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Esipuhe ja kiitokset
Seksuaalisuus on kiehtova, palkitseva ja raivostuttava tutkimuskohde. Sen
merkitys yksilön elämälle ja sosiaaliselle vuorovaikutukselle on valtava, ja
sen lonkerot kietoutuvat miltei kaikille elämänalueille. Juuri aiheen laa juus
ja henkilökohtaisuus tekevät siitä mielenkiintoisen, mutta myös haastavan
tutkimuskohteen. Seksuaalisuutta koskeva keskustelu on foorumista riippumatta täynnä erilaisia mielipiteitä, kulttuurisia uskomuksia, myyttejä ja asenteita, joiden seasta on välillä vaikea erotella tutkittua tietoa tai perusteltuja
argumentteja. Aina kun yhdestä langanpäästä luulee saavansa otteen, tulee
vastaan uusi vyyhti. Ainakaan aiheen parissa ei ehdi tylsistyä.
Onneksi on filosofia. Se on harjaannuttanut minut analysoimaan monimutkaisten ja vaikeiden tekstien ydinmerkityksiä, niiden argumentatiivisia
rakenteita ja taustalla piileviä olettamuksia. Filosofinen tapa kummastella
ilmiötä on myös mahdollistanut ennakkoluulottoman ja tutkimusperinteiden
ideologisista kahleista vapaan tavan työskennellä aiheen parissa. Koska filosofisia metodeja voi soveltaa mihin tahansa aiheeseen, on minulla ollut oiva
mahdollisuus valita seksologian monitieteinen ala temmellyskentäkseni.
Aloitin seksuaalisten teemojen akateemisen tutkimisen opiskeluaikanani
2000-luvun alussa, kun tein seminaarityöni Jean-Paul Sartren rakkautta
koskevista a jatuksista. Jatkoin yhteistyötä Sartren kanssa gradussani ja
analysoin hänen filosofiansa pohjalta pornon vastusta jien suosimaa esineellistämisen käsitettä. Samasta aiheesta löytyy myös artikkeli tästä kokoelmasta. Ratkaiseva liike seksologian suuntaan tapahtui liityttyäni Suomen
Seksologiseen Seuraan, jossa huomasin filosofisen ja eettisen osaamiseni
olevan hyödyksi seksologista tutkimusta ja asiakastyötä tekeville.
Olen erityisen iloinen siitä, että filosofisesta työskentelystäni on ollut käytännön hyötyä. Pidän sitä merkittävänä erityisesti siksi, että aloitin filosofian
opintoni teoreettisessa filosofiassa, joka pysyttelee yleensä varsin kaukana
arkielämän asioista. Olen kuitenkin teoreettiselle filosofialle paljon velkaa, sillä
sieltä ovat peräisin tärkeimmät analyysin ja argumentaation työkaluni.
Tämä artikkelikokoelma on suoraa seurausta taiteilustani filosofian ja seksologian ra japinnoilla. Kaikki artikkelien aiheet ovat käytännön työn motivoimia.
Yhtäältä kyse on ollut seksologisen asiakastyön ammattietiikan parissa työsVAPAUS JA SEKSUAALISUUS
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kentelystä ja toisaalta seksuaalipolitiikan kentältä nousevien kysymysten kriittisestä tarkastelemisesta. Kummassakin tapauksessa johtoa jatuksena on ollut
liberaalin seksuaalietiikan soveltaminen kulloisessakin kysymyksenasettelussa.
Tutkimusaiheideni valintaa on ohjannut mainittujen käytännöllisten syiden
lisäksi myös yksi filosofian traditiosta kumpuava syy: halu härnätä paarman
lailla sellaisia vallitsevia tai suosittuja a jattelutapoja, jotka ovat omahyväisyydessään unohtaneet itsekritiikin. Filosofia on mahdollistanut minulle
liikkumatilan, jota kriittinen tutkimus tarvitsee. Kritiikin lisäksi olen pyrkinyt
progressiiviseen työhön liberaalin seksuaalietiikan taustateorian ja menetelmien hahmottelemisessa, koska aiheesta on valitettavan vähän tutkimusta.
Toivottavasti työstäni on hyötyä myös tulevaisuuden seksuaalietiikan tutkijoille.

Kiitän seuraavia henkilöitä ja toimijoita tuesta
ja avusta tutkimustyöni eri vaiheissa:
Kiitän seuraavia henkilöitä ja toimijoita tuesta ja avusta tutkimustyöni eri
vaiheissa:
Timo Airaksinen, kiitos työni ohjaamisesta, pelisilmästä ja mainioista keskusteluista aiheen parissa
Sirkku K. Hellsten ja Susanna Paasonen, kiitos asiantuntevasta palautteestanne esitarkasta jina; Sirkulle kiitos myös vastaan väittämisestä
Osmo Kontula, kiitos avustasi seksologian tieteellisissä kysymyksissä ja tutkimustyöni suuntaamisessa
Tiina Vilponen, kiitos artikkelien oikolukemisesta ja työntöavusta, kun kone
alkoi välillä yskiä
J. Tuomas Harviainen, kiitos hyvästä sparrauksesta artikkelien kanssa
Olli Pohjakallio, kiitos avustasi lainopillisissa kysymyksissä ja artikkelien hiomisessa
Aune Karhumäki, kiitos yhteistyöstä ensimmäisen artikkelini kirjoittamisessa
Jussi Nissinen, kiitos inspiroivista keskusteluista ja seksologisen osaamisesi
jakamisesta
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Jukka Virtanen, kiitos että näit minussa potentiaalia jo silloin kun en vielä itse
tiennyt siitä mitään
Esa Saarinen, kiitos että olet antanut minulle vauhtia matkallani filosofian parissa
Sara Heinämaa, kiitos rohkaisusta tutkimusaiheelleni nuivassa ympäristössä
Sirpa Valkama ja Katri Ryttyläinen Korhonen, kiitos seksologisesta osaamisestanne ja luottamuksesta urani alkupuolella
Markku Salonen ja Pauli Pekkanen, kiitos toveruudestanne niin filosofiassa
kuin elämässäkin; Markulle erityinen kiitos aatetoveruudesta seksualismissa
Miia Törmänen, kiitos osaavasta ja sujuvasta työstäsi tämän kirjan ulkoasun
suunnittelussa ja taitossa
Marja Paalanen, kiitos että olet ollut varauksetta ylpeä ammatinvalinnastani ja
puolustanut sitä moukkien keskuudessa
Minna Pekkonen, kiitos tuestasi urani alkutaipaleella ja ensimmäisen vuosikurssin filosofian opiskelijan sietämisestä
Anu Tukeva, kiitos jaksamisesta, tuesta ja rakkaudesta prosessin moninaisissa
vaiheissa
Sin City, kiitos inspiroivasta työympäristöstä ja hiljaisista tunneista, joina luin
aimo siivun alan kirjallisuutta
Suomen kulttuurirahasto, kiitos tutkimusapurahasta kaudelle 2009-2010
Filosofian tutkijakoulu, kiitos matka-apurahoista useisiin kansainvälisiin
konferensseihin
Suomen Seksologinen Seura, kiitos ammatillisesta yhteisöstä ja käytännön
kontekstin tarjoamisesta
Sexpo-säätiö, kiitos taloudellisesta tuesta ja seksuaalipoliittisesta selkänojasta
Lisäksi kiitän kaikkia työtovereitani mahtavasta työympäristöstä, joka on
tukenut minua koko tutkimus- ja kirjoitusprosessin a jan; kiitän veljiäni hyvistä
meiningeistä; kiitän kaikkia seksikumppaneitani käytännöllisen seksologian
opinnoista; kiitän pelaa jatovereitani elintärkeän eskapismin mahdollistamisesta; ja kiitän lämpimästi kaikkia muita, jotka ovat kompanneet väkevästi
tämän taipaleen varrella.
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Johdanto
Tutkimustyön tavoitteet
Yksilönvapaus on modernin länsimaisen seksuaalikulttuurin keskeisimpiä
periaatteita. Seksuaalisuuden katsotaan olevan henkilön yksityisasia ja
siten hänen henkilökohtaisessa päätäntävallassaan. Yksilönvapautta vaaliva
seksuaalikulttuuri rakentuu liberaalin seksuaalietiikan varaan, jonka mukaan
yksilöllä on oikeus päättää vapaasti omasta seksuaalisuudestaan ja seksuaalikäyttäytymisestään. Seksuaalista vapautta saa ra joittaa vain silloin, kun yksilön toiminta vahingoittaa muita tai silloin, kun toiminta uhkaa heikentyneessä
ta junnan tilassa vahingoittaa häntä itseään. Näiden periaatteiden tulkitseminen ja käytännön soveltaminen ei ole aina yksinkertaista, sillä seksuaalisuutta
koskevat arvot, käsitykset, kulttuurit ja ihmiselämän sosiaaliset kudelmat ovat
monimutkainen vyyhti historiaa, elämänkatsomuksia, arvokonflikteja, alakulttuureja, yksilöllistä omalaatuisuutta ja niin edelleen. Pyrin työlläni antamaan
oman panokseni näiden monimutkaisten sykeröiden selvittämiseen yksi
langanpää kerrallaan.
Liberaali etiikka on modernin seksuaalikulttuurin keskiössä ja tällä hetkellä
vahvin seksuaalietiikan teoreettinen viitekehys. Olen valinnut sen oman
työni taustateoriaksi, koska se mahdollistaa soveltavan etiikan normatiivisen
työskentelyn monipuolisesti kontekstissa, joka huomioi yksilöllisten halujen,
tarpeiden ja hyvinvoinnin merkityksen pluralistisessa yhteiskunnassa (Häyry
1994). Tämä viitekehys istuu seksuaalisuuden tarkastelemiseen erinomaisesti,
sillä seksuaalisuudella on olennaisia liittymäkohtia yksilön identiteettiin ja
hyvinvointiin, ja sen ilmaisemisella ja toteuttamisella on syviä henkilökohtaisia
merkityksiä (Nussbaum 2010; WAS 2008). Lisäksi liberaalin etiikan arvopluralismi kunnioittaa luontaisesti seksuaalisuuden moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta, mikä soveltuu erinomaisesti avoimen yhteiskunnan seksuaalipoliittisen
projektin taustateoriaksi.
Vaikka liberalismi nähdään usein vain länsimaiseen kontekstiin ra joittuvana
kulttuurisena a jattelutapana, on sillä olennainen merkitys osana pyrkimystä
yleispätevään oikeudenmukaisuuden teoriaan. Sirkku Hellsten katsoo, että
usein toistuvat vastakkainasettelut liberalismin, kommunitarismin ja feminismin välillä ovat näennäisiä. Niillä on riittävästi yhteisiä piirteitä yksilön
autonomian edistämisessä ja relativismin vastustamisessa, jotta niiden eroVAPAUS JA SEKSUAALISUUS
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avat käsitykset oikeudenmukaisuudesta voivat toimia toisiaan täydentävinä.
Hellstenin mukaan liberalismin pitää löytää tiensä kollektivistisiin sosiaalisiin
rakenteisiin sen sijaan, että se toimisi kollektivistista a jattelua vastaan pyrkimällä irroittamaan yksilöt niistä radikaalin individualismin nimissä. (Hellsten
1999; Hellsten 2001.)
Liberaalia seksuaalietiikkaa on käsitelty varsin vähän filosofisessa kirjallisuudessa. Aihetta käsittelevät teokset voi laskea miltei yhden käden sormin.
Hakusanalla ”seksuaalietiikka” löytyy kyllä osumia kirjallisuushauissa, mutta
valtaosa teoksista sitoutuu johonkin uskonnolliseen tai ideologiseen näkökulmaan. Niistä ei ole yleensä filosofisen etiikan lähteiksi, koska niissä esitettyjen
käsitysten taustalla on olettamuksia, kuten uskonnollisia oppeja, maailmanselityksiä tai ihmiskäsityksiä, jotka eivät täytä filosofisen argumentaation edellytyksiä. Filosofisen soveltavan etiikan tutkimuksen tulee olla mahdollisimman
neutraalia ja yleispätevää, eikä se voi nojata pelkästään jonkin tietyn uskonnon
tai ideologian perinteeseen analyysissaan ja argumentaatiossaan.
Tämän kokoelman artikkelit pyrkivät osaltaan tilkitsemään aukkoja filosofisessa seksuaalietiikan tutkimuksessa. Tutkimusaiheet nousevat seksologian
monitieteiseltä kentältä, ja ne on valittu siten, että niistä olisi hyötyä aiheesta
kiinnostuneiden filosofien lisäksi myös muille seksuaalisuuden parissa työskenteleville henkilöille, kuten terapeuteille, auttamistyön ammattilaisille, sukupuolen tutkijoille, oikeustieteilijöille ja seksuaalipolitiikan tekijöille. Jokaisen
artikkelin taustalla on jokin seksologian kentältä poimittu ongelma tai kysymyksenasettelu, jolla on käytännön merkitystä seksologian ammattilaisten
työskentelylle normatiivisten kysymysten parissa. Esimerkiksi sadomasokismin ja väkivaltapornon eettisiä ja lainopillisia kysymyksiä käsittelevä artikkeli
hyödyttää terapeuttia, joka työskentelee sadomasokistista seksiä harjoittavan
asiakkaan kanssa. Artikkeli murtaa sadomasokismin väkivaltaisuutta koskevia
myyttejä, auttaa eettisten ra jojen määrittelemisessä sekä antaa keinoja asiakkaan avustamiseksi lakiin liittyvien ongelmien kanssa. (Paalanen 2014.) Kun
artikkelia luetaan rinnakkain ammattietiikkaa käsittelevien artikkelien kanssa,
muodostuu kokonaisuudesta normatiiviset suuntaviivat sadomasokismia koskevien erityiskysymysten käsittelyyn seksologisessa asiakastyössä (Paalanen
2011; Paalanen 2013).
Koko artikkelikokoelman taustalla on laa ja tutkimuskysymys liberaalin
seksuaalietiikan sovellettavuudesta seksologian monitieteiseltä kentältä
nouseviin ongelmiin. Tarkoituksena on osoittaa, että liberaali seksuaalietiikka
on perusteltu ja toimiva työkalu käytännön seksuaalieettisten ongelmien
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käsittelemiseen, ja että sen avulla voidaan paljastaa vallitsevissa käsityksissä
piileviä virheitä ja ongelmallisia taustaolettamuksia. Osaltaan taustaolettamusten ongelmissa on kyse seksuaalisuutta koskevan kokonaisvaltaisen
ja a jankohtaisen tiedon puutteesta (erit. Paalanen 2008; Paalanen 2014) ja
toisaalta taas ideologisesti värittyneistä olettamuksista ja argumentaatiosta,
jotka tuottavat virheellisiä loppupäätelmiä tai seksuaalipoliittisia teesejä (erit.
Paalanen 2010; Paalanen 2012). Sekä empiirisen että filosofisen tarkastelun
tavoitteet ovat samat: 1) kritiikki heikosti perusteltuja käsityksiä kohtaan, ja 2)
uuden, paremman taustateorian esitteleminen eettisen arvioinnin perustaksi.
Artikkeleita yhdistävä yleisen tason tutkimuskysymys on seuraava:
1)

Millaisia johtopäätöksiä syntyy, kun liberaalin seksuaalietiikan välineitä sovelletaan seksologisiin kysymyksiin.

Tutkimuskysymyksen soveltaminen seksologian käytännön erityiskysymyksiin
tuottaa alakysymyksiä, joiden taustalla on seksologian monitieteisyys ja toisaalta
myös seksuaalieettisen tutkimuksen tradition puute. Soveltamisessa olennaisiksi tekijöiksi ovat osoittautuneet kunkin aiheen tuottamat reunaehdot, jotka
rakentuvat muiden aihetta käsittelevien tieteiden lähtökohdista. Seksologian
ammattietiikan kohdalla keskeiseksi kysymykseksi nousee se, millaisia ehtoja
seksuaalieettiset periaatteet ja argumentaatio tuottavat ammattietiikan rakentumiselle. Sukupuolta koskevissa kysymyksissä olennaiseksi muodostuu sukupuolipoliittisen keskustelun sisältämän argumentaation kriittinen tarkastelu
sekä eettisesti olennaisten kysymysten hahmottaminen poliittisen retoriikan
joukosta. Oikeustieteen alueelle menevissä kysymyksissä korostuvat puolestaan
oikeusfilosofiset ja kriminalisointiteoreettiset tavat tarkastella lainsäädännön ja
-käytön eettistä oikeutusta. Tiivistettynä alakysymykset ovat seuraavia:
1a) Millaisia vaateita liberaali seksuaalietiikka tuottaa seksologian ammattietiikalle?
1b) Millaisia olennaisia eettisiä sisältöjä sukupuolipoliittisen keskustelun
normatiivisesta retoriikasta löytyy, kun sitä arvioidaan liberaalin seksuaalietiikan välineillä?
1c) Millaisia ehtoja liberaali seksuaalietiikka asettaa seksuaalisuuden
ilmiöiden käsittelylle ja ra joittamiselle lainsäädännössä?
Artikkeleissa pureudutaan kasuistiseen tapaan kunkin aiheen sisältämiin
erityisongelmiin ja ratkaisujen hahmottelemiseen liberaalin seksuaalietiikan
välinein. Tarkastelussa korostetaan lähestymistapoja ja esimerkkejä, joista
VAPAUS JA SEKSUAALISUUS
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on hyötyä seksologian monitieteisellä kentällä, ja hahmotellaan normatiivisia
ratkaisuehdotuksia, joita voidaan hyödyntää niin asiakastyössä kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Tarkastelutavassa pyritään neutraaliin ja yleispätevään analyysiin ja argumentaatioon, jotta esitettyjä ratkaisuhahmotelmia
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laa ja-alaisesti samansukuisissa ongelmissa eri konteksteissa. Artikkeleissa toistuvat seuraavat liberaalile etiikalle
tyypilliset ongelmanasettelut kuten
2a) yksilönvapauden kunnioittaminen ja sen eettisten ra jojen selvittäminen,
2b) lakeihin ja eri käytäntöihin kirjattujen vapaudenra joitusten sekä muiden eettisten vaatimusten oikeutuksen kriittinen tutkiminen,
2c) ideologisiin, uskonnollisiin tai muihin vastaaviin ihanteisiin perustuvien
eettisten vaatimusten oikeutuksen kriittinen tutkiminen,
2d) esitettyjen eettisten vaatimusten taustaolettamusten ja empiirisen perustan selvittäminen, sekä
2e) normatiivisten ratkaisuehdotusten hahmotteleminen liberaalin etiikan
teoriaa soveltamalla.
Käytän tässä johdannossa ja artikkeleissani lähteinä pääasiassa liberaalin
etiikan ja seksuaalisuutta koskevan filosofisen tutkimuksen kirjallisuutta.
Artikkeleissani käytän kunkin aiheen mukaista kirjallisuutta ammattietiikasta feministisen kirjallisuuden kautta oikeustieteeseen. Lisäksi hyödynnän
esimerkinomaisesti erilaisia seksuaalisuutta ja seksuaalietiikkaa koskevia
teoksia, artikkeleita ja keskustelunavauksia. Perustan teoreettisen a jatteluni
ensisijaisesti seuraaviin teoksiin: 1) John Stuart Mill: On Liberty (1859/1985),
jossa rakennetaan liberaalin etiikan ja yhteiskuntafilosofian perustaa; 2) Joel
Feinberg: The Moral Limits of Criminal Law (1984-1990), jonka neljä osaa käsittelee eettisen liberalismin teoriaperustaa monipuolisilla ja leppymättömillä
analyyseilla; sekä 3) Martha Nussbaum: From Disgust to Humanity (2010),
joka selvittelee seksuaalisen vapauden vastustamisen affektiivista perustaa
ja rakentaa samalla eettisiä ja seksuaalipoliittisia perusteluja seksuaaliliberalismille. Seksuaalisuutta koskevasta filosofisesta ja eettisestä kirjallisuudesta
käytän erityisen paljon seuraavia teoksia ja artikkeleita: 4) Igor Primoratz:
Ethics and Sex (1999), joka hahmottelee liberaalin seksuaalietiikan peruslähtökohtia sekä sen soveltamista klassikkokysymyksiin kuten perversioihin,
uskottomuuteen, homoseksuaalisuuteen ja seksityöhön; 5) Alan Soble: Sexual
Investigations (1996), jossa hahmotellaan monia seksuaalisuuden filosofian
peruskysymyksiä; 6) Raymond Belliotti: Sex (1993), joka kokoaa seksuaaliVAPAUS JA SEKSUAALISUUS

12

etiikan keskeiset kiistakysymykset ja lähestymistavat yhteen; sekä 7) Teemu
Laa jasalo: Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa (2001), joka sisältää suomenkielisen yleisesityksen erilaisista seksuaalieettisistä traditioista.

