kauniita ja 

hoikkia sekä avoimia kaikille asiakkaan toiveille. (World Sex Guide.) 
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Thaimaalaiset tyttöbaarit eivät perustu perinteiseen bordellitoimintaan. Ravin-

toloitsija palkkaa tyttöjä enemmänkin viihdyttäjiksi ja vetonauloiksi miesasiak-

kaille. Baareissa työskentelevät naiset on palkattu usein tanssijoiksi tai mies-

ten viihdyttäjiksi. Naiset yrittävät ostattaa miehillä ”lady drinks” juomia ja mo-

net etsivät asiakkaita seksipalveluilleen. Thaimaassa ei näyttäisi olevan perin-

teistä sutenööritoimintaa. Baarin mamasan tai baarin pitäjä neuvottelee tytölle 

”ulosostohinnan”, eli rahamäärän, jolla asiakas lunastaa tytön käyttöönsä. 

Loppu on tytön päätettävissä. (Åsvik & Åsvik 2004, 33, 46 ja 129.) 

 

Thainaisten palkka koostuu usein asunnosta, ruuasta ja pienestä rahasum-

masta. Lisäksi tytöt saavat halutessaan lähteä asiakkaan mukaan, jolloin tämä 

maksaa ravintolalle pienen korvauksen menetetystä työvoimasta. Summa 

riippuu tietenkin ajasta, jonka tyttö on poissa. Tyttö itse saa kuitenkin sopia 

asiakkaan kanssa varsinaisesta ”työlisästä”, eikä työnantaja vaadi tästä niin 

kutsuttua välityspalkkiota. Tytöllä on vapaus valita omat seuralaisensa, joten 

toiminta on pääosin vapaaehtoista. Tosin rahaa ansaitakseen turha nirsoilu 

tulee jättää minimiin. (Åsvik & Åsvik 2004, 33.) 

 

Thaimaassa suhde prostituoituun sisältää vähemmän sopimuksia ja aikarajo-

ja; suhde saattaa venyä päivästä koko loman ajaksi. Edes yhden yön mittai-

sista maksullisista kohtaamisista ei välttämättä sovita hintaa etukäteen, mikä 

jättää miehen varsin hyvään asemaan. Koska hinnasta ja suhteen laadusta ei 

puhuta, mies kieltää helposti käyttävänsä prostituoidun palveluja. (O´Connell 

& Sánchez 1996.) 

 

Kuuban prostituutio eroaa merkittävästi Thaimaan ja Lännen prostituutiosta, 

sillä seksibisnes ei ole järjestäytynyttä. Kuubassa ei ole bordelliverkostoa eikä 

organisoitua baaribisnestä, vaan tytöt toimivat itsenäisesti, toisin kuin monissa 

maissa, joissa kolmas jäsen liittyy aktiivisesti prostituutioon. Näissä maissa 

välittäjinä toimivat niin sutenöörit, bordellin- tai hieromalaitoksen pitäjät kuin 

baarien omistajat. On hyvin harvinaista että kolmas jäsen liittyy prostituutio-

toimintaan. Joissakin tapauksissa naisella saattaa kuitenkin olla niin sanottu 

suosittelija, joka kertoo asiakkaalle tuntevansa maksullisen naisen. Suosittelija 

saa onnistuneesta parituksesta ehkä pienen korvauksen, mikä jää kuitenkin 

asiakkaan maksettavaksi. (Karsseboom 2003 ja Sex tourism in Cuba .) 



                                                                                                                                 36 

 

Kuubassa prostituoiduille on keksitty oma kutsumanimi Jinitera. Sanonta joh-

taa sanasta Jockey, millä tarkoitetaan henkilöä, joka ”ratsastaa” turistin rahoil-

la (Sex tourism in Cuba). Nimike viittaa siihen, etteivät kuubalaiset seksikaup-

piaat ole perinteisiä prostituoituja, sillä rahan lisäksi he myyvät palveluitaan 

kulutustavaroista, jopa vaatteista tai hygieniatarvikkeista (Karsseboom 2003).  

 

Kuuban jiniterat käyttävät sanaa Amigo (ystävä) pehmentääkseen ihmisten 

negatiivisia mielikuvia paikallisista prostituoiduista. Kadulla kulkiessaan turisti 

kohtaa alati paikallisiin, jotka tarjoutuvat turistin ystäväksi. Myös seksioppaat 

syyllistyvät asian vääristelyyn kertomalla kuinka Kuuban turismi eroaa Län-

nestä. Kuubalaiset naiset eivät niiden mukaan ole prostituoituja, vaan ystävä l-

lisiä naisia, jotka nauttivat hauskanpidosta (Sánchez 1999). Kuubalainen pros-

tituoitu eroaakin merkittävästi monista muista palvelun tarjoajista tarjoamalla 

asiakkaalle lukuisia oheispalveluita. Jinitera saattaa auttaa miestä toimimalla 

esimerkiksi oppaana tai tulkkina. Samaan hintaan jinitera etsii miehelle mah-

dollisesta edullisemman majoituksen (Sex tourism in Cuba). 

 

8 INTERNET YLLYTTÄJÄNÄ SEKSITURISMIIN 

 

Internetillä on todettu olevan suuri vaikutus seksiturismin jatkuvaan kasvuun ja 

laajentumiseen. Bordellin pitäjä Tel Avivista kertoi miten ”Internet on kolmin-

kertaistanut liiketoiminnan”. Internetin välityksellä miehet voivat ostaa valmiita 

seksilomapaketteja ja sivustot opastavat käyttäjäänsä myös muissa matkajär-

jestelyissä. Tänä päivänä netistä saa päivitetyt tiedot kunkin kohdemaan sek-

siturismista ja vierailijat pitävät sivuillaan nettipäiväkirjaa ja vaihtavat koke-

muksiaan. (Malarek 2005, 92 ja 97.) 

 

Internetillä on arvioiden mukaan jopa 120 miljoonaa käyttäjää (Pattanaik & 

Thorbek 2003, 217), joten seksin markkinointi on mahdollistunut yhä laajem-

malle asiakaskunnalle sijaintia katsomatta. Verkossa voidaan välittää helposti 

myös laittomia palveluja, vaikka laki yleensä puuttuu asiaan epäkohdat huo-

mattuaan. Seksikauppiaat voivat myydä Internetissä palvelujaan varsin va-

paasti, mutta esimerkiksi lapsiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä koskevia väärin-
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käytöksiä rangaistaan lailla. Alaikäisiä mainostavat seksisivut ovat tänä päivä-

nä kiellettyjä ja valvontatoimet ovat onnistuneet hyvin sivujen hävittämisestä 

Internetistä. Aikuisiin kohdistuvien seksimatkojen mainostamiseen ei kuiten-

kaan ole löydetty ratkaisua, joten matkan tarjoajat myyvät palvelujaan vapaas-

ti netissä. (Barger 2004.) 

 

Erilaisia seksimatkoja tarjoajien sivuja vertailemalla on todettu että miehet 

kuuluvat seksimatkojen suurimpaan asiakasryhmään. Lukuisia Internetsivuja 

tutkimalla on löydetty ominaisia piirteitä naisten esineellistämisessä, minkä 

osoittaa etenkin naisten kuvailu ja roolit, sekä ostoprosessin kulku ja luonne. 

Naisia markkinoidaan ja kuvaillaan eri tavoin, mutta usein kuvailu kohdistuu 

pääosin naisen ruumiiseen liittyviin seikkoihin. Seksityöntekijän rooli vaihtelee 

asiakkaan tarpeen mukaan. Naisia saatetaan mainostaa huorina, neitsyinä ja 

tyttöystävinä. Eräällä seksimatkoja tarjoavalla sivulla aasialaisia naisia kuvail-

laan seksin ensikertalaisina, joiden ainut tavoite on miehen tyydyttäminen. 

Jopa puolet tutkimuksen sivuista puhutteli prostituoituja tyttöinä, minkä voi-

daan todeta osoittavan seksikauppiaiden alhaista ikää. Sivuilla saatetaan 

myös pyrkiä luomaan mielikuvaa normaalista suhteesta, jotta asiakas ei kokisi 

käyttävänsä prostituoidun palveluja. Maksullista seksiä saatetaan kuvailla 

luonnollisena aloitteena parisuhteeseen johtavaan kanssakäymiseen. (Bender 

2002.) 

 

Miesten matkafoorumeissa naisten kuvailu noudattaa samoja periaatteita. 

Naisia ei yleensä kuvailla henkilöinä tai persoonina, vaan koneina, joilla on 

erityisiä ominaisuuksia ulkonäköön ja suorituskykyyn liittyen. Verkosta löytyy 

monipuolisia kertomuksia seksitarjontaan ja naisiin liittyen, sekä tietoja hin-

noista ja itse matkustuskohteesta. Miehet kertovat prostituoidun kanssa viet-

tämästään ajasta yksityiskohtia myöten, tarinoita voi löytää myös alaikäisten 

hyväksikäytöstä. Prostituoidun palvelujen käyttöä ei sivuilla häpeillä, päinvas-

toin. Yhdestä matkapäiväkirjasta selvisi että mies oli viikon matkan aikana 

käyttänyt jopa kahdeksan eri prostituoidun palveluja. Naiset arvioidaan sivuilla 

asteikolla 1-10, jotta miehet voivat paremmin vertailla eri matkakohteiden nai-

sia. (World Sex Guide 2005.) 
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World Sex Guide on miesten oma Lonely Planet matkaopaspalveluita vastaa-

va osoite verkossa, erikoisuutena se keskittyy seksiturismiin. Miesten omat 

matkasivustot toimivat kattavana oppaana seksituristeille, jotka etsivät tai välit-

tävät tietoa matkakohteista. Internetpalvelu on varsin kattava ja sisältää tietoa 

matkakohteista, hinnoista ja etenkin paikallisesta seksitarjonnasta. Seksistä 

puhutaan varsin avoimesti ja miesten yksityiskohtaiset matkapäiväkirjat anta-

vat vinkkejä muille käyttäjille. Palvelu on saavuttanut suuren suosion seksitu-

ristien keskuudessa ympäri maailmaa, käyttäjien keskuudesta ei löydy selke-

ää miestyyppiä, vaan yhteinen tekijä, seksiturismi.  