Liberaalin seksuaalietiikan traditio
ja yhteiskunnallinen rooli
Seksuaalietiikka on soveltavaa etiikkaa, joka tarkastelee ihmisen seksuaalikäyttäytymistä. Määrittelen seksuaalikäyttäytymisen laa ja-alaisesti seksologian tradition mukaisesti. Seksologia on tiede, joka tarkastelee ihmisen
seksuaalisuutta poikkitieteteellisesti mm. biologian, psykologian, lääketieteen,
sosiologian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Laa ja-alaiseen seksuaalisuuskäsitykseen kuuluvat myös romanttiset ihmissuhteet, sukupuolisuus
ja lisääntyminen sekä muu niihin kiinteästi kytkeytyvä sosiaalinen toiminta.
Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (World Association for Sexual Health,
WAS) luonnehtii seksuaalisuutta seuraavasti:
” Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä läpi elämän sisältäen
sukupuolen, sukupuoli-identiteetit ja -roolit, eroottisuuden, nautinnon,
läheisyyden ja lisääntymisen. Seksuaalisuus koetaan ja ilmaistaan
a jatuksina, fantasioina, haluina, uskomuksina, asenteina, arvoina, käyttäytymisenä, toimintana, rooleina ja ihmissuhteina. Vaikka seksuaalisuus voi sisältää kaikki nämä ulottuvuudet, eivät niistä kaikki ole aina
koettuja tai ilmaistuja. Seksuaalisuuteen vaikuttaa biologisten, psykologisten, sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen, laillisten, historiallisten,
uskonnollisten ja henkisten tekijöiden vuorovaikutus.” (WAS 2008, 156.)
Seksuaalisuuden tarkkara jainen määrittely on edelleen useiden tieteenalojen
välisten ja sisäisten kiistojen aihe, joten tässä yhteydessä ei ole syytä mennä
pidemmälle määritelmän yksityiskohtiin. Seksuaalietiikan kannalta olennaista on se, että määritelmä on laa ja ja joustava, sillä seksuaalisuus on ilmiönä
moniulotteinen ja vaikuttaa useilla elämänalueilla. Seksuaalietiikka voi, ja
sen pitääkin, tarkastella eri elämänalueiden ra japintoja ja seksuaalisuuden
merkitystä niissä. Liberaalin seksuaalietiikan näkökulmasta seksuaalisuuteen
liittyvät vuorovaikutustilanteet eivät eroa eettisiltä ulottuvuuksiltaan olennaisesti muista ihmisten välisistä vuorovaikutustilanteista, joten tiukka ra janveto
seksuaalietiikan ja muun etiikan välillä ei ole perusteltua. Siksi myöskään
tarkkara jainen seksuaalisuuden määritelmä ei ole erityisen olennainen asia.
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Seksuaalietiikkaa voidaan lähestyä joko teoreettisesta tai käytännöllisestä
suunnasta. Teoreettinen tarkastelutapa keskittyy selvittämään, millainen
eettinen järjestelmä on perustelluin seksuaalisuuteen liittyvien eettisten
kysymysten tarkastelussa. Perinteisesti liberaalin seksuaalietiikan parissa
tehty teoreettinen uurastus on ollut defensiivistä: se on ollut puolustautumista erilaisia hyökkäyksiä vastaan osoittamalla vastusta jien argumentaatio
vialliseksi tai taustaolettamuksiltaan vinoutuneeksi. Hyökkäyksiä on tehty
esimerkiksi kristillisten, konservatiivisten tai feminististen a jattelijoiden suunnalta. Oikeustieteessä ja -filosofiassa vastanäkemyksinä ovat olleet erityisesti
paternalistiset ja moralistiset teoriat vapaudenra joitusten perustelemiseksi
(Feinberg 1986; Feinberg 1990; Häyry 1991).
Tulen käsittelemään feministisiä, paternalistisia ja moralistisia käsityksiä
myöhemmin enemmän, joten jätän ne tässä sivuun. Esittelen kuitenkin lyhyesti tyypillisiä kahnauksia seksuaaliliberalismin ja kristillis-konservatiivisten
seksuaalikäsitysten välillä, sillä ne kuvaavat hyvin sitä, millaisia positioita ja argumentteja seksuaalinormeja käsittelevä julkinen keskustelu sisältää. Kristilliskonservatiivisissa seksuaalikäsityksissä on tavanomaista jonkin tietyn
seksuaalisuuden toteuttamistavan pitäminen moraalisesti velvoittavina (esim.
lisääntymiseen tähtäävä seksi heteroseksuaalisessa avioliitossa) ja vastapainona siitä eroavien seksuaalisuuden toteuttamistapojen tuomitseminen
moraalittomina (esim. seksi ilman avioliittoa, ehkäisyn käyttäminen tai homoseksuaalisuus). Kristillinen seksuaalipoliittinen taktiikka vetoaa usein siihen,
että uskonnollisesti motivoituneita seksuaalinormeja esitellään seksuaalietiikkana ja näin niihin pyritään liittämään etiikan yleispätevä velvoittavuus.
Uskonnolliset seksuaalinormit eivät sellaisenaan velvoita muita kuin uskonnon
määräykset hyväksyviä henkilöitä toimimaan niiden määrämällä tavalla.
Esimerkiksi ateistille uskonnolla perusteltu sääntö on yhdentekevä. Eettisten
sääntöjen yhtenä ominaisuutena on niiden yleispätevyys ja sen myötä riippumattomuus henkilön katsomustaustasta, joten kun uskonnolliset säännöt
esitetään eettisinä, niiden väitetään koskevan kaikkia ihmisiä eikä pelkästään
uskovia.
Liberaalin seksuaalietiikan edusta jat ovat toimineet kiistoissa yleensä defensiivisesti ja pyrkineet lähinnä etsimään heikkouksia vastusta jien argumentaatiosta ja taustaolettamuksista hyödyntämällä sekä filosofiaa että empiriaa.
Esimerkiksi homoseksuaalisuuden vastusta jien argumenttien on osoitettu
perustuvan mielikuvituksellisille käsityksille homoseksistä ja -identiteeteistä,
voimakkaille affekteille kuten inholle tai uskonnolliselle ihmiskäsitykselle, joita
ei voida pitää yleispätevän etiikan perustana (Sullivan 2006; Nussbaum 2010).
Varsinaista proaktiivista toimintaa, kuten koherentin ja kokonaisvaltaisen
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seksuaalietiikan teorian rakentamista, on ollut vain vähän. Pyrin itse työssäni
proaktiivisuuteen esittelemällä millaisista aineksista liberaali seksuaalietiikka
koostuu, ja miten sitä pitäisi soveltaa eri konteksteissa. Lisäksi argumentoin sen
puolesta, että liberaali seksuaalietiikka pystyy vastaamaan seksologian eettisiin erityiskysymyksiin yleispätevästi, neutraalisti ja käytännönläheisesti, mihin
esimerkiksi uskonnolliset tai ideologiset normatiiviset järjestelmät eivät kykene.
Käytännöllinen lähestymistapa seksuaalietiikkaan selvittää ratkaisukeinoja ja
ratkaisuja erilaisiin normatiivisiin kysymyksiin kuten:
1.

Miten liberaalin seksuaalietiikan teoria ohjaa seksuaalisen toiminnan
eettistä arviointia käytännössä?

2.

Millaisia käyttäytymisnormeja liberaali seksuaalietiikka asettaa yksilölle eli millainen seksuaalikäyttäytyminen ei ole hyväksyttävää?

3.

Millaisia ra joituksia yhteiskunta saa perustellusti asettaa yksilön seksuaalikäyttäytymiselle?

4.

Milloin ulkopuolisten puuttuminen yksilön seksuaalikäyttäytymiseen
on oikeutettua?

Käytännöllisten kysymysten ratkaiseminen tarkoittaa esimerkiksi toisille
vahingollisen seksuaalikäyttäytymisen määrittelyä tapauskohtaisesti, seksuaalisuutta ra joittavan lainsäädännön oikeutuksen kritiikkiä, holhoamisen
oikeuttamisperusteiden tutkimista hetkellisesti tai pysyvästi va jaavaltaisten
yksilöiden seksuaalisuuden kohdalla tai erityiskysymysten tarkastelua (esim.
abortti tai kaupallisen seksin etiikka). Useimmissa kysymyksissä päädytään
viime kädessä tarkastelemaan yksilönvapauden eettisiä ra joja, jolloin saavutaan myös oikeustieteen, ihmisoikeustradition ja bioetiikan ra japinnoille.
Seksuaalietiikalla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Sitä tarvitaan hyväksyttävän toiminnan ra jojen vetämisessä niin seksuaalipolitiikassa, oikeustieteessä kuin seksologisen asiakastyön ammattietiikassakin. Seksuaalietiikalla
on osuutensa myös hyvinvointipolitiikan reunaehtojen määrittelyssä.
Seksuaalinen hyvinvointi edellyttää yhteiskunnalta toisaalta yksilön seksuaalisen vapauden kunnioittamista, mutta myös yksilön vastuuta eettisenä
toimijana (Paalanen 2011; Paalanen 2013). Liberaali seksuaalietiikka tuottaa
perustelun seksuaalioikeuksille, joissa on kyse ihmisoikeuksien soveltamista
seksuaalisuuden alueella (WAS 1999; WAS 2014).
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Eettinen liberalismi on sitoutunut oikeuksiin ja egalitarismiin eli tasa-arvoa jatteluun sekä historiallisesti että sisäisen johdonmukaisuutensa vuoksi. Jo John
Locken a jattelusta saakka oikeuksien käsitteeseen on liittynyt a jatus siitä, että
ne ra joittavat valtion valtaa kansalaisiinsa, sekä vaade siitä, että oikeudet
kuuluvat tasapuolisesti kaikille (Locke 1689/1995; Donnelly 2003, 47; Donnelly
2007, 37-43). Vapauden, tasa-arvon ja oikeuksien kolmikanta sai vaikutusvaltaisen esityksen myöhemmin John Rawlsin filosofiassa. Hän esittää teoksessaan Justice as Fairness (2001) vapausperiaatteen, jonka mukaan jokaisella
on luovuttamaton vaade perusvapauksiin, joiden täytyy olla yhteensopivia
muiden ihmisten perusvapauksien kanssa. Rawls katsoo perusvapauksiksi
muun muassa yksilönvapauden, sanan- ja omantunnonvapauden, yhdistymisvapauden sekä yhdenvertaisuuden lain edessä. (Rawls 2001, 42-44.)
Perusvapaudet ja tasa-arvo muodostavat ihmisoikeusa jattelun perustan, sillä
ilman niitä muut oikeudet, kuten poliittiset oikeudet, menettäisivät merkityksensä. Kaikista perustavimpina oikeuksina voi pitää autonomiaa ja ruumiillista koskemattomuutta, sillä ne ovat välttämättömiä edellytyksiä muiden
oikeuksien toteutumiselle sekä ylipäätään egalitaristiselle käsitykselle oikeudenmukaisuudesta tai yhteistoiminnasta. Mielivaltainen puuttuminen toisen
päätöksentekoon tai kehoon tekisi mahdottomaksi esimerkiksi sopimisen tai
suostumuksesta neuvottelemisen. Yhtä lailla seksuaalioikeuksille on keskeistä
yksilön autonomian puolustaminen sekä oikeus oman kehon koskemattomuuteen. Nämä ovat erityisen suuressa roolissa seksuaalipoliittisissa taisteluissa,
joita käydään naisten ja lasten oikeuksista kehittyvissä maissa ja seksuaalisen
väkivallan torjumisessa kaikkialla maailmassa. Seksuaalioikeuksien käsite
ihmisoikeuksien osana on rakentunut näiden tavoitteiden pohjalta, kun
seksuaalioikeuksista keskusteltiin naisten oikeuksien Kairon kehitys- ja väestökonferenssissa vuonna 1994. Itse käsite on kuitenkin paljon vanhempi. Sitä on
käytetty seksologiassa jo 70-luvulla, kun Lester Kirkendall esitteli ajatuksensa
seksuaalisista oikeuksista ja velvollisuuksista vuonna 1976. (Lottes 2013, 370-372.)
Ensimmäinen varsinainen kansainvälinen seksuaalioikeusasiakirja oli
Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön Seksuaalioikeuksien julistus (WAS
1999). Siinä lähdettiin liikkeelle seksuaalisen vapauden käsitteestä seksuaalioikeuksien perustana ja esitettiin argumentti seksuaalioikeuksista ihmisoikeuksina, joita sovelletaan seksuaalisuuden alueelle. Myöhemmin Yogyakarta
Principles (2007) toisti vastaavan argumentin systemaattisemmassa muodossa. Siinä selvitettiin, millaisia velvoitteita ihmisoikeudet merkitsevät valtioille
seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden osalta.
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Seksuaalioikeuksista on myöhemmin laadittu useampia versioita, kuten
Maailman terveysjärjestön teoksessa Defining sexual health (WHO 2006)
sekä International Planned Parenthoodin julistuksessa IPPF Declaration of
Sexual Rights (IPPF 2008). Nämä asiakirjat rakentuvat samalle seksuaalieettiselle perustalle kuin Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön julistus, mutta
niiden näkökulma on painottunut liberalismin sijaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen kehitysyhteistyökontekstissa. Individualistisen
seksuaaliliberalismin rooli seksuaalioikeuksien taustateoriana näkyy selkeämmin Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön vuonna 2014 päivitetyssä
Seksuaalioikeuksien julistuksessa, jonka johdannossa todetaan, että
” — seksuaalioikeudet perustuvat kaikkien ihmisten myötäsyntyiseen
vapauteen, arvokkuuteen ja tasa-arvoon, sekä sisältävät sitoumuksen
vahingolta suojelemiseen.” (WAS 2014.)
Lisäksi julistuksessa esitetyn seksuaalioikeuksien luettelon ensimmäiset
kohdat vetoavat tasa-arvoon, syrjimättömyyteen, vapauteen, itsemääräämisoikeuteen sekä vahingoittamisen kieltoon useilla eri tavoilla kiinnittäen
julistuksen vahvasti liberaaliin seksuaalietiikkaan, josta nämä vaateet ovat
suoraan johdettavissa. Julistuksessa painotetaan myös moninaisuutta ja seksuaalista nautintoa seksuaalisuuteen kuuluvina erityispiirteinä, mikä korostaa
julistuksen omaksumaa yksilölähtöisyyttä ja seksimyönteisyyttä:
”— henkilöiden seksuaaliset suuntautumiset, sukupuoli-identiteetit ja
kehollinen moninaisuus tarvitsevat ihmisoikeuksien suojan.”
”— seksuaalisuus on nautinnon ja hyvinvoinnin lähde sekä myötävaikuttaa kokonaisvaltaiseen itsensä toteuttamiseen ja tyytyväisyyteen.”
(WAS 2014.)
Seksuaalisen nautinnon käsitteleminen erottaa WAS:n Seksuaalioikeuksien julistuksen muista ihmisoikeusasiakirjoista kytkien sen seksuaaliliberalismin aatteelliseen perinteeseen. Vaikka seksuaalisen nautinnon merkitys mielekkäälle
seksielämälle on suuri, ei sitä kuitenkaan voi sellaisenaan nimetä seksuaalioikeudeksi, nimittäin oikeutena se tuottaisi yhteisöille erikoisen velvollisuuden
varmistaa seksuaalisen nautinnon saamisen jäsenilleen. Pikemminkin jokaisella on oikeus tavoitella seksuaalista nautintoa ilman, että heidän pyrkimyksiään
estetään tai vaikeutetaan ilman vahvoja eettisiä perusteita.
Poliittiseen liberalismiin sisältyvä yksilön oikeuksille rakentuva eettinen
a jattelu voi tuottaa ristiriitaisia tilanteita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.
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Liberalismiin kuuluva yksilönvapauden, arvoneutraaliuden ja pluralismin korostaminen mahdollistaa sortavien kulttuuristen käytäntöjen puolustamisen
tilanteissa, joissa myös sorretut itse puolustavat käytäntöjä. Kyse voi olla
esimerkiksi tytöille ja pojille tehtävästä sukupuolielinten silpomisesta, jota
sen uhrit kuitenkin itse puolustavat. Vahingollisia kulttuurisia käytäntöjä puolustetaan tavallisesti joko relativistisilla tai kommunitaristisilla argumenteilla,
joissa kulttuuriset oikeudet nousevat vahingoittamisen kiellon tai yksilön oikeuksien yläpuolelle, mutta käytäntöjä puolustetaan myös vetoamalla yksilön
oikeuteen valita sitoutuminen itselleen haitallisiin perinteisiin (Hellsten 1999).
Vetoaminen yksilön oikeuteen hyväksyä itselleen tuotettavaa vahinkoa on sukua argumentaatiolle, jota käytetään seksuaalisen vapauden puolustamiseen
tilanteissa, joissa yksilön seksuaalinen käyttäytyminen on hänelle itselleen
riskialtista tai vahingollista, kuten esimerkiksi ra ju sadomasokistinen seksi voi
olla (Paalanen 2014).
Yksilön itse valitseman sorron dilemmaan on erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
riippuen kontekstista. Mikäli sorron kohteina ovat lapset tai muut heikossa
asemassa olevat, voidaan vedota ihmisoikeuksien henkilökohtaiseen ja luovuttamattomaan luonteeseen; kenenkään muun kulttuuriset oikeudet eivät voi
kumota heikommassa asemassa olevien henkilöiden henkilökohtaista oikeutta
fyysiseen koskemattomuuteen tai autonomiaan. Kulttuuriset oikeudet ulottuvat vain niiden käyttäjään itseensä: ympärileikkausta kulttuurisista syistä
kannattava henkilö saa kulttuuristen oikeuksiensa nojalla ympärileikata vain
itsensä, ei ketään toista henkilöä – ei edes omaa lastaan. Tämä ratkaisu on
kuitenkin riittämätön, jos täysivaltainen henkilö valitsee itse hyväksyä itseään
sortavan perinteen esimerkiksi silloin, kun uskonnollisessa yhteisössä elävä
nainen valitsee sosiaalisista paineista johtuen opiskelun ja työn sijaan perheenäidin roolin jatkuvine synnytyksineen, tai kun juuri ja juuri täysi-ikäinen
mies valitsee ympärileikkauksen miellyttääkseen sukuaan.
Hellstenin mukaan yksilön oikeuksien korostamisen ongelmana on se, että
”oikeudet edistävät yksittäisten kansalaisten koskemattomuutta, mutta eivät
edistä yksilöiden kehittymistä autonomisiksi ja vastuullisiksi moraalisiksi
toimijoiksi” (Hellsten 1997, 63). Hän argumentoi, että niin liberalismin kuin
kommunitarisminkin traditioista löytyy perusteet pitää yksilön autonomiaa
arvona sinänsä sen sijaan että se olisi pelkkä instrumentti hyvän elämän tai
yhteisön tavoitteluun:
”Autonomian arvo on sen roolissa yhteisöjen edistymistä ohjaavien yksilöiden älykkyyden ja moraalisen luonteen kehittymisessä.
Monikulttuurisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa ihmisen suurin
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hyvä ei ole nautinto tai passiivinen tyytyväisyys, vaan ennemmin dynaaminen kasvun ja itsensä toteuttamisen prosessi. Korkein sosiaalinen
hyvä on siten suurin mahdollinen määrä yksilön itsensä toteuttamista
ja (olettaen että eri ihmiset ovat luonnostaan suuntautuneet eri tavoin)
siitä seuraava moninaisuus ja elämän rikkaus.” (Hellsten 1999, 80.)
Hellstenin esittämä ratkaisumalli itse hyväksytyn kulttuurisen sorron ongelmaan on hyve-eettinen (kts. Paalanen 2013). Tarkastelukulma vaihdetaan
yleisestä oikeudenmukaisudesta ja eettisistä säännöistä yksilön laatuun
moraalisena toimijana, jolloin kysymys yksilön ja yhteisön välisestä kiistasta
määritellään uudelleen kysymyksenä yksilön moraalista kasvusta: valitseeko
hän elämäntapansa siksi, että häntä painostetaan, vai siksi, että hän pitää
sitä hyvänä omilla ehdoillaan. Moraalisen autonomian edistäminen erilaisissa
kulttuurisissa yhteisöissä edellyttää yhteiskunnan interventiota esimerkiksi
seksuaalikasvatuksen järjestämiseksi. Andrew Kernohanin mukaan tällaiset
interventiot eivät riko poliittisen liberalismin arvoneutraaliuden periaatetta,
sillä kulttuuriset sortokäytännöt ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisen ja liberaalin yhteiskunnan periaatteiden vastaisia, joten niitä on oikeutettua vastustaa
ainakin kasvatuksen ja valistuksen kaltaisin pehmein interventioin (Kernohan
1998, 96-102). Käytännöllisenä ongelmana moraalisen autonomian painottamisessa on se, miten autonomiaa tukeva kasvatus ja valistus pääsee sisälle
esimerkiksi konservatiivisiin ja patriarkaalisiin yhteisöihin.