 

8.1 Kuuba seksiturismikohteena 

 

Kuuba on vaativa matkakohde ja edellyttää matkailijalta kärsivällisyyttä. 

Maassa vierailleiden mielipiteet jakautuvat usein kahtia, Kuuba on kaunis tai 

ruma, riippuen turistin näkökulmasta. Matkailijan silmin Fidel Castron hallin-

noima saarivaltio tarjoaa heikon matkaelämyksen, puutteellinen infrastruktuuri 

vaikeuttaa matkustamista eikä palveluun juuri panosteta. Turisti joutuu joskus 

tyytymään samaan kohteluun kuin paikalliset, sillä turismin resurssit eivät pys-

ty kattamaan vaativan matkailijan toiveita.  

 

Matkaoppaat ja Kuuban mainoslehtiset ylistävät kuubalaisten ainutlaatuisuutta 

ihmisinä. Kaiken läpikäynyt kansa jaksaa yhä hymyillä eriarvoisille turisteille, 

jotka elävät Kuubassa etuoikeutettua elämää. Suurin osa paikallisista ymmär-

tää, ettei turisti ole syy maan kansalaisten heikkoon tilanteeseen, vaan pi-

kemminkin toive paremmasta tulevaisuudesta. Turismi tuo Kuubaan paljon 

toivottua ulkomaista pääomaa, johon kuubalaisilla ei muutoin ole mahdolli-

suutta päästä käsiksi. Maan kansalaiset ovat ymmärtäneet turismin hyödyn ja 

varmistavat omalla toiminnallaan saavansa osansa siitä.  

 

Turistin rahoja havittelevat jiniterat ovat varsin näkyvä osa Kuuban turismia. 

Vaikka kutsumanimellä viitataan usein prostituoituihin, jiniterat ovat useimmi-

ten ihan tavallisia kansalaisia, jotka haluavat hyötyä matkailun tuloista. Monet 
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turistit kokevat toiminnan häiritsevänä, kun toiset pitävät sitä hyvänä mahdolli-

suutena tutustua paikallisväestöön.  

 

Kuuban seksiturismi ja siihen kiinteästi liittyvä prostituutio piiloutuvat jinitera  

–sanan taakse. Virallisesti Kuubassa ei ole prostituutiota eikä seksiturismia, 

vaan ystävällisiä ihmisiä, jotka auttavat turisteja puhtaasta hyväsydämisyydes-

tä. Todellisuudessa seksiturismi kuitenkin rehottaa varsin vapaasti. Edes valti-

on toimet estää paikallisten ja turistien kanssakäymistä erityisillä kieltotoimilla 

eivät ole pystyneet vaimentamaan kuubalaisten tahtoa vapaudesta. Yksityis-

ten tarjoama casa particular –majoitus on mahdollistanut myös prostituution 

paluun entisiin mittoihinsa. Kuubalaisilta on kielletty pääsy turistihotelleihin, 

mihin yksityisten vuokraamat huoneet ovat tuoneet ratkaisun.  

 

 

Kuuballa on jo varsin vakiintunut asema seksiturismikohteena. Saarivaltio tun-

nettiin ennen vallankumousta Karibian bordellina, sillä sen yöelämä tarjosi 

seksiä ja uhkapelejä lukuisille turisteille. Maan presidentin Fidel Castron to-

teuttama vallankumous aloitti kuitenkin uuden kauden maan historiassa. Val-

tavat uudistukset kohdistuivat muun muassa prostituution lakkauttamiseen, ja 

pian naisille annettiin mahdollisuus koulutukseen ja itsensä elättämiseen muil-

la keinoilla.  

 

Kuuba ajautui pian uuteen kriisiin, kauppasaarto ja Neuvostoliiton kaatuminen 

romuttivat unelmat valtion hyvin alkaneesta kehityksestä. Talouskriisi vaikutti 

merkittävästi elintasoon, ja kansa ajautui yhä suurempaan köyhyyteen. Kuu-

ban piti luopua vallankumouksen aikaisista periaatteistaan taloudellisen kriisin 

vuoksi, joten turismi keksittiin helpottamaan maan taloudellista ahdinkoa. 

(Karsseboom 2003 ja The Protection Project 2004.)  

 

Matkustusrajoitusten helpottumisen myötä Kuubasta tuli suosittu myös seksi-

turistien keskuudessa. Ratsiat Kaakkois-Aasiassa yllyttivät useat seksituristit 

Kuubaan, jossa eri etnisiä rotuja edustavat ystävälliset paikalliset tarjosivat 

palveluitaan lähes ilmaiseksi. Kuubaa pidettiin otollisena seksiturismikohtee-

na, sillä maan vähäiset HIV-tartunnat antoivat kuvan turvallisesta kohteesta. 

(The Protection Project 2004.) Kuuban vetovoimaisuus seksiturismikohteena 
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on palannut jälleen aikaan ennen Fidel Castron va ltaantuloa. Maan nykyinen 

turismi muistuttaa luonteeltaan 1950-lukua, jolloin sikari, rommi ja turismi oli-

vat valtion vetovoimaisimmat toiminnot (Karsseboom 2003).  

 

Prostituution lisääntyminen oli varsin luonnollista Kuuban kaltaisissa olosuh-

teissa. Turismin lisääntyminen sai köyhät paikalliset ajattelemaan elinkeinosta 

syntyvää taloudellista hyötyä, ja prostituutio oli keino tehdä rahaa, mihin valtio 

ei voinut puuttua. Tavallisilla kansalaisilla ei muutoin ollut mahdollisuutta hyö-

tyä kasvavasta turismista, sillä kaikki turismin tulot ajautuivat valtiolle. Seksi-

kauppa saattoi olla myös ulospääsy maasta, sillä joku päivä onnekas seksi-

kauppias tapaisi pelastajan, jonka kanssa mennä naimisiin ja poistua maasta. 

 

Kuuba on tunnettu seksikkäänä Karibian matkakohteena, mikä tulee ilmi myös 

saaren mainonnasta. Varsinkin miesten toiminnassa tuntuu korostuvan hyvin 

stereotypinen mielikuva kuubalaisesta naisesta, joka nauttii hauskanpidosta ja 

seksistä useiden kumppanien kanssa. Useat Kuubaan tulevat seksituristit 

matkustavat maahan juuri seksin vuoksi. Seksituristit eivät välttämättä etsi 

matkaltaan lomaromanssia tai pysyvää suhdetta, vaan jännitystä ja hauskan-

pitoa. Kuuban seksituristeja yhdistää halu kokeilla tiettyjä etnisiä ryhmiä, eten-

kin afrikankuubalaisia. Etenkin miesseksituristit käyttävät usein monen eri 

prostituoidun palveluja matkansa aikana, ja vaihtavat tyttöjä tiuhaan. (Sex tou-

rism in Cuba.) 

 

Kuuba on eristäytyneisyydestään johtuen pystynyt välttymään seksiturismin 

pahimmilta haitoilta. Järjestäytyneen toiminnan puutteessa maksullisten sek-

sipalveluiden mainonta on pysynyt hallinnassa eikä esimerkiksi Internetissä 

tarjota escortpalveluja- tai seksimatkoja Kuubaan. Kuuba on kuitenkin varsin 

tunnettu seksimatkakohde, mikä tulee ilmi lukuisten miesten matkatarinoista 

muun muassa World Sex Guiden sivuilla.  

 

8.3 Thaimaan seksimatkat 

 

Aasian prostituutiolla on pitkä historia, joka ulottuu jo aikaan ennen Kiinan 

kommunismia. Seksikauppaa harjoitettiin tuolloin junissa, jotka olivat käytän-
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nössä raiteilla kulkevia bordelleja (Hall 1994). Seksin myymisestä tuli orjuuden 

lakkauttamisen jälkeen 1905 suosittua naisten etsiessä työtä kaupungeista. 

Ammatinvalinta oli helppoa etenkin niille naisille, jotka olivat toimineet miesten 

seksiorjina jo aikaisemmin. Ilotalot ja prostituutio kuitenkin kiellettiin 1960-

luvulla, mikä ei kuitenkaan pysäyttänyt vakiintunutta kansanperinnettä. Mies-

ten tarpeita kunnioitettiin siitä lähtien hieronnan avulla toiminnan yhä paisues-

sa Vietnamin sodan kynnyksellä, jolloin maahan virtasi runsaasti seksinhimoi-

sia amerikkalaissotilaita. (Åsvik&Åsvik 2004, 51.) Vuonna 1967 Thaimaa lu-

pautui tarjoamaan Vietnamin sodassa palveleville huvia ja virkistystä prosti-

tuution muodossa.  Seksikauppa vakiintui vähitellen Aasiaan, Thaimaassa 

tämä merkitsi prostituoitujen räjähdysmäistä lisääntymistä 20 000:stä 

400 000:aan. (Hall 1994.) 