Seksologian ammattietiikka
Liberaalilla etiikalla ja oikeusa jattelulla on vahva rooli seksologian ammattietiikassa, joka käsittelee erityisesti seksologista asiakastyötä seksuaalineuvonnassa, terapiassa ja kasvatuksessa (Paalanen 2011; Paalanen 2013). Koska
seksologia on monitieteinen kokonaisuus, on seksologian ammattietiikalla
merkitystä myös muissa ammateissa, joissa tarkastellaan tai kohdataan
seksuaalisuuden kysymyksiä, kuten lääketieteessä, hoitoalalla, sosiaalityössä,
auttamistyössä, nuorisotyössä, opetuksessa, valistustyössä, journalismissa tai
päätöksenteossa.
Ammattietiikkassa on kyse ammattien viitekehyksessä tapahtuvasta päätöksenteosta ja sen ohjaamisesta arvojen, hyveiden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmista. Timo Airaksisen mukaan ammatit ovat osa yksilön päätöksenteon
sosiaalista kontekstia, joka osaltaan kontrolloi yksilön toimintaa sekä asettaa
päätöksenteolle reunaehtoja. Ammatteihin liittyvä erityinen osaaminen,
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auktoriteetti ja valta tuottavat vastuuta, jota puolestaan hallinnoidaan ammattieettisillä periaatteilla ja ohjeilla. (Airaksinen 1993, 20-23.) Airaksinen
katsoo, että ammattien oikeutus syntyy niistä arvopäämääristä, joita ne
palvelevat yhteiskunnassa. Ammatin edusta jan auktoriteettiasema syntyy erityisosaamisesta, jolla arvopäämääriä tavoitellaan. Esimerkiksi kasvatuksessa
arvopäämääränä on henkinen kasvu, jolla lapsesta kehittyy taitava, toimelias
ja vastuullinen yhteisön jäsen. Arvopäämäärät voivat olla myös ongelmallisia
tai ristiriitaisia esimerkiksi silloin, kun ne ovat liian epämääräisiä, egoistisia
tai mahdollistavat auktoriteettiaseman väärinkäytön ammatissa. (Airaksinen
1993, 34-41.)
Seksologinen asiakastyö on erityisen altista eettisille ongelmille, jotka kumpuavat työn arvoperustasta. Pääsyitä ongelmille ovat 1) alan tutkimustradition
nuoruus, jonka vuoksi esimerkiksi seksuaaliterapeuttisten metodien tieteellinen tausta jää ohueksi; 2) asiakkaiden haavoittuvuus mm. neuvonta- ja
terapiatyössä sekä seksuaalikasvatuksessa; sekä 3) seksuaalisuutta koskevien arvojen ristiriitaisuus seksuaalipolitiikassa, mikä mahdollistaa hyvin
heterogeenisten asenteiden, lähestymistapojen ja metodien ilmenemisen
ammattilaisten keskuudessa. Ongelmien ratkaisukeinoina on ollut mm. seksuaalioikeuksien hyödyntäminen, kytkeytyminen laa jempaan hyvinvointialojen
ammattietiikkaan sekä kansallisen seksuaaliterveyden toimintaohjelman
luominen (Klemetti et al. 2014, 20; Paalanen 2013).
Seksologian katsotaan kuuluvan hyvinvointialojen perheeseen, johon kuuluvat
sosiaali- ja terveysalat sekä muut yhteiskunnan auttamis- ja tukipalvelut, joilla
edistetään tai ylläpidetään hyvinvointia. Hyvinvointialojen taustalla vaikuttavat
hyvinvointivaltion normatiivinen arvopäämäärä ja sen toteuttamiseksi luodut
hyvinvointipalvelut ja -rakenteet. (Niemelä 2011, 14-15.) Olli Loukola kirjoittaa:
” Hyvinvointivaltioideaalissa haluamme tarjota kansalaisille – yksilöinä
ja yhteisönä – mahdollisuudet hyvän elämän elämiseen, kuten perinteinen yhteiskuntafilosofinen termi kuuluu. Päämääränä on sovittaa
yhteen materiaaliset mahdollisuudet ja kansalaisten hyvinvointi juuri
tässä laa jassa merkityksessä. Eli tuo huolenpito ja oikeudenmukainen
kohtelu.” (Loukola 2014, 75.)
Hyvinvointi määritellään usein negatiivisesti huonojen olosuhteiden välttämiseksi sekä rakenteiksi, jotka mahdollistavat mielekkään hyvän tavoittelun
ja suhteellisen hyvinvoinnin silloinkin, kun olosuhteet ovat tilapäisesti heikot, esimerkiksi sairastuessa, työttömänä tai vähävaraisena opiskelijana.
Hyvinvointiin on viime aikoina liitetty myös resilienssin eli sitkeyden käsite, joka
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tarkoittaa kykyä sietää vastoinkäymisiä ja palautua niistä. Sitkeyttä korostava
hyvinvointipolitiikka on perinteistä huolenpitoa jattelua dynaamisempaa ja
ennakoivampaa. (Kalland 2014, 83-84.) Timo Niemelän mukaan hyvinvoinnin
toteutuminen edellyttää aineellisia, sosiaalisia ja henkisiä resursseja, jotka
mahdollistavat tarpeiden tyydyttämisen ja luovat toimintamahdollisuuksia.
Resurssit ovat reunaehtoja ja välineitä yksilön voimautumiselle, autonomiselle toiminnalle ja osallisuudelle yhteiskunnassa. (Niemelä 2011, 40-41; myös
Feinberg 1982, 37.) Seksuaalisen hyvinvoinnin kohdalla kyse on oman seksuaalisen identiteetin rakentamisesta, seksuaalisesta pääomasta sekä kyvystä
ilmaista ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan vapaasti ja tyydyttävästi (Hakim
2011; Paalanen 2013).
Seksologisen asiakastyön ammattietiikassa korostetaan seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamista siten, että asiakkaan oma seksuaalisuus, arvomaailma
ja elämäntapa hyväksytään. Alan ammattieettisissä ohjeissa korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta, asiakastyön arvoneutraaliutta sekä asiakkaan
edun tavoittelua aidossa dialogissa asiakkaan ja ammattilaisen välillä (WAS
2005; SSS 2009; NACS 2011, Paalanen 2011). Nämä periaatteet ovat hyvin
samankaltaisia yleisten ammattietiikkaan liittyvien yleispätevien arvojan,
sosiaali- ja terveysalojen ammattieettisten periaatteiden ja asiakkaan oikeuksia koskevan lainsäädännön kanssa (Airaksinen et al. 2008, 48; ETENE 2011;
HE 108/2014). Seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisessä kiinnitetään myös
erityistä huomiota siihen, miten seksuaaliongelmien ennaltaehkäiseminen ja
hoito sekä nautinnollisen ja tyydyttävän seksielämän mahdollistaminen myötävaikuttavat yksilön kokonaishyvinvointiin. Seksologisissa tutkimuksissa on
todettu kiistattomasti yhteys tyydyttävän seksuaalielämän ja onnellisuuden
kokemuksen välillä. (WAS 2008, 117-139.)
Seksologian ammattietiikka nojaa vahvasti liberaalin seksuaalietiikan ja seksuaalioikeuksien muodostamalle perustalle. Niitä kaikkia yhdistävät liberaalin
etiikan ydinperiaatteet kuten yksilönvapauden kunnioittaminen, neutraalius
arvojen ja elämäntapojen suhteen, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys sekä
seksuaalisuuden monimuotoisuuden ja pluralistisen yhteiskunnan edistäminen. Siirryn seuraavaksi käsittelemään liberaalin seksuaalietiikan filosofisia
perusteita ja selvitän samalla, mitä yllä olevat periaatteet tarkoittavat, ja
millaisen teoreettisen taustan ne muodostavat artikkeleilleni.
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Seksuaalinen toiminta ja sen moraalinen asema
Liberaalin seksuaalietiikan käsitys seksistä perustuu kahden ydina jatuksen
varaan. Ensiksi, seksillä ei ole mitään erityistä tarkoitusta, joka olisi välttämätön käsitteen määrittelemisen tai sen eettisen aseman vuoksi. Toiseksi, seksi
on moraalisesti neutraalia, eli mikään seksiakti ei ole väärin sillä perusteella,
että se on seksiä. Ensimmäinen väite tarkoittaa sitä, että seksin määritelmässä
ei ole tarpeen vedota mihinkään ylimääräisiin aatteellisiin liitännäisiin, kuten
rakkauteen, lisääntymiseen tai vuorovaikutukseen seksuaalisen käyttäytymisen oikeuttamiseksi. Seksiä voidaan arvioida sen omien ominaisuuksien perusteella. Toinen väittämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa mitään erityistä
seksuaalietiikkaa, jonka toimintalogiikka eroaisi muun inhimillisen toiminnan
eettisestä arvioimisesta. Primoratz kirjoittaa:
”Mikään teko ei ole moraalisesti hyvä tai paha, oikea tai väärä, pelkästään sen vuoksi, että se on seksuaalinen teko. [--] Siksi ei ole tarvetta
tai tilaa sellaisille moraaliarvostelmille, jotka soveltuvat vain seksin
arvioimiseen, ja jotka tuottavat vain tiukasti seksuaalisuutta koskevaa
moraalia. Seksiin sovelletaan samoja moraalisia sääntöjä ja periaatteita,
jotka koskevat myös ei-seksuaalisia valintoja, tekoja ja käytäntöjä. Me
voimme satuttaa, vahingoittaa, pakottaa, petkuttaa, riistää tai pettää
lupauksemme ja sitoumuksemme niin seksissä kuin muissakin asioissa
– ja rikkoa näin moraaliset velvoitteemme. Kun me toimimme vastoin
velvollisuuksiamme, tekojen seksuaalinen luonne ei tee teoistamme sen
enempää tai vähempää vääriä kuin ne olisivat muissakin tapauksissa.”
(Primoratz 1999, 173.)
Alan Goldmanin mukaan seksin käsitteellinen määrittely on olennaista seksuaalietiikalle, sillä erilaiset määrittelytavat vaikuttavat siihen, millaisia eettisiä
ulottuvuuksia määritelmään voidaan sisällyttää. Hänen mukaansa syynä tähän
ovat seksuaalietiikan ja kulttuuristen uskomuksien monimutkaiset kerrostumat,
joiden keskellä epätavallisuus, outous tai inhottavuus menevät helposti sekaisin eettisesti tuomittavan seksuaalikäyttäytymisen kanssa. Seksuaalietiikan
perusteiden rakentamisessa on välttämätöntä muotoilla seksistä määritelmä,
joka on vapaa erilaisista aatteista ja kulttuurisista uskomuksista. (Goldman
1977, 267-268.) Neutraalien peruskäsitteiden päälle voidaan lähteä rakentamaan seksuaalietiikkaa, joka ei ole jo valmiiksi vinoutunutta kulttuuristen tai
uskonnollisten seksuaalimyyttien vuoksi.
Useissa seksuaalieettisissä käsityksissä seksillä nähdään olevan jokin määrätty
tarkoitus. Kristillisissä seksuaalikäsityksissä seksin päätarkoituksena pidetään
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lisääntymistä. Romanttis-konservatiivisessa a jattelussa seksi nähdään puolestaan rakkauden ilmaisuna ja parisuhteen lujitta jana. Kantilaisessa seksuaalietiikassa ja kommunikaatioteoreettisessä a jattelussa seksin kuuluu olla
tasapuolista vuorovaikutusta. (Laa jasalo 2001, 21-42; Primoratz 1999, 9-40;
Soble 1996, 40-41.) Goldman pitää tiukkoja käsityksiä seksin tarkoituksesta
ongelmallisina siksi, että niissä seksi nähdään keinona, jolla pyritään johonkin sen ulkopuoliseen päämäärään. Samalla tehdään taustaolettamus, jonka
mukaan seksuaalinen halu tarkoittaa ensisijaisesti tähän päämäärään kohdistuvaa halua, esimerkiksi halua lisääntyä tai rakastaa. Vaihtoehdoksi Goldman
tarjoaa määritelmäänsä, jossa seksuaalinen halu on halua olla kosketuksissa
toisen kehon kanssa ja saada nautintoa tästä. Hänen mukaansa seksuaalinen
nautinto on seksin ainutlaatuinen ominaisuus, sillä sitä ei ole mahdollista
saada muulla tavalla kuin seksiin ryhtymällä. Goldmanin mukaan seksiä pitää
tarkastella ”pelkkänä seksinä” ilman ulkopuolisia liitännäisiä. (Goldman 1977,
268-269.)
Vaikka seksillä on mahdollista pyrkiä johonkin päämäärään, tai sillä voidaan
ilmaista erilaisia asioita, ovat nämä asiat seksistä erillisiä. Mikään tietty päämäärä tai ilmaisu ei liity seksiin aina ja kaikkialla, vaan niitä voi pitää mahdollisuuksina, joita seksi tarjoaa. Esimerkiksi lisääntyminen on mahdollista seksin
avulla, mutta on paljon seksiä, joka ei johda lisääntymiseen – itse asiassa
monet pyrkivät välttämään lisääntymistä kaikin tavoin. Liberaalissa seksuaalietiikassa seksillä ei ole mitään tiettyä tarkoitusta tai merkitystä, vaan kukin
on vapaa liittämään seksiin omia merkityksiään. Yhdelle seksi on rakkauden
ilmaisua, toiselle lisääntymistä ja kolmannelle viihdettä jne. Seksille annettavat
tarkoitukset ja merkitykset voivat myös muuttua tilanteen tai elämänvaiheen
mukaan.
Goldmanin esittämä seksin määritelmä vaikuttaa kuitenkin riittämättömältä,
sillä on seksin muotoja, jotka eivät edellytä halua olla kosketuksissa toisen
kehon kanssa. Esimerkiksi kyberseksin eri muodot kuten virtuaalihahmojen
välinen sekstailu tapahtuu täysin vailla kehollista kontaktia. Alan Soble tutkii,
onko löydettävissä joitakin sellaisia tekijöitä, jotka yhdistäisivät kaikkia mahdollisia seksuaalisen toiminnan muotoja. Hän esittelee seuraavia vaihtoehtoisia hypoteeseja seksuaalisen toiminnan määritelmäksi:
1.

Seksuaalinen toiminta tarkoittaa yhdyntää.

2.

Seksuaalinen toiminta tarkoittaa
lisääntymisaktien kaltaista toimintaa.

VAPAUS JA SEKSUAALISUUS

23

3.

Seksuaalinen toiminta tarkoittaa kontaktia
seksuaalisten kehon osien kanssa.

4.

Seksuaalinen toiminta tarkoittaa toimintaa,
joka tuottaa seksuaalista nautintoa.

5.

Seksuaalinen toiminta tarkoittaa toimintaa, jonka
on tarkoitus tuottaa seksuaalista nautintoa.

6.

Seksuaalinen toiminta tarkoittaa toimintaa, jolle on ominaista
tyydyttää halu saada kehollista nautintoa. (Soble 2006, 18-23.)