 

Miesten matkatarinoista on käynyt ilmi prostituution helppo saatavuus Thai-

maassa. Yhdessä matkakertomuksessa oli luettelo jopa 150 hotellista, joiden 

palvelut olivat erityisiä Bangkokissa (Hughes 1997, Pattanaik & Thorbek 2003, 

219). Thaimaalaisia seksityöntekijöitä löytää niin baareista, escort toimistoista, 

bordelleista kuin discoista, hotelleista ja rannoilta (O´Connell & Sánchez 

1996). Tytöt lähestyvät asiakkaita suoraan ja herätettyään turistin kiinnostuk-

sen selvittävät ensi töikseen matkailijan lähtömaan ja loman keston. Turistin 

satimeen saatuaan tyttö kutsuu tätä pian jo poikaystäväkseen ja varmistaa 

näin paikkansa miehen ”vakituisena” koko loman ajaksi. (Åsvik&Åsvik 2004, 

26.) 

 

Thaimaan seksipalveluita mainostetaan netissä varsin avoimesti ja eri hakukri-

teereillä löytyy runsaasti sivuja, jotka informoivat Thaimaan naistarjonnasta. 

Bendricks Erotic Vacations tarjoaa sivuillaan kahdeksan päivän valmista sek-

simatkapakettia Bangkokissa hintaan 3299 dollaria. Miamilaisen miesklubin 

tarjoamaan matkapakettiin sisältyy edestakaiset kuljetukset, ylläpito hotellissa 

sekä seuralaisia koko matkan ajaksi. Lisäksi turisti voi valita erilaisia aktiviteet-

tejä ja lisäpalveluita seuralaisen kanssa, tarjolla on esimerkiksi golfia ja kalas-

tusta. Valmista pakettia mainostetaan sivuilla hyväksi mahdollisuudeksi viettää 

loma kauniiden thainaisten kanssa, joita voisi pitää jopa vaimona tai tyttöystä-

vänä. Bendricks tarjoaa monipuoliset sivut, jotka sisältävät palveluvalikoiman 
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lisäksi tietoa Thaimaahan matkustamisesta tarvittavista asiakirjoista ja itse 

matkakohteesta. (Bendricks erotic vacations.)  

 

8.4 Venäjä: kaupallisen seksin ykköskohde 

 

Kommunismin otteesta vapautuneet maat aloittivat uuden aikakauden Neu-

vostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1991. Vapaus toi mukanaan uusia on-

gelmia, korruptio alkoi rehottaa ja kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvoi. Sa-

malla yhteiskunnan alimmat luokat jäivät huomiotta ja köyhyys heidän kes-

kuudessaan kasvoi kasvamistaan. Valtaosa naisista oli työttömiä. Samaan 

aikaan rajat aukenivat mafialle, mikä edesauttoi rikollistoiminnan valtavaa 

kasvua. Lainsuojattomat alkoivat pian keksiä ratkaisua nuorien tyttöjen työt-

tömyyteen. Naisia houkuteltiin prostituoiduiksi valheellisilla työpaikoilla, jotka 

saattoivat olla tarjoilu-, lastenhoito- tai mallintöitä. (Malarek 2005, 16-18.) 

 

Venäjä on suosittu seksiturismikohde etenkin maksullisia seksipalveluita käyt-

täville miehille. Venäjälle suuntautuva matkailu on ollut jatkuvassa kasvussa 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja syynä suosion lisääntymiseen on etenkin 

yksityismatkojen kasvu (Tourist numbers in Russia increasing 2005). Venäläi-

set naiset työskentelevät seksikaupassa ympäri maailmaa, mikä on lisännyt 

olennaisesti ihmisten mielikuvaa heistä seksikauppiaina ja venäläisnaiset yh-

distetään yhä useammin prostituutioon. Seksiturismista puhuttaessa Venäjä 

edustaa selvää seksiturismikohdetta, joka tarjoaa puhtaasti maksullista seksiä 

rahaa vastaan.  

 

Maksullisten seksipalvelujen tarjonta on varsin runsasta Venäjällä ja palveluita 

mainostetaan julkisesti verkossa. Internet toimii tärkeänä markkinointikanava-

na seksipalvelujen myyjille ja matkatoimistoille, jotka järjestävät valmiita sek-

simatkapaketteja. EroticSatisfaction.com on Moskovan escort palveluja tarjoa-

va Internetosoite, joka myy verkossa eroottisia lomapaketteja maahan saapu-

ville ulkomaalaisturisteille. Valmiit seksimatkapaketit sisältävät erilaisia palve-

luita paketin mukaan, tarjolla on Gold - ja Platinum paketit, joiden hinnat ovat 

6500 ja 8500 dollaria. Kuuden vuorokauden Platinum paketti maksaa 8500 

dollaria ja sisältää, ylläpidon 5 tähden hotellissa ja vapaavalintaisia seuralaisia 
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ympäri vuorokauden. Pakettiin kuuluu myös lisäpalveluita, kuten retkiä, oma 

autonkuljettaja ja viisumijärjestelyt. Gold paketti poikkeaa Platinum paketista 

lähinnä hotellin tasosta johtuen, hinnan ollessa alhaisempi, 6500 dollaria. Ero-

ticSatisfaction.com tarjoaa myös räätälöityjä paketteja suurimmille vaatimuksil-

le, hinnoittelussa on otettu huomioon myös ryhmäalennus ja liikematkalaiset. 

(EroticSatisfaction.com.) 

 

Miesten matkapäiväkirjat World Sex Guiden sivuilla kokoavat yhteen ne tar-

peet, joiden motivoimana Venäjän maksullisia seksipalveluita perinteisesti 

käytetään. Miesten motiivit ovat päiväkirjamerkinnästä toiseen lähes samoja, 

venäläiseltä prostituoidulta halutaan selvää maksullista seksiä ilman ongelmia 

ja monipuolisia, ammattimaisia seksipalveluita. Helppous on suosion ydin; 

venäläisiä prostituoituja saa mistä vaan. (World Sex Guide.) 

 

Eräällä naisia välittävällä internetsivulla venäläisiä prostituoituja mainostetaan 

huonon itsetunnon omaaviksi naisiksi, jotka pysyvät miehen rinnalla keinolla 

millä hyvänsä (Malarek 2005, 100). Kova kilpailu asiakkaan rahoista ja tarve 

selviytyä vaikuttaa varmasti naisen pakonomaiseen käyttäytymiseen asiak-

kaan tyydyttämiseksi. Venäläiset prostituoidut tunnetaan juuri avoimuudestaan 

asiakkaan toiveisiin. Myös media antaa venäläisistä naisista usein negatiivi-

sen kuvan, mitä naisten kohtelu entisestään vahvistaa.  

 

Prostituutio ei ole laitonta Venäjällä (Malarek 2005, 282), minkä vuoksi seksi-

palveluita on saatavilla varsin laajasti. Seksituristilla on valittavanaan lukemat-

tomia vaihtoehtoja, joten palveluiden välittäjät suhtautuvat varsin joustavasti 

itse kauppaehtoihin. Sutenöörit välittävät naisiaan asiakkaille palautustakuulla, 

jos asiakas ei jostain syystä ole tyytyväinen ja haluaa vaihtaa tyttöä. (World 

Sex Guide.) 

 

9 POHDINTA 

 

Seksiturismi on lisääntynyt merkittävästi matkailumuotona. Seksiturismin ta-

loudellinen merkitys on valtava, minkä vuoksi siitä vaietaan ja toiminta pystyy 

jatkumaan. Seikat, jotka motivoivat matkustamaan seksin vuoksi ovat moni-
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naisia, mikä tekee seksituristin profiloinnista mahdotonta. Seksituristien ohjau-

tuminen tiettyihin matkakohteisiin voidaan kuitenkin olettaa kertovan jotain 

heidän tarpeistaan. Kaikilla kohteilla on omat ominaispiirteensä, jotka vetoavat 

turistiin. Seksiturismin ja etenkin maksullisten seksipalveluiden käyttö on 

useimmiten miesten harjoittamaa. Naisten harjoittama seksiturismi on epäta-

vallisempaa ja vähemmän näkyvää sekä taloudelliselta merkitykseltä suhteel-

lisen pientä miehiin verrattuna.  

 

Harvat seksituristit kunnioittavat paikallista kulttuuria, ja käytöstavat sekä mo-

raali häviävät usein turismin myötä. Lomalla vapautuminen johtaa epätavalli-

seen käytökseen, jossa kohdemaan kulttuuri ja tavat jäävät vähemmälle arvol-

le. Seksiturismista puhuttaessa hedonismi hallitsee matkustuskäyttäytymistä, 

ja turisti elää monesti vain omilla ehdoillaan. Turistien odotukset matkakoh-

teelta ovat kohtuuttomia, ottaen huomioon etenkin kehitysmaiden resurssit 

matkailupalveluiden tuottamiseen. Länsimaiset turistit matkustavat köyhiin 

maihin käyttämään kohteen palveluja, olematta kuitenkaan valmiita maksa-

maan niiden tuottamiseen vaadittavista henkisistä ja fyysisistä varoista.  

 

Seksiturismista on tullut merkittävää liiketoimintaa, ja raha on merkittävä kan-

nustin turistien vaatimien seksipalveluiden tuottamiseen. Seksiturismiin liittyy 

prostituoitujen palveluiden käyttöä etenkin kehitysmaissa, sillä seksipalvelui-

den tuottaminen on taloudellisesti edullista ja toimii hyvänä kilpailutekijänä. 

Koska seksi on ihmisten luontainen tarve, sen kysyntää tulee aina olemaan. 

Prostituoidut ovat alkaneet hyötyä lisääntyvästä seksiturismista yhä enemmän 

ja vastaavat kysyntään tuottamalla tarvittavia palveluita. Monien seksiturismi-

maiden kansalaisten piirteet yrittäjyydestä osoittavat, miten merkittävää toi-

mintaa seksiturismi maailmanlaajuisesti on. 

 

Seksiturismin kaupallistuminen lisää siitä syntyviä ongelmia. Seksiturismista 

on pitkään vaiettu, koska siitä syntyvät ongelmat ovat jääneet paikallisiksi. 