Soble testaa näitä hypoteeseja arjen ja seksologisen tutkimuksen esimerkkeihin seksuaalisesta toiminnasta. Hän pyrkii selvittämään, onko löydettävissä
joitakin sellaisia ehtoja, jotka esiintyessään riittävät nimeämään toiminnan
seksuaaliseksi. Hän kysyy myös, onko ylipäätään olemassa sellaisia ehtoja,
jotka esiintyvät kaiken seksuaalisen toiminnan yhteydessä. Soble toteaa, että
varsin yksinkertaiset esimerkit, kuten puhelinseksi tai eroottisten tarinoiden
lukeminen, riittävät romuttamaan ensimmäiset kolme hypoteesia (1-3). Sen
sijaan kolme viimeistä hypoteesia (4-6) ovat vahvempia, sillä ne eivät kytke
seksiä tietynlaisiin tekoihin, vaan pikemminkin lopputuloksiin, intentioihin tai
taipumuksiin. (Soble 2006, 20-23; Soble 1996, 142.)
Myös kaikille kolmesta viimeisestä hypoteesista on löydettävissä vastaesimerkkejä. Hypoteesin 4 kyseenalaistavat sellaiset seksitilanteet, jotka eivät
tosiasiassa tuota kenellekään seksuaalista nautintoa. Tällainen voi olla esimerkiksi kivulias yhdyntäyritys. Hypoteesin 5 kyseenalaistaa huomio siitä,
että pelkkä tarkoitus ei vielä tee jostakin toiminnasta seksiä, mikäli henkilöllä
on täysin harhainen käsitys siitä, mitä seksi on. Tämä on toki teoreettinen
vastaesimerkki, mutta riittää kaatamaan määritelmän yleispätevyyden.
Hypoteesi 6 on kaikista ovelimmin rakennettu, sillä se ei edellytä nautinnon
toteutumista tai tarkoituksellisuutta, vaan se viittaa mihin tahansa toimintaan,
jolle on ominaista tyydyttää halu saada kehollista nautintoa. Sen heikkoudeksi
osoittautuu kuitenkin ”ominaisen” tulkinnanvaraisuus. Hypoteesi kattaa hyvin
tavallisimmat seksin muodot, mutta se a jautuu helposti tulkinnallisiin ongelmiin esimerkiksi siitä, onko nahkaruoskalla lyömiselle ominaista tyydyttää
halu vai ei. Määritelmä ei ole tässäkään tapauksessa yleispätevä vaan yksilön
kontingenteista seksuaalisista taipumuksista riippuvainen.
Koska yksikään hypoteeseista ei pysty täyttämään yleispätevän määritelmän
vaatimuksia, näyttää siltä, että seksille ei ole mahdollista löytää mitään tyhjen-

VAPAUS JA SEKSUAALISUUS

24

tävää määritelmää. Tällaisen määritelmän pitäisi esittää sellainen välttämätön
ehto, jonka kaikki seksuaalinen toiminta aina täyttää. Ehkä tiukan määritelmän
sijaan onkin viisaampaa etsiä jotakin muuta keinoa nivoa seksin eri ulottuvuudet yhteen. Seksuaalisuus on laa ja ja monimuotoinen ilmiö, joten lienee
perusteltua tarkastella sitä ennemmin käsitepilvenä kuin essentialistisen
määrittelyn avulla. Alan Soble on ohimennen osunut edellisiä hypoteeseja
paremman määrittelytavan äärelle tarkastellessaan homo- ja heteroseksin
yhtäläisyyksiä:
”–vaikuttaa väärältä mieltää homoseksuaaliset teot seksuaalisiksi sillä
perusteella, että ne muistuttavat heteroseksuaalisia. Jokin muu on
tärkeämpää: niiden tuottaman nautinnon samanlaisuus. Itse asiassa,
homo- ja heteroseksuaalisten tekojen perheyhtäläisyys nautinnon perusteella vihjaa, että erottelu ’homo-’ ja ’heteroseksuaalisuuden’ välillä
on tyhjänpäiväistä ja tarpeetonta.” (Soble 1996, 136.)
Seksuaalisten tekojen kirjon keskinäinen perheyhtäläisyys kykenee selittämään hyvin, miksi toistensa kanssa hyvinkin erilaiset seksin muodot kuuluvat
kuitenkin yhteen. Nautinto ja kiihottuminen yhdistävät suurinta osaa käsiteperheen jäsenistä, mutta käsiteavaruuteen kuuluu myös nautinnottomia
tekoja, jotka yhdistyvät nautinnollisiin tekoihin muiden vastaavuuksien avulla.
Toisin sanoen nautinnoton seksuaalinen toiminta määrittyy seksuaaliseksi
siksi, että sillä on riittävästi vastaavuuksia nautinnollisen toiminnan kanssa.
Esimerkiksi kivun vuoksi keskeytyvä yritys sormeilla toisen sukupuolielimiä voi
olla seksuaalista toimintaa, vaikka osapuolet eivät olisi kiihottuneita tai kokisi
nautintoa, koska teko on vastaava lukuisien muiden samankaltaisten nautinnollisten tekojen kanssa. Vastaavuuteen sisältyvät mm. erogeenisten alueiden
koskettelu, aikomukset harjoittaa seksuaalista toimintaa sekä toiminnan
konteksti, esimerkiksi nuorten keskinäinen seksikokeilu salaa vanhemmilta.
Konteksti ja aikomukset voivat myös erottaa tapahtuman seksistä, jos kyseessä on vaikkapa gynekologinen tutkimus.
Vastaavuudet selittävät myös sen, miksi seksuaalista väkivaltaa voidaan kutsua seksuaaliseksi. Otetaan esimerkiksi poliisikuulustelu, jossa kuulusteltava
pakotetaan puhumaan työntämällä pamppua hänen peräaukkoonsa. Voidaan
todeta, että ihmiset harjoittavat hyvin samankaltaista toimintaa tavoitellessaan seksuaalista nautintoa. Teko on seksuaalinen juuri vastaavuuden
perusteella, vaikka kyse on väkivallasta, jossa nautinto ei ole millään tavalla
läsnä. Esimerkin vuoksi voidaan olettaa, ettei kuulustelija nauti tilanteesta,
vaan toimii pelkästään käskyjen mukaan. Perheyhtäläisyys antaa myös yhden selityksen sille, miksi seksuaalista väkivaltaa pidetään tavallisesti hyvin
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vastenmielisenä. Onhan irvokasta, että yleensä vapaaehtoisten, nautintoon
tähtäävien tekojen merkitys kääntyy täysin päinvastaiseksi: pakottamiseksi,
kivuksi ja nöyryytykseksi.
Seksin määritteleminen sen tosiasiallisten ominaisuuksien ja perheyhtäläisyyden avulla ei kytke seksiä mihinkään tiettyyn tarkoitukseen tai merkitykseen.
Perheyhtäläisyys on myös määrittelyn menetelmänä eettisesti neutraali. Se ei
anna käsiteperheen jäsenille minkäänlaista eettistä asemaa tai oleta niiden
välillä vallitsevan eettisesti merkityksellisiä relaatioita. Kun seksi irrotetaan
tarkoituksista, putoaa samalla pohja sellaisilta käsityksiltä, joissa ”oikeasta
tarkoituksesta” poikkeava seksuaalikäyttäytyminen nimetään moraalittomaksi. Mikään seksuaalisen toiminnan muoto tai tyyli ei sellaisenaan tee
toiminnasta eettisesti hyväksyttävää tai paheksuttavaa juuri sen seksuaalisen
luonteen vuoksi: ”Seksuaalinen häirintä ei ole moraalisesti väärin, koska se on
seksuaalista, vaan koska se on häirintää” (Primoratz 1999, 173-174).

Liberaalin seksuaalietiikan filosofiset perusteet
Liberaali seksuaalietiikka kytkeytyy useisiin etiikan traditioihin, joista keskeisimpiä ovat eettinen liberalismi, seurausetiikka ja sopimusetiikka. Teemu
Laa jasalo luonnehtii liberaalin seksuaalietiikan ydina jatuksia seuraavasti:
”Yksilön vapautta pitäisi ra joittaa vain pienin mahdollinen määrä.
Ainoana yksilön vapauden ra joituksen oikeutta jana on toisen yksilön
vapauden suojeleminen. Ihmisellä, yksilöllä, a jatellaan olevan oikeus
toimia omien mieltymystensä mukaisesti, kunhan hän ei tällä vapaudellaan ra joita toisen ihmisen, yksilön, vastaavaa vapautta.” (Laa jasalo
2001, 49.)
John Stuart Mill esittelee teoksessaan On Liberty (1859/1985) kolme perustavaa vapautta, jotka muodostavat eettisen liberalismin ytimen. Ensimmäinen
on omantunnon, mielipiteen ja ilmaisun vapaus, jota Mill pitää lähes absoluuttisena. Toinen on vapaus ohjata omaa elämää omien mieltymysten ja
pyrkimysten mukaisesti, vaikka joku pitäisikin niitä typerinä, kieroutuneina
tai väärinä. Toisesta vapaudesta seuraa kolmas, joka on vapaus muodostaa
ihmisten välisiä yhteenliittymiä minkä tahansa yhteisen intressin vuoksi. (Mill
1859/1985, 70.) Mill kirjoittaa:
” Vain vapaus tavoitella omaa hyvää omalla tavalla ansaitsee tulla
kutsutuksi vapaudeksi, kuitenkin sillä ehdolla, että emme samalla riistä
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toisilta heidän hyväänsä tai estä heitä tavoittelemasta sitä. Jokainen on
oman hyvinvointinsa paras vaalija, oli se sitten ruumiillista tai henkistä
ja hengellistä. Ihmiskunta saa enemmän sallimalla jokaisen elää itse
hyvänä pitämällään tavalla kuin pakottamalla heidät elämään tavalla,
jota toiset pitävät hyvänä.” (Mill 1859/1985, 71.)
Mill ei soveltanut a jatustaan yksilön vapaudesta suoraan seksuaalielämään, mutta hänen vaikutuksensa näkyy esimerkiksi Bertrand Russellin
seksuaalieettisessä a jattelussa. Russell arvosteli 1900-luvun alun ahtaita ja
perustelemattomia seksuaalinormeja ja kannusti ihmisiä kultivoimaan seksuaaliviettiään tukahduttamisen sijaan. Hän kirjoitti, että ”itsehillintää on käytettävä enemmän siten, että pidätytään häiritsemästä toisten vapautta, kuin
siten että ra joitetaan omaa vapautta”. (Russell 1931, 225-231.) Igor Primoratz
jatkaa seksuaalietiikkaan kuuluvaa kulttuurikritiikin perinnettä esittämällä,
että seksuaalietiikan keskeisenä tehtävänä on vallitsevien moraalikäsitysten
arvosteleminen. Hänen mukaansa eri yhteiskunnissa ja eri aikoina vallinneet
moraalikäsitykset ovat eronneet toisistaan niin suuresti, ettei aikalaiskäsityksiä voi sellaisenaan pitää luotettavina moraaliohjeina. Seksuaalisuuteen
liitetään usein vahvoja kulttuurisia olettamuksia, jotka ovat ristiriidassa sen
kanssa, millainen ihmisten seksuaalikäyttäytymisen koko kirjo todellisuudessa
on. Primoratz suositteleekin seksuaalieettisen a jattelun perustaksi pyrkimystä
mahdollisimman realistiseen käsitykseen seksuaalisuudesta. (Primoratz 1999,
167-168, 174-175.) Seksologian monitieteinen tutkimus mahdollistaa realistisen
käsityksen rakentamisen.
Pornografiaa koskevat mielikuvat on hyvä esimerkki Primoratzin esittelemästä ongelmasta. Pornografia esitetään usein moraalittomana vetoamalla
ra juihin yksittäistapauksiin tai kuvitelmiin, jotka yleistetään koskemaan pornoa kokonaisuudessaan. Kuuluisa esimerkki tästä on 1970-luvun loppupuolella
syntynyt snuff-elokuvia koskeva kohu, jossa kuviteltiin elokuvissa tehtävän
todellisia murhia ja raiskauksia. Pornoa vastustaneet feministit nostivat
snuff-elokuvat keskusteluun esimerkkinä pornoon olennaisesti kuuluvasta
väkivallasta. Vaikka kohu todettiin myöhemmin täysin perättömäksi ja sen
lähde paljastui Snuff-nimisen elokuvan (1976) markkinointikikaksi, tarina jäi
elämään todisteena pornon moraalittomuudesta ja sitä toistivat mm. Andrea
Dworkin ja Catharine MacKinnon 80-luvulla. (Soble 2002a.) Tällaisilla tavoilla
ovat rakentuneet pornoon toistuvasti liitetyt olettamukset väkivaltaisuudesta
(Paalanen 2010; Paalanen 2014). Kun pornoa tarkastellaan Primoratzin suosittelemalla tavalla, havaitaan, että ilmiö poikkeaa suuresti olettamuksista ja
mielikuvista. Porno on monimutkainen ja -muotoinen ilmiö, jota realistisen
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käsityksen saamiseksi pitää tarkastella läheltä ja tapauskohtaisesti. Susanna
Paasonen kirjoittaa:
”Feministinen tutkimus ei voi olettaa tai omaksua moraalista ylemmyyttä suhteessa tutkittaviin teksteihin ainakaan määrittelemättä, mistä
pornoteksteistä on kyse, millaisia haluja ne käsittelevät tai herättelevät.
Lähtökohtaisten arvoasetelmien sijaan arviointien tulisi olla tapauskohtaisia ja perusteltuja, mikäli tutkittavaa ilmiötä halutaan ymmärtää tai
kritikoida tuottavalla tavalla. Kontekstualisoiva ja lähiluvussa tarkka
analyysi on myös tehokas keino eritellä pornon ongelmallisia piirteitä
yhdistämättä niitä kaikkeen pornografiseksi luokiteltavaan aineistoon.”
(Paasonen 2005, 63.)
Koska ihmisillä on tapana pitää seksuaalisuutta koskevia kulttuurisia olettamuksia itsestäänselvinä, on niiden kriittinen uudelleenarvioiminen välttämätöntä seksuaalieettiselle keskustelulle. Primoratz hyödyntää seksuaalietiikkaa
koskevan yhteiskunnallisen keskustelun kritiikissään kahta olennaista erottelua: 1) erottelua eettisten argumenttien ja prudentiaalisuuteen eli järkevyyteen
vetoavien argumenttien välillä, sekä 2) erottelua eettisten sääntöjen ja ihanteiden välillä. Ensimmäinen erottelu tarkoittaa sitä, että yksilöllä ei ole eettistä
velvoitetta toimia aina prudentiaalisesti eli järkevimpänä pidettävän vaihtoehdon mukaisesti. Toisin sanoen yksilö voi toimia omien etujensa vastaisesti
ilman, että kyseessä olisi moraalinen vääryys. On aiheellista todeta, että etu
voi olla hyvin yksilökohtainen ja tulkinnanvarainen asia. Esimerkkinä moraalin
ja järkevyyden sekoittamisesta toisiinsa Primoratz käsittelee Peter Bertoccin
näkemystä, jonka mukaan ihmisten tulisi antaa seksuaalisen kiinnostuksen
kasvaa rakkaudeksi, ja siitä avioliitoksi ja perheeksi, jotta he saisivat seksistä
irti kaiken mitä se tarjoaa. Primoratz toteaa, että Bertoccin näkemys – oli se
totta tai ei – vetoaa järkevyyteen, ei moraaliin, eikä näin ollen velvoita ketään.
(Primoratz 1999, 168-170.)
Erottelu sääntöjen ja ihanteiden välillä selkiyttää eettisiksi velvollisuuksiksi
naamioitujen elämänihanteiden asemaa seksuaalietiikassa. Eettinen sääntö
asettaa ra jan, jonka rikkominen on väärin. Jokaisella on velvollisuus välttää
eettisten sääntöjen rikkomista. Eettisiä ihanteita ovat puolestaan sellaiset
asiat, jotka ovat jonkin eettisen vakaumuksen perusteella suositeltavia tai
kiitettäviä. Jos henkilö päättää olla toimimatta jonkin eettisen ihanteen mukaisesti, ei häntä saa tuomita tai paheksua samaan tapaan kuin eettisten
sääntöjen rikkomisesta. Ihanteet eivät ole velvoittavia, vaan pikemminkin
vapaasti tehtäviä elämänvalintoja. Primoratzin mukaan aina löytyy ihmisiä,
jotka pyrkivät nostamaan moraalisten velvollisuuksien ra jaa korkeammalle
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tuodakseen velvollisuuksien piiriin omia elämänihanteitaan. (Primoratz 1999,
171.) Hän siteeraa Lon Fulleria:
”Sen sijaan, että he kutsuisivat meidät mukaan toteuttamaan elämänmallia, jota he pitävät ihmisen arvoisena, he yrittävät nuijia meidät
uskomaan, että meillä on velvollisuus omaksua heidän mallinsa.”
(Primoratz 1999, 171; Fuller 1977, 10.)
Tyypillinen esimerkki ihanteiden nostamisesta etiikan asemaan on kristillinen
Tosi rakkaus odottaa -liike, jossa a jatellaan että aktiivinen seksielämä tulisi
aloittaa vasta avioliiton solmimisen jälkeen. Liike esiintyy seksuaalieettisenä
toimijana ja esittää näkemyksensä seksielämästä eettisinä velvollisuuksina
(Salomäki 2004). Primoratzin näkökulmasta tällainen toiminta ei ansaitse etiikan nimeä, sillä kysymys on vapaaehtoisesta ideologisesta elämänvalinnasta.
Mitä tulee eettisiin velvollisuuksiin Tosi rakkaus odottaa on samalla viivalla
Painonvartijoiden kanssa. Kummankin liikkeen toiminnassa kaikki velvollisuudet perustuvat ainoastaan yksilön henkilökohtaiselle sitoutumiselle liikkeen
arvoihin. Tosi rakkaus odottaa -liikkeen retoriikka pyrkii kuitenkin väittämään,
että liikkeen näkemykset seksielämästä ovat eettisiä velvollisuuksia, jolloin liike
syyllistyy harhautukseen. Eettisyydellä ratsastaminen osoittautuu tarkemmin
katsottuna epäeettiseksi toiminnaksi.
Primoratzin tekemät ra jaukset nostavat esiin erään liberaalin seksuaalietiikan
ydinominaisuuden: ohuuden. Vaikka ohuus saattaa kuulostaa heikkoudelta,
on se tosiasiassa vahvuus. Liberaalissa seksuaalietiikassa keskitytään määrittelemään hyväksyttävän seksuaalisen toiminnan ra joja. Eettiseksi säännöksi
riittää, että toiminta ei ylitä sallitun ra joja. Jos raameissa pysytään, sen jälkeen
toiminnan arvottaminen on yksilöiden omassa päätäntävallassa. Näkemykset
hyvästä, suositeltavasta, kiitettävästä tai erinomaisesta seksistä kuuluvat
ihanteiden alueelle. Niistä voidaan toki keskustella muiden etiikan traditioiden,
kuten hyve-etiikan, lähtökohdista, mutta tällaiset keskustelut voivat tuottaa
vain suosituksia, eivät eettisesti velvoittavia sääntöjä (Paalanen 2013).
Liberaali seksuaalietiikka pidättäytyy ottamasta kantaa erilaisiin seksitapoihin,
elämänkatsomuksiin tai ihanteisiin ja välttyy näin seksuaalisuutta koskevalta
arvokeskustelulta, joka tekee monista seksuaalieettisistä positioista hankalia
ja haavoittuvia. Esimerkiksi kristillis-konservatiivinen traditio on jo vuosikymmeniä joutunut vastaamaan murskaavaan kritiikkiin siitä, että se pitää heikoin
perustein heteroseksuaalisuutta eettisesti parhaana muihin seksuaalisiin
suuntautumisiin verrattuna. Ohut eettinen positio on resilientti eli sitkeä,
sillä monet sitä vastaan esitetyt argumentit kohdistuvat lähinnä soveltaviin
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kysymyksiin seksuaalipoliittisessa keskustelussa eivätkä ylety haastamaan
position teoreettista perustaa.
Toinen liberaalin seksuaalietiikan ydinominaisuus on Millin esittelemä periaate, jonka mukaan yksilöillä on vapaus yhteenliittymiseen ja yhteistoimintaan.
Tämä periaate on libertaristisen kontraktualismin eli sopimusetiikan kulmakivi.
Raymond Belliottin mukaan yhteiskunta syyllistyy tyranniaan, mikäli se pyrkii
pakottamaan ihmiset tietynlaiseen seksuaalikäyttäytymiseen tai määrittelee
vain tietynlaisen seksin hyväksyttäväksi. Sopimusetiikassa seksuaaliset suhteet katsotaan yksilöiden keskinäisiksi asioiksi, jolloin niiden hyväksyttävyyden
ehtona on ainoastaan osapuolten välinen sopimus – edellyttäen että he ovat
suostuneet siihen vapaasta tahdostaan ja että heillä on riittävät kyvyt tehdä
informoituja valintoja. (Belliotti 1993, 219-320.)
Yhdessä ohuus ja vapaus yhteistoimintaan tuottavat liberaalin seksuaalietiikan yhteiskuntafilosofisen position, jota voidaan kutsua seksuaaliliberalismiksi. Positio on luonteeltaan egalitaristinen ja arvopluralistinen: jos
seksuaalisen vapauden annetaan kukkia tasapuolisesti, sen seurauksena
on seksuaali-identiteettien, -kulttuurien ja -käytäntöjen moninaisuus yhteiskunnassa ihmisten toteuttaessa erilaisia halujaan ja pyrkimyksiään. Arvojen
ja seksuaalisuuden moninaisuus kuvaa tietysti lähes kaikkien nykyisten ja
menneiden yhteiskuntien tosiasiallista tilaa, mutta seksuaaliliberalismissa sitä
pidetään position johdonmukaisena seurauksena ja toivottuna tilana, mitä ei
voi sanoa yhteiskunnista, joissa seksuaalisuutta säädellään konservatiivisista
tai uskonnollisista periaatteista käsin. Niissä seksuaalisuuden moninaisuus on
ennemmin – ainakin virallisesti – jotakin, joka pitää kätkeä, tukahduttaa tai
jopa tuhota.

Vahinkoperiaate, loukkaaminen ja paternalismi
Hyväksyttävän seksuaalisen toiminnan ra joja tarkastellaan liberaalissa
seksuaalietiikassa seuraus- ja sopimusetiikan näkökulmista. Yksilönvapautta
ra joittaa ensisijaisesti vahingoittamisen kielto eli vahinkoperiaate (harm principle), jonka John Stuart Mill määrittelee seuraavasti: yksilön vapautta saa
ra joittaa vain estääkseen häntä vahingoittamasta toisia ihmisiä. Mill katsoo,
ettei yhteiskunnalla tai toisilla ihmisillä ole oikeutta puuttua yksilön toimintaan
millään muulla perusteella. Ainoastaan yksilö itse saa määritellä, mikä hänelle
on hyväksi, vaikka muut pitäisivät hänen toimintaansa hänelle itselleen vahingollisena. (Mill 1859/1985, 68-69.)
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Joel Feinberg määrittelee vahingoittamisen ”yksilön intressien oikeudettomaksi haittaamiseksi”. Määritelmän mukaan henkilön intresseille aiheutuneen
esteen tai haitan täytyy syntyä toisten ihmisten tai yhteisön vaikutuksesta,
ja este tai haitta on aiheutettu vääryydellä eli ilman perusteltua oikeutusta.
Feinberg ra jaa vääryyksistä pois sellaisen toiminnan, joka tapahtuu joko
oikeudenmukaisten sääntöjen ra joissa (esim. urheilukilpailussa häviäminen),
yksilön antaman suostumuksen perusteella (esim. vedonlyönnissä häviäminen) tai johon toimijalla ei lähtökohtaisesti ole ollut oikeutettua intressiä
(esim. oma odotus ylennyksestä ei toteutunutkaan). (Feinberg 1984, 32-36.)
Millin a jattelussa yksilön vapauden ra joittamisen perusteena saa olla ainoastaan toisille aiheutuva vahinko. Feinberg hyväksyy vapauden ra joittamisperusteeksi myös toisiin ihmisiin kohdistuvan moraalisten tuntojen loukkaamisen
(offense principle), mutta vain tiukoin ehdoin. Jotta loukkaaminen olisi riittävä
peruste yksilön toiminnan ra joittamiseksi, tulee loukkauksen tuottaa haittaa ja
olla vääryydellä tehty ehdoin kuin vahingonkin. (Feinberg 1986, 1-2.) Pelkästään
se, että joku sattuu loukkaantumaan jostakin, ei riitä vapauden ra joittamisperusteeksi. Feinberg esittää toiminnan loukkaavuudelle neljä arviointikriteeriä:
1.

Loukkauksen vakavuus: loukkaavan toiminnan intensiteetti, kesto
ja kohteiden laa juus. (Esim. julkisella paikalla tapahtuva rasististen
iskulauseiden huutaminen on vakavampaa verrattuna vihjaavan
rintamerkin kantamiseen.)

2.

Loukkauksen vältettävyys: kuinka helppoa loukkaukselta on välttyä,
ja mitä välttäminen vaatii. (Esim. loukkava mielenilmaus julkisessa
kulkuneuvossa on vakavampaa verrattuna vastaavaan mielenilmaukseen yleisellä paikalla; ensimmäisessä tapauksessa tilanteelta
välttyminen vaatii vain kauemmas siirtymistä, mutta poistumusta
kulkuneuvosta ja matkan keskeyttämistä.)

3.

Vapaaehtoisuus: loukkaavuutta vähentää se, että henkilö on
päättänyt itse altistua loukkaukselle vapaaehtoisesti. (Esim.
erotiikkabaariin meneminen ja loukkaantuminen siellä nähdystä
alastomuudesta.)

4.

Erityinen alttius: loukkauksen vakavuutta vähentää se, että toiminnan loukkaavuus perustuu henkilön erityiselle alttiudelle loukkaantua kyseisestä toiminnasta. (Esim. loukkaantuminen stand-up
-koomikon avioeroaiheisista vitseistä, jos itsellä on juuri rankka
eroprosessi kesken.) (Feinberg 1985, 26-35; esimerkit kirjoitta jan.)
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Loukkaavana pidetyn toiminnan puolustukseksi lasketaan sen henkilökohtainen ja sosiaalinen tärkeys, sekä sen arvo ilmaisunvapauden tai muiden
toimijan oikeuksien näkökulmasta. Pahantahtoinen tai tarkoituksellinen loukkaaminen puolestaan vähentää toiminnan hyväksyttävyyttä. Feinberg esittää,
että loukkaavana pidetyn toiminnan eettistä asemaa pitäisi arvioida punnitsemalla toiminnan loukkaavuutta ja sen puolustettavuutta toisiinsa nähden.
Mikäli loukkaava toiminta on heikosti puolustettavissa, vääryydellä tapahtuvaa ja aiheuttaa selkeästi haittaa, on sitä perusteltua ra joittaa jollakin tavalla.
Hän pitää loukkauksia kuitenkin lähtökohtaisesti vähäpätöisinä ja suosittelee
puuttumistavoiksi ennemmin sosiaalisia ja paikallisia toimenpiteitä (esim.
järjestyssääntöjä julkisissa kulkuneuvoissa) kriminalisoinnin sijaan. (Feinberg
1985, 44-49.)
Feinbergin esittämät varaukset osoittavat, että loukkaamiseen tulee suhtautua hyvin varovaisesti vapauden ra joittamisperusteena. Pluralistinen yhteiskunta on täynnä erilaisia arvo- ja mielipidekiistoja sekä itseilmaisun muotoja,
joita joku saattaa pitää loukkaavina tai jopa haitallisina (esim. pornografian
saatavuus tai esittäminen). Jos loukkaavuutta voisi käyttää kriminalisointien
tai kieltojen perusteena, saattaisi seurauksena olla ilmaisun- ja sananvapauksien merkittävä heikkeneminen. Feinbergin esittämä vääryysehto ra joittaa
huomattavasti sitä, millaisissa tilanteissa loukkaavuutta voidaan käyttää yksilönvapauden ra joittamisen perusteena, sillä silloin kun loukkaavana pidetty
toiminta tapahtuu toimijan omien oikeuksien ra joissa, sitä voi tuskin pitää
vääryytenä. Tällöin esimerkiksi sananvapauden, poliittisten vapauksien tai
seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ra joissa olevia asioita ei voi pitää vääryyksinä, ellei toiminta samalla riko jonkun toisen oikeuksia.
Yhteiskuntarauhan nimissä loukkaavana pidettävää toimintaa voidaan perustellusti ra joittaa esimerkiksi sellaisissa tiloissa, joihin kaikilla pitää olla pääsy
ja joissa kaikkien tulisi saada asioida ilman suurempia häiriöitä. Esimerkiksi
virastot tai julkiset liikennevälineet ovat tällaisia. Silloinkin vapaudenra joitukset pitää perustella huolellisesti loukkauksien raskauttavia ja lieventäviä
tekijöitä punnitsemalla. Esimerkiksi poliittisten iskulauseiden huutaminen
megafonilla täydessä ruuhkabussissa on perustellumpaa kieltää kuin iskulauseiden kantaminen t-paidassa. Kummassakin on kyse poliittisesta oikeudesta
ja ilmaisunvapaudesta, jotka ovat tärkeitä puolustuksia toiminnalle, mutta megafonitapauksessa muiden matkusta jien kärsimät haitat ja niiden vaikea vältettävyys tekevät metelöinnin kieltämisestä julkisissa kulkuneuvoissa perusteltua.
Andrew Kernohan argumentoi, että vahingoittamisen käsitettä tulisi laa jentaa
kulttuuriseen sortoon, joka kaventaa yksilön mahdollisuuksia toteuttaa ja
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kehittää itseään vapaasti. Ra joittava kulttuurinen konteksti on sortoa silloin,
kun ra joitukset eivät perustu oikeutettuihin syihin ra joittaa yksilön vapautta.
Esimerkiksi vanhakantaisen yhteisön ylläpitämät sukupuoliroolit, jotka ra joittavat naisia kouluttautumasta ja hallitsemasta omaa elämäänsä, ovat tyypillisiä sorron muotoja. (Kernohan 1998, 12-14.) Tällaiset kulttuuriset rakenteet
ja käytännöt ovat selvästi yksilön vapauden ja tärkeiden intressien vastaisia,
sillä ne ra joittavat jo lähtökohtaisesti yksilön mahdollisuuksia määritellä omat
intressinsä vapaasti. Ra joittavat kulttuuriset rakenteet ovat siis Kernohanin
mukaan vahingoittavia. Mutta koska kulttuurisilla rakenteilla ei ole yksiselitteisiä ja eroteltavia aiheutta jia, ei niihin voida välttämättä puuttua suoraan
kielloin tai ra joituksin.
Kernohan katsoo, että yhteiskunta voi perustellusti luopua arvoneutraaliudestaan sellaisissa tilanteissa, joissa jokin ihmisryhmä tarvitsee erityistä
tukea kulttuurista sortoa vastaan. Normaalisti yhteiskunnan pitäisi pysytellä
mahdollisimman neutraalina elämänvalintoihin ja arvoihin liittyvissä kysymyksissä, mutta silloin kun jotkut kulttuuriset rakenteet uhkaavat yksilöiden aitoa
mahdollisuutta toimia vapaasti ja määritellä itse intressinsä, on valtiolla velvollisuus pyrkiä korjaamaan tilanne. Kulttuurisen sorron ha jautuneen luonteen
vuoksi sitä vastustavat toimet voivat olla lähinnä tuen tarjoamista sorretuille
henkilöille tai kulttuurin muuttumiseen tähtääviä epäsuoria keinoja kuten kasvatusta, valistusta tai yhteiskunnallista keskustelua. (Kernohan 1998, 96-102.)
Liberaalissa etiikassa hylätään tavallisesti holhoamiseen eli paternalismiin
liittyvät perusteet ra joittaa yksilön vapautta, paitsi silloin kun estetään va jaavaltaista henkilöä tekemästä vakavaa vahinkoa itselleen. Feinberg erottelee
paternalistisia näkökulmia kahteen eri ryhmään: 1) Kova paternalismi sallii
yksilön toiminnan ra joittamisen silloin kun yksilön toiminta on häntä itseään
vahingoittavaa, haitallista tai riskialtista. Valtio tai joku muu toimija saa tällaisissa tilanteissa oikeuden tehdä päätöksiä yksilön puolesta vastoin tämän
tahtoa, vaikka yksilö olisi itse ryhtynyt vahingolliseen toimintaan. 2) Pehmeä
paternalismi puolestaan puuttuu yksilön itseä vahingoittavaan toimintaan vain
ja ainoastaan silloin, kun toiminta vaikuttaa olevan jollakin tavalla pakotettua
tai vailla täyttä ymmärrystä tehtyä. (Feinberg 1986, 12-13.)
Pehmeä paternalismi ei ole suoraan ristiriidassa eettisen liberalismin
lähtökohtien kanssa, jos siihen suhtaudutaan riittävin varauksin. Pehmeän
paternalismin mukaiset yksilöä suojaavat rakenteet ovat oikeutettuja
ainoastaan silloin, kun niillä suojataan sellaista henkilöä, jolta puuttuu
tilapäisesti tai pysyvästi kyky arvioida oman toimintansa riskejä, haittoja tai
vahingollisuutta hänelle itselleen. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi
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lapset, kehitysvammaiset, muistisairaat, mielenterveyden ongelmista kärsivät
tai vahvasti päihtyneet henkilöt.
Yksilönvapauden periaate on kuitenkin niin merkittävä, että silloinkin kun
holhoamiselle on hyvät perustelut, pitäisi sen tapahtua vähäisimmän puuttumisen periaatteella. Esimerkiksi kehitysvammaisen henkilön seksuaalisia
valintoja, kuten seksin myymistä pikkurahalla, ei pitäisi kieltää sillä perusteella,
että hänellä on riski joutua hyväksikäytön kohteeksi. Pienimmän puuttumisen
periaatteen mukaan pitäisi pyrkiä selvittämään toimintaan liittyvät tosiasialliset uhkat ja niiden suuruus, ja toimia ensisijaisesti valistamalla ja auttamalla
kehitysvammaista henkilöä sen sijaan, että hänen toimintavapauttaan ra joitettaisiin. Lisäksi on tärkeää kyetä sivuuttamaan omat arvot, tunnereaktiot ja
opitut kulttuuriset suhtautumistavat. Niiden sijaan pitäisi selvittää, millaisia
merkityksiä seksin myymisellä on henkilölle itselleen. Se, mitä ulkopuolinen arvioija saattaisi pitää kehitysvammaisen henkilön hyväksikäyttönä, voikin olla henkilölle itselleen toivottava tilanne: ”helppoa seksiä ja vielä vähän taskurahaakin”.

Inho, ihanteet ja moralismi
Teemu Laa jasalo väittää, että pelkästään vahinkoperiaatteeseen vetoamalla
ei onnistuta ratkaisemaan tyydyttävästi kaikkia seksuaalietiikan ongelmia.
Laa jasalo esittää joukon kysymyksiä, joiden selvittämiseen vaaditaan hänen
mielestään muunkinlaisia eettisiä intuitioita kuin mitä liberaali etiikka tarjoaa.
Kysymykset käsittelevät muun muassa nekrofilian ja eläinseksin sallittavuutta.
(Laa jasalo 2001, 54.) Laa jasalon valitsemat kysymykset eivät ole pelkästään
teoreettisia pulmia, vaan ne edustavat hyvin tavallista hyökkäystä liberaalia
seksuaalietiikkaa vastaan. Ei ole sattumaa, että kysymysten aiheet kuuluvat
kaikista inhotuimpien seksuaalisten mieltymysten joukkoon kulttuurissamme.
Vaikka Laa jasalo peräänkuuluttaa eettisiä intuitioita, hänen valitsemiensa kysymysten ongelmallisuus kulttuurissamme ei perustu siihen, että kysymykset
olisivat vaikeasti ratkaistavia liberaalin seksuaalietiikan välinein, vaan siihen,
että niitä on mahdotonta käsitellä neutraalisti ja analyyttisesti juuri missään
muualla kuin filosofin työhuoneessa.
Inholle ja siitä kumpuaville asenteille rakennetut näennäiset moraaliväittämät
ovat hyvin tavanomaisia seksuaalieettisessä keskustelussa. Inho on merkittävässä roolissa tiukkoja seksuaalinormeja ja ryhmäkoheesiota vaalivissa
yhteiskunnallisissa aatteissa kuten uskonnollisessa fundamentalismissa tai
nostalgista kunnollisuutta vaalivassa konservatismissa. Tällaiset aatteet
VAPAUS JA SEKSUAALISUUS