Etenkin HIV:n lisääntyminen ja seksiturismin ja prostituution kasvu ovat tuo-

neet aiheen kuitenkin myös kotimaahamme. Suomesta Viroon tai Venäjälle 

suuntautuva seksiturismi voi olla tulevaisuuden uhka lisääntyvien sukupuoli-

tautien vuoksi. Etenkin idästä tuleva rikollisuus ja ihmiskauppa voivat pahim-

millaan levitä Suomeen yhä laajemmin.  
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Niin seksiturismia kuin prostituutiota varjostaa usein tietämättömyys, joka kos-

tautuu matkakohteen paikallisväestölle. Turisti ei ota toiminnassaan huomioon 

tarjonnan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, sitä että prostituutio on mo-

nessa kehitysmaassa ainut keino selvitä taloudellisesti. Harhakuvitelmat pros-

tituutiosta johtavat yleensä myyjäosapuolen syyllistämiseen, mikä vaikuttaa 

suoranaisesti prostituoitujen kohteluun.  

 

Kuuba, Thaimaa ja Venäjä eroavat toisistaan merkittävästi niin maantieteelli-

sesti kuin seksiturismin kannalta. Valtioiden välillä on lukuisia yhdistäviä ja 

erottavia tekijöitä, jotka vaikuttavat seksiturismin toteutumiseen ja seksin ky-

syntään. Maiden eroavaisuuksista voi tehdä jonkinlaisia päätelmiä seksituris-

teista ja heidän matkustusmotiiveistaan.  Johtopäätökset ovat vain yleistäviä 

ja suuntaa antavia, mutta tarkan tiedon puuttuessa jokseenkin summittaisia. 

Ilmiön kokonaisvaltainen selittäminen ja ymmärtäminen vaatisi huomattavasti 

laajempaa tutkimusaineistoa ja omakohtaista tutustumista esimerkkikulttuurei-

hin. Seksiturismia on tutkittu Suomessa vähän, minkä vuoksi etenkin kirjallista 

materiaalia, löytyi vain vähän. Seksiturismia on luonnollisesti vaikea tutkia, 

koska se on vaiettu ilmiö, eikä luotettavaa, tarkkaa aineistoa sen laajuudesta 

ole saatavilla. Etenkin Kuuba pysyy esimerkkimaista vielä tuntemattomana, 

koska saadut tiedot ovat pääosin ulkomaisten tutkijoiden aktiivisuuden varas-

sa.  

 

Kuuban seksiturismia ylläpitävä mainonta kuvailee saarivaltiota seksikkääksi 

Karibian kohteeksi, jonka etninen väestö on omiaan ylläpitämään stereotypistä 

mielikuvaa kuumaverisistä latinoista. Kuubalaiset itse ovat maansa suuri veto-

voimatekijä ja myös seksituristit matkustavat näiden mielikuvien perässä. 

Miesten matkakertomuksien perusteella etniset tekijät näyttäisivät vaikuttavat 

merkittävästi Kuuban suosioon seksiturismimaana. Vaikuttaisi siltä, että monet 

Kuubaan matkustavat seksituristit hakevat paikallisilta lähinnä seksiä ja haus-

kanpitoa. Thaimaan seksituristien vetovoimatekijöinä vaikuttaisivat olevan 

poikkeukselliset thainaiset, jotka erottuvat merkittävästi länsimaalaisista. 

Etenkin prostituution erilaisuus viehättää miehiä, naiset ovat samaan aikaan 

sekä prostituoituja että tyttöystäviä. Thaitytöt ovat helposti saatavilla ja tarjoa-

vat miehille erinomaista palvelua hinnasta mainitsematta. Venäjällä seksitu-
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rismi on Kuubasta ja Thaimaasta poiketen hyvin selkeää. Edes seksikauppaa 

ei peitellä, vaan sekä myyjällä että ostajalla on hyvin selkeä kuva suhteen kes-

tosta ja hinnasta.  

 

Maksullisten seksipalvelujen tarjonnan runsaus pohjautuu kaikissa esimerkki-

maissa taloudelliseen tarpeeseen. Venäjällä naisten pienemmät palkat ja työt-

tömyys ovat ajaneet naiset ammattiin, kun Thaimaassa ja Kuubassa myös 

miehet myyvät itseään. Thaimaan miesprostituoidut, katoeyt, ovat suosittuja 

etenkin paikallisten naisten keskuudessa, kun Kuubassa miehet tyydyttävät 

turistien tarpeita. Suhtautuminen turistin ja paikallisten välisiin suhteisiin vai-

kuttaa siihen, missä seksiturismi mahdollistuu. Venäjästä ja Thaimaasta poi-

keten Kuuban seksiturismi tapahtuu useimmiten yksityisissä majataloissa eikä 

bordelleissa tai hotelleissa.  