34

asettuvat tavan takaa liberalismia vastaan, eivätkä niinkään argumentoiden,
vaan syyttäen seksuaaliliberalismia heidän ihanteena pitämänsä elämäntavan
turmelemisesta. Jonathan Dollimore analysoi erilaisia kulttuurikonflikteja ja
esittää, että yhtenäiskulttuurin reuna-alueilla tapahtuvat kohtaamiset tuottavat inholle rakentuvia käsityksiä toisista ihmisistä. Inhoa tuntevat henkilöt
identifioituvat vallitsevaan yhtenäiskulttuuriin, ja inhon kohteena ovat henkilöt
tai teot, jotka jäävät kulttuurin vakiintuneiden ra jojen ulkopuolelle. Inho määrittelee itselle turvallisia kulttuurisia ra joja, mutta samalla myös paljastaa vallitsevien ra jojen ja identiteettien haavoittuvuuden, sillä jos ne olisivat vakaita
ja vahvoja, ei niitä tarvitsisi suojella primitiivisillä tunnereaktioilla: ”[Inho] voi
toimia kulttuuristen ja ruumiillisten ra jojen suojelemiseksi, mutta usein sellaisella tavalla, joka osoittaa niiden haavoittuvuuden sekä niiden turvaamisesta
maksetun psykologisen ja sosiaalisen hinnan.” (Dollimore 2001, 47.)
Martha Nussbaum analysoi inhon luonnetta ja toteaa, että sillä on merkityksensä ihmisen hyvinvoinnille. Inho auttaa tunnistamaan erilaisia terveydelle
haitallisia tai vaarallisia asioita kuten kehon eritteitä, hyönteisiä ja pilaantuneita tai myrkyllisiä aineita. Tällöin se kohdistuu ensisijaisiin kohteisiin eli on
suorista aistihavainnoista riippuvaista. Inho ei kuitenkaan ole luotettava tunne
vaarallisten asioiden välttämiseksi, sillä joskus mielikuvat ohjaavat inhon kokemista enemmän kuin aistimuksen kohteen tosiasiallinen vaarallisuus. Ihmiset
eivät esimerkiksi kykene luotettavasti arvioimaan syömiensä asioiden myrkyllisyyttä tai erilaisia taudinaiheutta jia. Inhoreaktiot saattavat myös syntyä
ja jatkua vastoin parempaa tietoa esimerkiksi silloin, kun jokin on täydellisen
vaaratonta, mutta näyttää limaiselta tai niljakkaalta (Nussbaum 2010, 13-15.)
Toissijaisiin kohteisiin kohdistuva inho on projisoitua, mikä tarkoittaa mielikuviin perustuvaa inhon kokemista suorien aistimusten sijaan. Projektiossa
inhottavina koetut kuvaukset, kuten likaisuus, limaisuus tai eläimellisyys liitetään inhon kohteeseen mielikuvien ja sosiaalisen vahvistamisen avulla, vaikka
ne eivät tosiasiassa kuvaisi kohdettaan lainkaan realistisesti. Esimerkiksi
rasistiset liikkeet ovat usein käyttäneet projektiota taktiikkanaan maalatessaan inhottavaa kuvaa vihaamastaan ihmisryhmästä. (Nussbaum 2010, 1416.) Nussbaumin mukaan ”projisoitu inho sisältää kaksinkertaisen fantasian:
fantasian toisen likaisuudesta ja fantasian omasta puhtaudesta. Projektion
kummatkin puolet sisältävät virheellisen käsityksen, joka edistää hierarkialle
perustuvaa politiikkaa” (Nussbaum 2010, 17).
Nussbaum toteaa, että inholla on suuri rooli seksuaalisuutta koskevissa kulttuurisissa asenteissa, sillä seksiin liittyy eläimellisinä pidettyjä ominaisuuksia,
eritteitä ja kehon ra jojen ylittämistä. Hänen mukaansa naisiin usein liitetyt
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käsitykset saastaisuudesta ja miehiä alemmasta asemasta ovat kytköksissä kuukautisveren ja synnytyksen jälkien tuottamiin inhon kokemuksiin.
Vastaavasti homoseksuaalisuuteen kohdistuva inho rakentuu sen varaan,
että mielikuvat homoseksistä sijoittavat miehen naisen asemaan: toisaalta
alistettuna penetraation kohteena ja toisaalta saastaisena eritteiden vastaanotta jana. Sosiaaliseen saastumiseen voi riittää vain viitteellinen kontakti saastuttavan kohteen kanssa kuten pelkkä oleilu samassa tilassa inhon kohteen
kanssa. Saastaisuuden siirtymistä ihmisestä toiseen tällaisissa tilanteissa voi
luonnehtia lähinnä maagiseksi. Nussbaumin mukaan ei ole yllättävää, että tällaisten uskomusten vallassa olevat henkilöt kokevat tarpeelliseksi vahvistaa omia
ra jojaan erottautumalla kaikin tavoin inhon kohteista. (Nussbaum 2010, 15-19.)
Inhon ja puhtauden väliselle dynamiikalle rakentuvat yhteiskunnalliset projektit tuottavat näennäistä eettistä argumentaatiota esittäessään ra joituksia
seksuaaliselle ilmaisulle ja käyttäytymiselle. Ra joitusten taustalla voidaan
nähdä piilotavoitteita, joilla pyritään hallinnoimaan seksuaalisuuteen liittyvää
inhoa ja ahdistusta. Samalla niitä käytetään lujittamaan oman ryhmäidentiteetin perustaa. Wilhelm Reich katsoo, että uskonnollis-konservatiivisten ja
totalitarististen a jattelutapojen taustalla on juuri ahdistukselle, häpeälle ja
inholle perustuvia rakenteita, joissa seksuaalisuuden tukahduttamista käytetään hierarkkisen sosiaalisen järjestyksen motivoimiseen (Reich 1973, 152-155;
myös Nussbaum 2010, 14-16). Seksuaalipoliittisessa keskustelussa esiintyvät
konservatiiviset positiot voivat joskus olla vaikeasti ymmärrettäviä juuri siitä
syystä, että ne perustuvat taustalla olevalle ahdistukselle yhteiskuntafilosofisen teorian sijaan. Tällaisiin positioihin liittyvät vaatimukset perinteisten
seksuaalinormien kunnioittamisesta ja mystifioidusta heteroseksuaalisuuden
ja avioliiton vaalimisesta eivät oikeastaan ole seksuaalipolitiikkaa tai -etiikkaa, vaan pikemminkin identiteettipolitiikkaa, joka perustuu oman ryhmän
puhtauden vaalimiselle.
Sakari Melanderin mukaan moralismissa on kyse a jattelusta, jossa jokin ryhmä
vaatii omaksumiaan arvoja ja moraalikoodeja koko yhteiskuntaa koskevien
sääntöjen perustaksi. Hänen mukaansa moralistiset perusteet ovat huonoja
perusteita lainsäädännölle, koska ne eivät tunnusta yhteiskunnassa tosiasiassa
vallitsevaa arvojen moninaisuutta. Lainsäädännön pitäisi perustua ennemmin
yleispätevien oikeushyvien, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien, suojelemiseen.
(Melander 2008, 361-369; myös Matikkala 2014, 116.) Joel Feinberg erittelee
moralismin eri muotoja seuraavasti:
1.

Oikeudellinen moralismi: Yhteiskunnalla katsotaan olevan oikeus
kieltää tai ra joittaa toimintaa, jota pidetään moraalittomana tai
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pahana, vaikka se ei vahingoittaisi tai loukkaisi ketään (esim. yksityisesti harjoitetun homoseksin kieltäminen homokammoisessa
yhteisössä).
2.

Moraalikonservatismi: Yhteiskunnalla katsotaan olevan oikeus
kieltää tai ra joittaa toimintaa, joka uhkaa vahingoittaa perinteistä
elämäntapaa (esim. naisten vapauden ra joittaminen perinteisen
perhemallin vaalimiseksi).

3.

Perfektionismi: Yhteiskunnalla katsotaan olevan oikeus kieltää tai
ra joittaa toimintaa, joka heikentää yhteiskunnan tai yksilön mahdollisuuksia saavuttaa jokin moraalinen ihanne (esim. paljastavan
pukeutumisen kieltäminen siveyden edistämiseksi). (Feinberg
1990, 3-4, 39-43, 124-128, 277-281; esimerkit kirjoitta jan.)

Seksuaalisuuden alueella moralististen ra joitusten kohteiksi ovat joutuneet
tavallisesti kulttuurisesti sopimattomina pidetyt seksuaalisuuden muodot.
Suomessa kristillisiin seksuaalinormeihin pohjautunut lainsäädäntö kielsi
aviottoman seksin vuoteen 1926 asti, aviorikoksen vuoteen 1948 asti ja homoseksin vuoteen 1971 asti. Vuonna 1971 rikoslaista poistettiin myös eläimeen
sekaantuminen, jota pidettiin Suomessa erityisen raskaana rikoksena 1700- ja
1800-luvuilla ”jumalan lakiin” vedoten (Keskisarja 2006). Nykyisin moralistisia asenteita sopimatonta seksuaalisuutta kohtaan esiintyy erityisesti
seksualisuuden julkisen ilmaisemisen kohdalla: seksimessujen mainostamista
ra joitettiin hyvän tavan vastaisena, nuorten yhteissaunomista kesäleirillä paheksuttiin voimakkaasti ja homobaarien darkroomit eli seksihuoneet kiellettiin viranomaispäätöksellä.1 Moralistinen paheksunta kohdistuu myös nuorten
seksuaaliseen ilmaisuun (Paalanen 2012) ja sadomasokismiin (Paalanen 2014).
Moralistisen argumentaation la jit lomittuvat usein keskenään ja vetoavat
usein paheksuttavan toiminnan oletettuun haitallisuuteen tai vahingollisuuteen. Esimerkiksi homoseksuaalisuutta on vastustettu täyskädellä moralistisia
argumentteja: sitä on pidetty yleisesti ”vääränä” seksuaalisuutena (oikeudellinen moralismi), uhkana perinteiselle avioliitolle (moraalikonservatismi) sekä
yksilön hairahduksena oikealta polulta (perfektionismi). Lisäksi on otaksuttu,

1 Seksimessujen mainonnasta: ”Seksimessujen ulkomainonta liikaa lasten silmille”

http://www2.kulutta javirasto.fi/fi-FI/arkisto2010/verkkolehti-3-2010/seksimessujen-ulkomainonta-liikaa-lasten-silmille; nuorten yhteissaunomisesta: ”Kyseenalaista toimintaa kesäleireillä: Miehet ja teinitytöt sekasaunassa” http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/
art-1288582662233.html; homobaarien darkroomeista: ”Helsinkiläinen homoravintola
sulki privaattikoppinsa” http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/62927-helsinkilainen-homoravintola-sulki-privaattikoppinsa (luettu 5.1.2015).
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että homoseksuaalisuus tuottaisi mielenterveyden ongelmia ja huonoja
elämäntapoja (vahingollisuus). Seksologian kehitys viimeisen 50 vuoden aikana on kuitenkin osoittanut homoseksuaalisuuteen kohdistuvat moralistiset
käsitykset vääriksi. Esimerkiksi homojen kokemat henkiset ja fyysiset terveysongelmat ovat todistettavasti perua homoseksuaalien kärsimästä syrjinnästä
ja stigmasta, ei homoseksuaalisuudesta itsestään (Herek 2009). Moralistiset
käsitykset seksuaalimoraalista ovat osoittautuneet niin homoseksuaalisuuden
kohdalla kuin lukuisissa muissakin tapauksissa joko tietämättömyydeksi tai
tarkoitukselliseksi vääristelyksi.
Seksuaalisuuteen kohdistuvan moralismin epäonnistumisten historia ei
kuitenkaan vielä osoita, että moralistinen argumentaatio olisi aina väärässä.
Feinberg katsoo, että moralistisilla ra joituksilla voi periaatteessa olla jonkinlaista arvoa, sillä niillä pyritään ra joittamaan jotakin pahana pidettyä. Hän ei
suoraan hylkää moralististen vapauden ra joittamisperusteiden mahdollisuutta, mutta esittää, että vahingoittamisen kielto on lähes aina perusteltu, kun
taas moralistiset kiellot ovat sitä vain hyvin harvoin. (Feinberg 1990, 318-324.)
Feinbergin mukaan on esimerkkitapauksia, joissa yleisen moraalin ja kohtuullisuuden varjeleminen saattaa olla perusteltua jopa moralistisen kiellon nojalla.
Hän esittelee Irving Kristolin esimerkin, jossa järjestetään verisiä gladiaattoritaisteluita hyvin palkattujen ja vakaan suostumuksen antaneiden ottelijoiden
kesken. Feinbergin mukaan tällaisten taisteluiden salliminen voisi edistää
kulttuurista hyväksyntää vakavan riskin ottamiselle ja tuottaa siten tilanteen,
jossa kulttuuriset asenteet voisivat mahdollistaa gladiaattorin äärimmäisen
riskialttiin uran valitsemisen tosiasiassa varsin heikoin perustein. (Feinberg
1990, 128-133, 328-331.) Toinen moralistisia perusteluja puolustava esimerkki
koskee lapsen hankkimista tietäen, että lapsesta tulee vakavasti vammainen.
Feinberg katsoo, että tällaista toimintaa ei voida kieltää pelkästään vahinkoperiaatteeseen vetoamalla, sillä lapsen hankkiminen ei sellaisenaan ole teko,
joka tuottaa vahinkoa jollekulle. Tapauksessa on Feinbergin mukaan olennaista se, että lapsen olemassaolo on parempi asia kuin ei-olemassaolo, ja
tämä edullinen seuraus vanhempien toiminnasta on merkittävämpi asia kuin
aiheutunut kärsimys. (Feinberg 1990, 27-33, 325-328.) Feinberg ei kuitenkaan
katso näitä esimerkkejä kriittisiksi ongelmiksi eettiselle liberalismille, vaan
pikemminkin perusteluksi varovaiselle kannalle, joka antaa mahdollisuuden
moralististen vapauden ra joittamisperusteiden hyväksyttävyydelle joissakin
erikoistapauksissa. Erikoistapauksien tulee kuitenkin olla poikkeuksellisen
vahvoja siinä mielessä, että niissä edistetään jotakin merkittävää yhteistä
hyvää tai ehkäistään tarpeetonta kärsimystä. (Feinberg 1990, 324-328.)
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En jaa Feinbergin käsitystä siitä, että yllä esitetyt esimerkit riittäisivät moralististen vapauden ra joittamisperusteiden oikeuttamiseen. Tässä yhteydessä
ei ole mahdollista käsitellä esimerkkejä seikkaperäisesti, mutta muutama
kriittinen huomio riittää kyseenalaistamaan niiden antaman tuen moralismille. Gladiaattoriesimerkin kohdalla on erittäin olennaista, millainen konteksti
gladiaattoritaisteluilla on. Jos niitä säädeltäisiin samaan tapaan kuin kamppailula jeja länsimaissa nykyisin säädellään, olisivatko ne edelleen vaaraksi
yleiselle moraalille? Feinbergin pelko kulttuuristen asenteiden raaistumisesta
on perusteltu, mutta moralistisen ra joittamisen sijaan parempi vastaus
ongelmaan saattaisi olla Hellstenin esittämä moraalisen autonomian vahvistaminen ja Kernohanin keinovalikoima, jossa valtio ei ra joita, mutta valvoo
toiminnan pelisääntöjä sekä tarjoaa valistusta ja vaihtoehtoja. Vammaisen
lapsen esimerkissä sivuutetaan perusteetta se seikka, että vanhempien vastuu
lapsen hyvinvoinnista alkaa jo päätöksestä hankkia lapsi. Vanhempien päätös
tuottaa eettisen vastuun huolehtia lapsen perustavista intresseistä elävänä
olentona; tarpeettoman kärsimyksen välttäminen on yksi näistä. Esimerkkiä
on hedelmällisempää tarkastella vanhempien vastuun ja vahingollisen laiminlyönnin avulla kuin moralismille tyypillisen inherentin pahan näkökulmasta.
Yllä olevia huomautuksia ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi argumenteiksi, jotka
pyyhkisivät moralismiin liittyvät haasteet olemattomiin, mutta ne riittävät
tässä kontekstissa osoittamaan, että ainakaan mainitut esimerkit eivät takaa
moralismille jalansijaa hyväksyttävänä vapauden ra joittamisperusteena.

Suostumus
Osapuolten suostumus on seksuaalisen toiminnan eettisen hyväksyttävyyden
ehto silloin, kun toimintaan osallistuu kaksi tai useampia henkilöitä, tai kun toiminnalla on toiseen henkilöön suoraan kohdistuvia vaikutuksia. Suostumuksen
katsotaan olevan niin vahva eettisen oikeutuksen lähde, että yksilö saa pätevällä suostumuksellaan altistaa itsensä myös erilaisille riskeille, haitoille,
loukkauksille ja vahingolle. Suostumuksen ei tarvitse olla muodollinen tai
ääneen lausuttu – pelkkä yhteisymmärrys riittää – mutta sen on perustuttava
vapaaehtoisuuteen sekä riittävään tietoon ja ymmärrykseen siitä, mihin ollaan
suostumassa (Belliotti 1993, 319). Raymond Belliotti kuvaa suostumuksen eettistä merkitystä seuraavasti:
”Seksin moraalisen hyväksyttävyyden voi selvittää helposti: ovatko
osapuolet vapaaehtoisesti suostuneet kyseiseen toimintaan ilman
voimankäyttöä, huijausta tai pakottamista, olettaen että osapuolilla on
riittävä kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä. Edellisen mukaisesti, seksi on
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kiellettyä, jos joltakin osapuolelta puuttuu kyky antaa riittävään tietoon
perustuva suostumus, tai jos tilanteeseen liittyy voimankäyttöä, huijausta tai pakottamista.” (Belliotti 1993, 319-320.)
Oikeustieteessä katsotaan, että henkilö voi suostumuksellaan oikeuttaa
sellaista itseensä kohdistuvaa toimintaa, jota suostumuksen puuttuessa
pidettäisiin rikoksena. Esimerkiksi yhdyntä on raiskaus ilman suostumusta.
Oikeudellisesti pätevä suostumus sisältää kuitenkin paternalistisia ra joituksia:
yksilö ei voi sen nojalla suostua hengenvaaralliseen tai vakavasti vammauttavaan toimintaan. Paternalismia puolustetaan tavallisesti katumusriskin avulla
eli olettamalla, että henkilö tulee todennäköisesti katumaan valintojaan, kun
toiminnan seuraukset selviävät hänelle kokonaisuudessaan. (Koskinen 2008,
170; Nuutila 1997, 313). Vilja Hahto tiivistää rikoslaillisesti pätevän suostumuksen edellytykset seuraavalla tavalla:
1.

Suostumuksen anta jan tulee olla oikeushyvän haltija,

2.

suostumuksen anta jalla tulee olla määräysvalta oikeushyvästä ja
teon tulee olla hyväksyttävissä,

3.

suostumuksen anta jan on kyettävä antamaan suostumus (huomioiden esimerkiksi suostumuksen anta jan terveydentila ja ikä),

4.

suostumus on voitava antaa vapaaehtoisesti,

5.

suostumus on annettava ennen tekoa ja sen on oltava voimassa
teon aikana, ja

6.

suostumuksen on oltava täsmällinen eli sen on perustuttava täsmälliseen ja oikeaan tietoon teosta, johon suostutaan. (Hahto 2004,
247-249.)

Seksuaalietiikan näkökulmasta suostumuksen ehtojen ei tarvitse olla yhtä
tiukkoja ja täsmällisiä kuin oikeustieteellisessä tarkastelussa. Monissa seksielämän tilanteissa riittää, että osapuolilla on summittainen yhteisymmärrys siitä,
mitä ollaan tekemässä, ja että yhteisymmärrystä tarkennetaan tarvittaessa,
mikäli tilanne muuttuu. Tällaista suostumuskäytäntöä kutsutaan joskus ”ei
tarkoittaa ei” -malliksi, jossa kaikki on periaatteessa sallittua niin kauan kuin
joku osapuolista asettaa toiminnalle ra joituksia tai vetää suostumuksensa
pois. Pätevän suostumuksen ehdot ovat tiivistettynä seuraavat:
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1.

Suostumus on oltava mahdollista antaa: Suostumuksen anta jan
on kyettävä antamaan suostumuksensa jollakin tavoin. Hän ei saa
olla esimerkiksi ta juton, unessa tai niin vahvasti päihtynyt, että
hän ei kykene viestimään luotettavasti. Suostumus voidaan antaa
myös sanattomasti, kehollisesti tai omalla aloitteella, ja se voi olla
voimassa myös pitkäkestoisesti, mikäli suostumuksen anta ja niin
haluaa. Suostumus on kuitenkin periaatteessa vedettävissä pois
milloin tahansa.

2.

Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen: Suostumus ei ole pätevä, jos
se perustuu pakottamiseen, painostamiseen, kiristykseen tai muihin
keinoihin, joilla heikennetään yksilön autonomista päätöksentekoa.
Henkilökohtaiset syyt tai sosiaalinen paine eivät riitä kyseenalaistamaan päätöksenteon vapaaehtoisuutta.

3.

Suostumuksen pitää perustua riittävään tietoon ja ymmärrykseen:
Suostumus ei ole pätevä, jos se perustuu huijaamiseen, vääristelyyn tai puutteelliseen tietoon. Suostumuksen anta jan pitää olla
kykeneväinen ymmärtämään tekojensa merkitys ja mahdolliset
seuraamukset riittävän hyvin suhteessa tekojen mahdollisiin vahingollisiin seurauksiin. (Wertheimer 2002, 346-347; Paalanen 2011.)

Suostumuksen ehtojen tulkitsemisessa on otettava huomioon erityisesti
kaksi seikkaa: 1) Liberaalin seksuaalietiikan ytimessä on yksilönvapauden
kunnioittaminen. Suostumuksen ehdot suojaavat yksilön vapautta toimia
itse valitsemallaan tavalla. Niitä ei siis pidä käyttää perusteena kenenkään
vapauden ra joittamiseen ilman vahvaa oikeutusta. Esimerkiksi teini-ikäisen
tai kehitysvammaisen henkilön seksielämää ei pitäisi pyrkiä ra joittamaan pelkästään iän tai keskivertoa heikomman ymmärryksen vuoksi, mikäli toiminta
on vapaaehtoista ja kohtuullisen harmitonta. 2) Suostumuksen ehtoja ei pidä
ylitulkita siten, että toimijoilta vaaditaan täydellistä tietoa ja ymmärrystä.
Yhteisymmärryksessä harrastettu seksi ei ole epäeettistä, vaikka osapuolet
eivät ymmärtäisikään tekojensa merkitystä aivan täysin.
Pehmeän paternalismin piiriin kuuluvilla henkilöillä, kuten lapsilla, nuorilla,
kehitysvammaisilla tai muistisairailla, on kaikilla oikeus antaa suostumuksensa
sellaiseen seksuaaliseen toimintaan, joka vastaa heidän ymmärrystasoaan.
Lapsilla ja nuorilla suostumuksen piiri lisääntyy heidän kasvaessaan ja aikuisille
kehitysvammaisille kuuluvat miltei kaikki täysivaltaisen aikuisen oikeudet.
Suostumusta koskevissa neuvottelutilanteissa on otettava huomioon se, että
seksuaalinen toiminta tuottaa useimmiten ihmisille mielihyvää, vahvistaa
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heidän hyvinvointiaan ja on merkityksellisessä roolissa heidän ihmissuhteissaan.
Suostumuksen kyseenalaistaminen edellyttää siis hyviä perusteluja ja selkeästi
osoitettua vahinkoa tai vakavaa riskiä, jolta yksilöä pyritään suojelemaan.
Toiminnan ra joittaminen varmuuden vuoksi, huolestumisen perusteella tai
vähäisten riskien takia ei ole oikeutettavissa eettisesti, vaan on pikemminkin
yksilön intressien estämistä eli vahingoittamista.
Robin West esittää, että myös suostumukseen pohjautuva seksi voi olla vahingollista. Huonoista syistä suostuminen voi vahingoittaa itsetuntoa, omanarvontuntoa ja käsitystä omasta autonomiasta tai eheydestä. (West 2002,
318.) On huomattava, että Westin käsitys vahingosta eroaa selvästi siitä, mitä
liberaalissa etiikassa sillä tarkoitetaan ja vetoaa ennemmin paternalismiin kuin
vahinkoperiaatteeseen. Hänen a jatuksensa näyttäytyy kuitenkin ymmärrettävämpänä, jos sitä tarkastellaan yksilön valinnanvapautta ra joittavassa kulttuurisessa kontekstissa. Silloin kulttuuriset rakenteet voivat olla lähtökohtaisesti
vinoutuneita tavalla, joka oikeuttaa olosuhteiden kutsumisen kulttuuriseksi
sorroksi. Westille on kuitenkin vastattava, että sortorakenteiden puuttuessa
jokainen yksilö on itse vastuussa omista valinnoistaan, mikäli hän on tehnyt
huonon valintansa suostumuksen ehtojen ra joissa. Huonoihin valintoihin perustuva kurjuus voi olla tragedia, mutta ei vääryys.
Alan Soble pitää sosiaalisten normien monitulkintaisuutta haasteena suostumusetiikalle. Seksuaalisiin tilanteisiin liittyvä viestintä nojaa vahvasti yleisiin
kulttuurisiin normeihin, jotka voivat hankaloittaa suostumuksesta neuvottelemista. Kaikki eivät tunnista samoja sosiaalisia normeja, eivätkä sosiaaliset
signaalit merkitse kaikille samoja asioita. Se mitä pidetään selvänä yhdessä
osakulttuurissa tai tilanteessa, ei välttämättä olekaan sitä toisessa. (Soble
1996, 48.) Monitulkintaisuuden ongelman ratkaisemiseksi on ehdotettu erilaisia
tapoja, joilla suostumus voidaan varmistaa. Tavallisimpia ratkaisuehdotuksia
ovat olleet sanallisen suostumuksen vaatiminen, innokkuuden edellyttäminen
ja ”kyllä tarkoittaa kyllä” -malli, jossa toiminta on hyväksyttävää vasta sitten,
kun osapuolet ovat selkeästi ilmaisseet suostuvansa siihen (Friedman et al.
2008). Antiochin yliopiston seksuaalisen häirinnän toimintaohjeissa (1994)
esitetään yksi suostumuksen neuvottelemisen toimintamalli, jossa hyödynnetään ”kyllä tarkoittaa kyllä” -a jattelua:
1.

Suostumus pitää hankkia suullisesti ennen mitään seksuaalista
kontaktia tai toimintaa.

2.

Suostumuksen hankkiminen on jatkuva prosessi kaikessa seksuaalisessa vuorovaikutuksessa.
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3.

Jos seksuaalisen intiimiyden taso lisääntyy vuorovaikutuksen
aikana, [--] täytyy tilanteessa olevien henkilöiden ilmaista selkeä
suullinen suostumus ennen siirtymistä seuraavalle tasolle.

4.

Suostumusta täytyy pyytää erikseen kutakin toimintaa kohden.

5.

Vaikka olisit ollut jonkun kanssa tietyn tasoisessa seksuaalisessa
vuorovaikutuksessa aiemmin, sinun täytyy silti pyytää suostumusta
aina kullakin kerralla.

6.

Jos joku on antanut aluksi suostumuksensa, mutta sitten vetää sen
pois kesken seksuaalisen vuorovaikutuksen, tulee hänen ilmaista
vetäytymisensä suullisesti ja/tai kehollisella vastarinnalla. Toisen
täytyy tällöin lopettaa välittömästi.

7.

Älä koskaan tee mitään olettamuksia suostumuksesta. (Soble
2002b, 327.)

Vaikka tämän kaltaisesta ohjeesta voi olla hyötyä sekaannusten ja väärintulkintojen välttämisessä, vaikuttaa se liian ra joittavalta yleispäteväksi ohjeeksi.
Alan Soble toteaa, että ohje suhtautuu ristiriitaisesti sanattomaan keholliseen
viestintään. Jos kieltäytyminen on ohjeen mukaan mahdollista tehdä riittävän
luotettavasti kehollisesti, pitäisi saman päteä myös suostumuksen antamiseen.
Soble huomauttaa, että myös eksplisiittinen suullinen ilmaisu voi joissakin tilanteissa välittää monitulkintaista tai epäselvää tietoa, joten tiukka erottelu suullisen
ja kehollisen ilmaisun välillä ei ole perusteltavissa. (Soble 2002b, 331-332.)
Suurin ongelma uudelleen ja uudelleen hankittavan suostumuksen ideassa on
kuitenkin näkemys suostumuksen täydellisestä historiattomuudesta, joka on
oikeastaan koko suostumuksen a jatuksen vastainen (Soble 2002b, 334). Jos
suostumus on lähtökohtaisesti historiatonta eli kukaan ei voi suostua mihinkään ennakolta, uhkaa koko sopimuseettisen a jattelun pohja romahtaa, sillä
juuri suostumuksen antamisen vapaus yksilön omilla ehdoilla on keskeistä sopimuksen idealle. Vapaus sisältää myös ennakolta suostuminen, laa ja-alaisen
suostumuksen antamisen sovituissa ra joissa sekä metasuostumuksen, jossa
tietyt asiat ovat voimassa kunnes toisin sovitaan. Esimerkiksi pitkäaikaiseen
suhteeseen kuuluu erilaisten suostumuksen muotojen hyödyntäminen kuten
oletusarvoisen suostumuksen antaminen koskettamiseen, suutelemiseen tai
hyväilyihin. Lisäksi jotkut pitävät siitä, että he voivat antaa kumppanilleen vapaat kädet seksin suhteen. Heidän antamansa suostumus on muotoa: ”Oleta
aina kyllä ellet kuule minun sanovan ei” (Soble 1996, 57).
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Yhdysvalloissa käydyssä seksuaalipoliittisessa keskustelussa ”kyllä tarkoittaa
kyllä” -mallia on markkinoitu parhaana tapana suostumuksen käsittelemiseen
juridisessa kontekstissa. Paine seksuaalirikosten vähentämiseksi ja harmaan alueen kiistojen selvittämiseksi on johtanut muun muassa siihen, että
Kalifornian osavaltiossa hyväksyttiin vuonna 2014 laki (SB-967), joka määrää
kaikki osavaltion yliopistot käyttämään seksuaalirikosepäilyjen selvittämisessä nk. myöntävän vastauksen mallia. Lain mukaan jokaisen seksuaaliseen
toimintaan ryhtyvän tulisi varmistaa, että kaikki osapuolet ovat antaneet
selkeästi myöntävän vastauksen suostumuksen merkiksi koko toiminnan
a jan. Hiljaisuutta tai vastustamisen puuttumista ei pidä tulkita myöntäväksi
vastaukseksi. Myöntävää vastausta ei myöskään saa ottaa annettuna, vaikka
henkilöillä olisi ollut keskenään aiempia seksuaalisia kontakteja. Lisäksi todetaan, että seksuaalirikoksesta syytetty henkilö ei voi vedota erehtyneensä
suostumuksesta, sillä hänen olisi pitänyt olosuhteet ymmärtäen ryhtyä kohtuullisiin toimiin varmistaakseen kumppaninsa myöntävä vastaus toimintaan.
(SB-967 2014.)
Suostumuksen varmistaminen on suositeltava toimintatapa silloin, kun osapuolet ovat humalassa, kokemattomia tai toisilleen täysin tuntemattomia,
mutta varmistamisen edellyttäminen lainsäädännöllä on ongelmallista. Kathy
Young arvostelee Kalifornian osavaltion lakia siitä, että se kumoaa seksuaalirikoksesta syytetyn henkilön syyttömyysolettaman. Myöntävän vastauksen
sääntö tekee olettamuksen, että seksuaalisissa kohtaamisissa on kyse rikoksesta, mikäli selkeää ”kyllää” ei ole lausuttu. Young kysyy, miten rikoksesta
syytetty, mutta syytön henkilö voi osoittaa tehneensä riittävästi kumppaninsa
suostumuksen varmistamiseksi? (Young 2014.) Syyttömyysolettaman mukaan
tuomioistuimen tulee varmistua syytetyn henkilön syyllisyydestä osoittamalla
vailla perusteltua epäilystä, että syytetty on tehnyt rikoksen. Kalifornian lain
kohdalla toimitaan täysin päinvastoin: mikä tahansa seksuaalinen kanssakäyminen on lain näkökulmasta lähtökohtaisesti rikos, elleivät seksuaalisen
toiminnan osapuolet osoita asian olevan toisin. Syyttömyysolettaman hylkääminen on radikaali askel poispäin yleisistä oikeusperiaatteista,jotka suojaavat
rikoksesta epäiltyjä mielivallalta (kts. Paalanen 2012).
Velvollisuus myöntävän vastauksen varmistamiseen joka käänteessä tuottaisi
tilanteen, jossa valtaosa nykyisistä seksuaalisen vuorovaikutuksen käytännöistä olisi väärin. Jos velvollisuus kirjattaisiin lakiin, kuten Kalifornian tapauksessa,
olisivat nämä käytännöt myös seksuaalirikoksia. Esimerkiksi spontaani halaus,
suutelemaan kurottautuminen treffeillä tai vihjaileva toisen paidan nappien
avaaminen olisivat vähintään seksuaalista häirintää tai pakottamista seksuaaliseen tekoon, mikäli suostumusta ei olisi kysytty etukäteen (Bernstein 2014).
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Koska suostumusta koskevien sääntöjen tulee olla yleispäteviä, pitäisi suostumuksen varmistamisen toteutua yhtä tiukasti myös muilla elämänalueilla kuin
seksuaalielämässä, jolloin monista tavanomaisista arjen kosketuksista tulisi
laittomia. Lainsäädäntö, joka tosiasiassa kieltää suuren osan tavanomaisesta
sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, on virheellistä ja kohtuutonta, vaikka sitä
kuinka pyrittäisiin tulkitsemaan hyväntahtoisesti.
Suostumuksen varmistamiseen sisältyviä tulkintaongelmia on pyritty ratkaisemaan myös nk. innokkaan suostumuksen idealla, jonka mukaan seksiin
pitäisi ryhtyä vain sellaisten henkilöiden kanssa, jotka osoittavat selvästi
olevansa halukkaita seksiin. Tällöin ei syntyisi tulkintaongelmia tai jälkiselvittelyjä suostumuksen suhteen. (Culp-Ressler 2014). Innokkaan suostumuksen
idea tuntuu kuitenkin unohtavan sen, että myös epävarmoilla, ambivalenteilla
ja penseillä ihmisillä on vapaus suostua seksiin. Lisäksi vapaus pitää sisällään
myös mahdollisuuden päättää omasta seksuaalisesta toiminnastaan esimerkiksi taiteellisten, viihteellisten, sosiaalisten tai kaupallisten syiden vuoksi.
Henkilöllä on siis täysi vapaus päättää oman kehonsa käytöstä seksuaalisiin
tarkoituksiin riippumatta siitä, onko hän innokas vai ei. Innokkaan suostumuksen idea onkin ennemmin seksuaalielämän ihanne kuin eettinen sääntö,
eikä sellaisena riitä tuottamaan eettistä velvollisuutta toimia sen mukaisesti
(Primoratz 1999, 171).