 

Maksuväline on useita seksiturismimaita erottava tekijä. Prostituutiosta puhut-

taessa ei välttämättä viitata rahaan vaihtovälineenä. Mitä köyhempi maa, sitä 

todennäköisemmin vaihtovälineeksi sopii jokin muu. Venäjä on esimerkki 

maasta, jossa maksullinen seksi maksetaan rahalla. Tämä johtuu ennen kaik-

kea siitä että toiminnassa on mukana kolmas osapuoli. Thaimaassa toiminta 

on harvoin yhtä yksiselitteistä, hieromalaitosten ja baarityttöjen palveluista 

maksetaan selkeä hinta, kun muu toiminta jää tapauskohtaiseksi. Jopa Thai-

maassa joutuu seksituristi kuitenkin lähes aina maksamaan seksistä, tavalla 

tai toisella. Kuuban vaikea taloudellinen tilanne antaa paikallisille hyvin vähän 

päätösvaltaa. Vaikka selkeä prostituutio rahaa vastaan on lisääntynyt, kilpai-

lua on paljon ja turistilla valta. Koska toiminta ei ole järjestäytynyttä, seksituris-

ti voi vapaasti jättää saamansa palvelut maksamatta. Prostituutio on Kuubas-

sa tiukasti kiellettyä ja laki suojelee turistia, joten heikkoon asemaan jää on-

gelmatilanteessa aina palvelun tarjoaja.  

  

Suhtautuminen prostituutioon on varsin maakohtaista, minkä esimerkkimaat 

todistavat. Myös maiden väliset käsitykset prostituutiosta eroavat, sana voi-

daan ymmärtää hyvin eri tavoin eri kulttuureissa. Venäjällä suhtautuminen on 

hyvin samanlaista kuin länsimaissa ja ammatinharjoittaminen koetaan nöyryy-

tyksenä. Venäläiset prostituoidut tiedostavat olevansa prostituoituja ja tekevät 

sitä harvoin omasta tahdostaan. Naisten taloudellinen tilanne on Venäjällä 
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heikko, minkä vuoksi myös koulutetut joutuvat toimimaan ammatissa. Thai-

maalaiset tunnetaan ystävällisyydestään ja siksi myös maassa tapahtuva sek-

siturismi nähdään erilaisena. Thaimaalaisten suhtautuminen prostituutioon on 

varsin neutraali eikä toiminnan harjoittamista koeta välttämättä vääryytenä. 

Thaimaalaiset prostituoidut ovat monesti vähemmän koulutettuja ja valitsevat 

ammatin, koska sillä voi ansaita hyvin.  

 

Jinitera –käsite vaikuttaa varsin negatiivisesti ihmisten mielikuviin turisteja ta-

voittelevista kuubalaisista. Toisaalta Kuuban taloudellinen tilanne on saanut 

kaikki kansalaiset toimimaan turismin tulojen tavoittelemiseen. Jiniterat ovat 

usein nuoria, jotka toivovat parempaa tulevaisuutta keinolla millä hyvänsä, 

seksiturismi on tuonut nuorille keinon tavoitella samaa ylellistä elämäntyyliä 

kuin turisteilla. Jiniterojen oma näkemys toiminnastaan vaikuttaisi olevan hyvin 

erilainen. He eivät välttämättä koe toimivansa prostituoituina. He kutsuvat it-

seään turistien tyttö- tai poikaystäviksi ja esittelevät viattomina turisteilta saa-

miaan lahjoja. Kuubassa prostituution määrittelyä vaikeuttaa se, että turisti 

joutuu sukupuolesta riippumatta aina maksamaan, koska paikallisilla ei ole 

rahaa.  

 

Internet on tarjonnut seksiturismille uuden ulottuvuuden helpottamalla seksin 

saatavuutta ja tuomalla sen kaikkien ulottuville. Internet on lisännyt maksullis-

ten seksipalvelujen kysyntää ja antanut asiakkaalle yhä enemmän valtaa ja 

mahdollisuuksia valita kohteensa. Verkossa tapahtuva seksipalveluiden mark-

kinointi ja verkkopalvelut takaavat seksiturismille pysyvän aseman ja kasvu-

alustan uusille seksiturismikohteille. Internetin avulla seksiturismista ja prosti-

tuutiosta voi tulla yhä kannattavampaa.  

 

Kuuba, Thaimaa ja Venäjä ansaitsevat kaikki oman paikkansa merkittävinä 

seksiturismimaina ja ovat näkyvillä myös verkossa. Thaimaahan ja Venäjälle 

myydään valmiita seksimatkapaketteja, kun Kuuba puolestaan vaatii seksitu-

ristilta hieman omaa aktiivisuutta. World Sex Guidesta on tullut miesten paljon 

käyttämä keino seksiturismin toteutumiseen, ja sivuilta löytyy monipuolisesti 

neuvoja myös vähemmän tunnettujen seksimatkakohteiden tarjontaan. World 
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Sex Guide on miesten oma sosiaalinen verkosto, jossa seksituristi saa hyväk-

synnän toiminnalleen ja neuvoja sen jatkamiseen. 
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