Liberaalin seksuaalietiikan kritiikkiä ja vastineita
Valtaosa liberaalin seksuaalietiikan kohtaamasta kritiikistä perustuu uskonnollis-konservatiivisten seksuaalikäsitysten ja seksuaaliliberalismin välisiin
ristiriitoihin. Niistä kumpuavissa hyökkäyksissä ei ole kyse kritiikistä, joka
kohdistuisi liberaalin seksuaalietiikan teoriaan, vaan ennemmin ihanteita
ja elämäntapoja koskevien mielipiteiden yhteentörmäyksistä. Uskonnolliset
tai ideologiset ihanteet ja niille rakennetut seksuaalinormit eivät uhkaa
seksuaaliliberalismin yhteiskuntafilosofista positiota, sillä ne a jautuvat paradoksiin esiintyessään yleispätevinä eettisinä velvollisuuksina. Konservatiivin
paradoksi syntyy, kun jokin tietty seksuaalielämän ihanne asetetaan eettisen
velvollisuuden asemaan ilman pätevän filosofisen argumentaation tukea.
Kun kaksi konservatiivia, esimerkiksi vakaumuksellinen kristitty ja muslimi
esittävät tällaisia väitteitä, joudutaan tilanteeseen, jossa pöydällä on kaksi
keskenään ristiriitaista seksuaalista elämäntapaa koskevaa normistoa. Niistä
kumpikin esitetään eettisesti velvoittavana, mutta ne eivät voi olla voimassa
samanaikaisesti. Tällaisessa tilanteessa ei ole löydettävissä mitään ylivertaista
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ja luotettavaa menetelmää valita kumpi normisto pitäisi hyväksyä koko yhteiskuntaa velvoittavaksi.
Umpikujaan a jautuneessa kiistassa vaihtoehdoiksi jäävät viime kädessä joko
tyranniaan perustuva tai liberaali ratkaisu. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että
neuvottelun tai argumentaation sijaan valinta tapahtuu valtakamppailun kautta. Se normisto jää voimaan, jonka kannatta jat kykenevät lopulta nujertamaan
vastusta jansa. Toinen vaihtoehto tarkoittaa sitä, että normistojen kannatta jat
istuvan neuvottelupöytään ja pyrkivät löytämään jonkin molempia tyydyttävän ratkaisun. Toisessa vaihtoehdossa hyväksytään viime kädessä a jatus
pluralistisesta yhteiskunnasta, jossa erilaisten arvoyhteisöjen pitää jollakin
tavoin kyetä elämään rinnakkain. Konservatiivin paradoksi syntyy siitä, että
voidakseen elää rauhassa omaa elämäänsä ihanteidensa mukaisesti, konservatiivi joutuu viime kädessä hyväksymään (vaikkakin ehkä pitkin hampain)
moniarvoisen yhteiskunnan oman elämäntapansa turvaksi, ellei hän satu
olemaan asemassa, jossa hän voi nujertaa toisina jattelijat.
Martha Nussbaum ruotii konservatismin ongelmaa rinnastamalla uskonnonvapauden ja seksuaalisen vapauden toisiinsa. Uskonnonvapaudella on ollut
erityisen suuri merkitys Yhdysvaltojen historiassa, sillä uudisraivaa jia tuli
erilaisista uskonnollisista liikkeistä. Yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi oli välttämätöntä sopia jo hyvin varhain siitä, että toisten uskonnollisia vakaumuksia
täytyy suvaita. Nussbaumin mukaan uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset
vakaumukset ovat syvästi henkilökohtaisia ja merkityksellisiä henkilön identeetille. Siksi mahdollisuus toteuttaa ja ilmaista niitä on olennaista mielekkäälle elämälle. Nussbaum jatkaa argumenttiaan tarkastelemalla seksuaalisia
identiteettejä ja seksuaalivähemmistöjä. Hän toteaa, että myös yksilön seksuaalisuuden ominaisuudet, kuten suuntautumiset ja mieltymykset, ovat syvästi
henkilökohtaisia ja merkityksellisiä. Mahdollisuus toteuttaa ja ilmaista omaa
seksuaalisuuttaan on vähintäänkin yhtä tärkeä asia seksuaalivähemmistöön
kuuluvalle henkilölle kuin mahdollisuus vakaumuksen mukaiseen toimintaan
uskovalle. Argumentti osoittaa, että uskonnonvapaus on elinehto uskonnolliselle elämäntavalle, ja seksuaalinen vapaus on täysin siihen rinnastettava asia
seksuaalivähemmistöille. (Nussbaum 2010, 36-41.)
Nussbaumin argumentti on erityisen tehokas siksi, että monet uskonnolliset
liikkeet vastustavat ankarasti seksuaalista vapautta, erityisesti homoseksuaalisuutta ja seksuaalisuhteita ilman aviollista kontekstia. Mikäli uskonnolliset
ihmiset vetoavat uskonnonvapauteen uskonnollisen elämäntavan mahdollistamiseksi, joutuvat he hyväksymään vastaavan argumentin myös seksuaalisen
vapauden kohdalla. Liberalismin arvopluralismiin ei voi vedota pelkästään
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itseä miellyttävissä kysymyksissä, vaan koko yhteiskuntafilosofinen positio on
hyväksyttävä ruotoineen.
Seksuaaliliberalismia vastaan on esitetty vakavammin otettavaa filosofista
kritiikkiä sopimuksen ja suostumuksen käsitteiden kohdalla. Kritiikin kärkenä
on argumentaatio, jonka mukaan rakenteellinen eriarvoisuus kyseenalaistaa
sopijaosapuolten autonomian. Raymond Belliotti pitää liberaalin seksuaalietiikan vakavimpana heikkoutena vapaaehtoisen sopimisen asettamista sellaisenaan moraalisen hyväksyttävyyden takeeksi. Hänen mukaansa sopimuksen
ehdot ja olosuhteet voivat joskus olla sellaisia, että niiden tuloksena syntynyttä
sopimusta on vaikea pitää eettisesti hyväksyttävänä. Belliotti antaa esimerkin,
jossa köyhyydessä elävä henkilö suostuu leikkaamaan sormensa irti rahaa
vastaan turvatakseen perheensä elannon. Sopimus sormen irtileikkaamisesta
tapahtuu kaikkien sopimusetiikan edellyttämien tavanomaisten ehtojen mukaisesti: sopimiseen ei liity painostusta ja sopimuksen ehdot käsitellään seikkaperäisesti ennen transaktiota, joten sopimista voi pitää myös informoituna
eli riittävään tietoon perustuvana. (Belliotti 1993, 320).
Tästä huolimatta Belliotti katsoo, että esimerkin sopimus pitäisi tuomita
epäeettisenä, sillä se on syntynyt olosuhteiden pakosta tilanteessa, johon
vaikuttivat ratkaisevalla tavalla huoli perheen toimeentulosta, haavoittuva
asema sekä epätoivo. Belliotti kirjoittaa: ”Vaikka libertaristit ovat tunnistaneet
tärkeitä moraalin ulottuvuuksia – käsitteet yksilön vapaudesta ja autonomiasta – heidän voidaan nähdä liioittelevan niitä ikään kuin ne kattaisivat moraalin kokonaisuudessaan” (Belliotti 1993, 321). Belliottin kritiikki osoittaa, että
sopimusten ehdot voivat olla kohtuuttomia tilanteissa, joissa sopijaosapuolet
ovat radikaalisti eriarvoisessa neuvotteluasemassa, tai joissa johonkin sopijaosapuoleen kohdistuu suuri paine akuutin hädän tai elintärkeiden intressien
vaarantumisen vuoksi. Eriarvoinen neuvotteluasema voi syntyä myös yhteiskunnassa vallitsevien luokkara jojen, sukupuoliroolien tai muiden käytäntöjen
vuoksi, jolloin neuvotteluasemaa heikentävät sosiaaliset odotukset ja sanktiot
(Airaksinen 1988, 158-170). Belliotti toteaa, että olosuhteiden hyödyntäminen
kohtuuttomien sopimusten neuvottelemiseksi on riistoa, mutta riiston täsmällinen määritteleminen on erittäin hankalaa (Belliotti 1993, 321-322).
Rakenteelliseen eriarvoisuuteen vetoava kritiikki ei kuitenkaan vie pohjaa
liberaalin seksuaalietiikan periaatteilta, sillä kritiikki ei kohdistu suoraan
niihin, vaan pikemminkin niiden soveltamiseen erityisissä olosuhteissa.
Vapaaehtoinen sopiminen edellyttää kaikilta sopijaosapuolilta riittävän autonomista asemaa, jotta he voisivat aidosti neuvotella sopimuksen ehdoista.
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kemminkin uuden ehdon suostumuksen antamiselle. Esitin edellisen otsikon
alla kolme ehtoa suostumuksen antamiselle: 1) kyvyn antaa suostumus, 2)
vapaaehtoisuuden, sekä 3) riittävän tiedon ja ymmärryksen. Eriarvoisuuteen
vetoava kritiikki antaa aiheen lisätä vielä yksi ehto:
4.

Pakottavat olosuhteet saattavat kyseenalaistaa suostumuksen: Jos
suostumus on annettu olosuhteissa, joissa sopijaosapuolten väliset
valtasuhteet, rakenteellinen eriarvoisuus tai poikkeukselliset olosuhteet tekevät suostumuksesta pakotetun ja sen ehdoista kohtuuttomat, ei suostumus ole pätevä. Olosuhteiden on kuitenkin oltava
tosiasiallisesti pakottavat, esimerkiksi pelkkää sosiaalista painetta,
pelkoa tai huono-osaisuutta ei voida yksistään pitää suostumuksen
antamisen esteenä.

Yllä oleva ehto vaikuttaa olevan kuitenkin muita ehtoja ra joitetumpi, sillä kaikki yhteiskunnat ja sosiaaliset verkostot ovat täynnä erilaisia intersektionaalisia
valtasuhteita, jotka vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen eri tavoilla. Pelkkä
jonkin valtasuhteen, eriarvoisen aseman tai ei-toivottujen olosuhteiden
olemassaolo ei riitä perusteeksi kyseenalaistaa henkilön suostumusta, sillä
muutenhan jokainen jollakin tavalla keskivertoihmistä heikommassa asemassa oleva pitäisi todeta va jaavaltaiseksi. Toinen ehdon soveltamista ra joittava
ongelma liittyy pakottavien olosuhteiden määrittelemiseen. Ihmiset kokevat
henkilökohtaisista ominaisuuksistaan johtuen erilaisia ei-toivottuja olosuhteita pakottaviksi. Yksi voi kokea esimerkiksi raskaan työn tekemisen pakotetuksi
taloudellisten syiden vuoksi, mutta toiselle sama työ on neutraali ja vapaasti
valittu. Olennaista näyttäisi olevan henkilökohtaisen ei-toivottuuden kokemuksen sijaan se, onko henkilöllä mahdollisuus kieltäytyä valitsemasta (esimerkiksi raskaan työn tekemistä) ja palata takaisin valintatilannetta edeltävään
elämäänsä (Wertheimer 1987, 204-205; Airaksinen 1988, 78). On perusteltua
edellyttää, että olosuhteiden on todella uhattava henkilön hyvinvoinnille välttämättömiä intressejä, jotta niitä voisi pitää pakottavina. Joel Feinberg kutsuu
tällaisia perustavan tason intressejä hyvinvointi-intresseiksi:
”Nämä ovat intressejä niihin edellytyksiin, jotka ovat yleistettyjä keinoja
saavuttaa lukuisia eri päämääriä, ja joiden yhteinen toteutuminen on
välttämätöntä korkeampien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtäältä ne
ovat kaikista tärkeimpiä intressejä, joita henkilöllä on, ja sellaisina vaativat suojelua, sillä ilman niiden toteutumista henkilö on menetetty. Mutta
toisaalta ne ovat suhteellisen vähämerkityksisiä hyviä, välttämättömiä,
mutta täysin riittämättömiä hyvään elämään. Ne ovat ’hyvinvoinnin
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perusedellytyksiä’, mutta eivät missään nimessä hyvinvointia itseään.”
(Feinberg 1982, 37.)
Feinberg lukee hyvinvointi-intresseihin muun muassa elämän jatkumisen ja
perusterveyden, vapauden kärsimyksestä, perustason henkiset ja sosiaaliset
kyvyt, vähimmäistoimeentulon sekä siedettävän sosiaalisen ja fyysisen ympäristön (Feinberg 1982, 37). Jos sopimistilannetta varjostavat olosuhteet
uhkaavat vakavasti sopijaosapuolen tai hänestä riippuvaisen läheisen hyvinvointi-intressejä, on suostumusta perusteltua arvioida kriittisesti. Surkeat
olosuhteetkaan eivät kuitenkaan kyseenalaista kykyä antaa suostumusta
kokonaisuudessaan, vaan lähinnä siltä osin kuin sopimuksen ehdot ovat kohtuuttomia suhteessa sopimuksen laatuun. On myös hyvä erottaa toisistaan
pakottaminen ja riisto. Pakottamisessa on kyse siitä, että neuvottelun osapuoli
esittää uhkaavan ehdotuksen, josta kieltäytyminen johtaa olemassaolevaa
tilannetta huonompaan tilanteeseen. Riistossa puolestaan on kyse siitä, että
kurjia olosuhteita hyödynnetään jonkin edun saamiseksi epäoikeudenmukaisella tavalla tai että olosuhteet ovat itsessään epäoikeudenmukaisia. Riisto ja
pakottaminen yhdistyvät tapauksissa, joissa epäoikeudenmukaiset olosuhteet
tuottavat tilaisuuden pakottamiselle tehden ehdotuksesta kieltäytymisen
epäedulliseksi. (Wertheimer 1987, 225-226; Airaksinen 1988, 84-85.)
Riistoa ei vielä ole se, että heikossa asemassa oleva joutuu sosiaalisiin neuvottelutilanteisiin, vaan vasta se, jos tilannetta käytetään neuvottelun ehtojen
vääristämiseen kohtuuttomalla tavalla. Kurjuudessa elävää kouluttamatonta
henkilöä ei riistetä, jos hän joutuu ottamaan vastaan itselleen epämieluisaa
työtä, jonka ehdot ovat kuitenkin reilut ja samat kaikille. Sen sijaan riistoa olisi,
jos hänen palkastaan tai muusta vastikkeesta alettaisiin tinkiä tietäen, että
hänelle kelpaavat huonommatkin ehdot hengen pitimiksi. On syytä huomata,
että tässä käsitellään riistoa vain suostumuksen pätevyyden näkökulmasta.
Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta yllä mainittu asetelma
saattaa olla riistoa kokonaisvaltaisemmassa mielessä. Asetelman toteaminen
riistoksi oikeuttaa yhteiskunnallisten muutosten vaatimisen, mutta ei mitätöi
köyhän vapautta suostua epämieluisaan työhön, jos ehdot ovat muuten
kohtuulliset.
Sopimusetiikkaa on arvosteltu radikaalin feminismin piirissä hyödyntäen
marxilaista väärän tietoisuuden argumenttia. Siinä esitetään, että yhteiskunnassa sisäistetyt seksistiset valtarakenteet ra joittavat naisten elämänpiiriä ja
mahdollisuuksia. Väärän tietoisuuden pauloissa olevat naiset eivät ymmärrä
heidän toimintaansa ra joittavia rakenteita ennen kuin he murtautuvat väärästä tietoisuudesta ulos ”feministiseen tietoisuuteen”. (Stanley et al. 2002,
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120-122.) Väärän tietoisuuden synnyttää radikaalifeministisen argumentaation
mukaan patriarkaatti, jolla tarkoitetaan miesten asettamia ja miehiä suosivia
yhteiskunnallisia valtarakenteita. Patriarkaatin on väitetty vääristävän naisten
seksuaaliasenteita, mieltymyksiä ja fantasioita esimerkiksi siten, että heidän
toimintaansa ohjaavat miesten miellyttäminen ja miehille alistuminen. Väärän
tietoisuuden vuoksi naiset saattavat sanoa pitävänsä alistumisesta, seksiobjektin asemasta, seksityön tekemisestä tai esiintymisestä pornossa. (Dworkin
1997/2000; MacKinnon 1993; Soble 2002a.)
Dorchen Leidholdt esittää, että patriarkaatissa vallitseva sisäistetty käsitys
seksuaalisuudesta perustuu väkivallalle, jota miehet kohdistavat naisiin.
Naisten seksuaalisuuteen kohdistuva sorto on synnyttänyt vastaavia rakenteita naisten seksuaaliseen mielenmaiseman. Sisäistetty sortorakennelma
saa naiset kuvittelemaan, että alistavien ja alentavien seksuaalifantasioiden
toteuttaminen on seksuaalista vapautumista. Todellinen vapautuminen on
Leidholdtin mukaansa mahdollista vasta sitten, kun koko sortava järjestelmä
on purettu. (Leidholdt 1990, 128-129.) Bob Brecher antaa esimerkin väärästä
tietoisuudesta tarkastellessaan pornografiaa rakenteellisen sorron välineenä:
”Pornografia heijastaa, ylläpitää ja edistää samanaikaisesti tiettyä käsitystä
naisten – ja miestenkin – seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta halusta, mikä
puolestaan heijastaa, ylläpitää ja edistää erilaisia naisiin kohdistuvia väkivallan muotoja, joista patriarkaatti koostuu” (Brecher 2013).
Brecherin mukaan pornon sisältämät toimintamallit ohjaavat ihmisten asenteita ja käyttäytymistä sokaisten heidät vaihtoehtoisille tavoille toteuttaa
seksuaalisuutta. Pornon ylläpitämä ”moraalinen asenneilmapiiri määrittelee
ra jat moraalisille vaihtoehdoille” (Brecher 2013). Tässä argumentaatiossa
patriarkaatti synnyttää itseään vahvistavan kehän, jossa seksistiset yhteiskunnalliset rakenteet heijastuvat seksuaalisuutta koskevissa sisäistetyissä käsityksissä ja toistuvat jälleen pornografiassa, joka puolestaan taas vahvistaa
yhteiskunnallisia seksistisiä rakenteita. Seurauksena on väärä tietoisuus, joka
tekee sen vallassa olevien naisten seksuaalisen autonomian kyseenalaiseksi.
Ilman aitoa autonomiaa seksuaaliliberalismin edellyttämä sopimusetiikka ei
ole mahdollista.
Radikaalifeministinen väärän tietoisuuden argumentaatio yksinkertaistaa
roimasti yksilön päätöksenteon psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Se
olettaa, että yksilön, seksuaalikulttuurin ja median väliset vuorovaikutussuhteet toimivat behavioristiseen tapaan ja determinoivat yksilön käyttäytymistä.
Pornografiaa käsittelevä mediatutkimus on hylännyt tällaiset yksinkertaistukset ja tarkastelee sen sijaan tutkimuskohdettaan monimuotoisena ilmiönä, jota
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määrittävät kontekstit, genret, tulkinnat, osa- ja vastakulttuurit ja niin edelleen
(Paasonen et al. 2007, 17-18). Yksilöön kohdistuvat kulttuuriset ja sosiaaliset
vaikutteet muodostavat monimutkaisen verkoston, jonka typistäminen vain
sorroksi ja vastarinnaksi on virheellistä. Esimerkiksi pornossa esiintyvä nainen
voi olla vähäosainen henkilö, joka ei osannut valita muutakaan, mutta toisaalta
hän voi yhtä hyvin olla omaa seksielämäänsä aktiivisesti ohjaava henkilö, jolle
pornossa esiintyminen on hupia tai omien seksifantasioiden toteuttamista.
Pornon esiintyjä tai sen katsoja voi olla joko seksuaalisen vallankäytön kohteena tai itse vallan käyttäjänä – tai useammassa eri valtapositiossa samanaikaisesti (Paalanen 2008).
Väärän tietoisuuden argumentti johtaa erikoiseen tilanteeseen naisten seksuaalisen vapauden kohdalla. Belliotti toteaa, että jos naisten ymmärrys omasta
parhaastaan olisi todella niin vakavasti heikentynyt kuin radikaalifeministisessä argumentaatiossa esitetään, eikö heidät tulisi silloin asettaa holhouksen
alaisiksi samaan tapaan kuin lapset tai kehitysvammaiset (Belliotti 1993, 323324). Sallie Tisdale katsoo, että väärän tietoisuuden argumentin käyttäjät ovat
asettaneet itsensä uusiksi seksuaalinormien säätäjiksi väittäessään, että juuri
heidän näkemyksensä seksuaalisuudesta ja vapaudesta ovat ainoita oikeita.
Oikean tietoisuuden avaimia pitelevät aktivistit toimivat kuin uskonnolliset
johta jat, jotka tietävät totuuden ja sanelevat yksin säännöt, joita kaikkien tulisi
noudattaa. Tisdalen mukaan naiset käyttävät vapauttaan juuri silloin kun he
valitsevat itse omat seksuaaliset käytäntönsä, esimerkiksi pornon tuottamisen
tai katsomisen. Oikeanlaista seksuaalikäyttäytymistä vaativat radikaalifeministit riistävät naisilta vapauden toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. (Tisdale
2002, 376-377; Paalanen 2010). Väärän tietoisuuden argumentti tuottaa paradoksaalisen käsityksen naisten vapaudesta: ”Vapautuminen patriarkaatin
ikeestä onnistuu vain, jos toimitte niin kuin me sanomme.”
Feministinen a jattelu ei ole yleisemmin katsoen liberalismin vastaista, sillä
kummassakin a jatteluperinteessä nähdään olennaisena vapauden, vapautumisen ja autonomisen toiminnan merkitykset inhimilliselle kukoistukselle.
Kuitenkin radikaalit tai konservatiiviset feministiset a jattelutavat voivat a jautua vastakkain seksuaaliliberalismin kanssa, mikäli niiden seksuaalipolittiset
agendat sisältävät autoritaarisia tai dogmaattisia aineksia. Feministinen
valtasuhteiden ja rakenteiden analyysi toimii parhaimmillaan liberaalia seksuaalietiikkaa korjaavana ja täydentävänä toimintana (Belliotti 1993, Hellsten 1999),
jonka erityisenä kontribuutiona on sukupuolittuneiden valtarakenteiden merkityksen ymmärtäminen sopimusetiikkaan olennaisesti vaikuttavina tekijöinä.
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Yhteenveto
Liberaalin seksuaalietiikan teoriataustan merkittävimpiä elementtejä ovat
eettinen liberalismi, sopimusetiikka, kulttuurikritiikki ja ihmisoikeusperinne,
joiden varaan rakentuvat liberaalin seksuaalietiikan ydinperiaatteet:
1.

Seksi on moraalisesti neutraalia. Toiminnan seksuaalinen luonne ei
muuta sen eettistä asemaa. Seksuaalietiikassa käytetään samoja
eettisen arvioinnin menetelmiä kuin muissakin ihmisten välisissä
vuorovaikutustilanteissa.

2.

Yksilön seksuaalista vapautta on oikeutettua ra joittaa, kun hänen
toimintansa vahingoittaa toisia ihmisiä. Vahingoittaminen tarkoittaa
vääryydellä tapahtuvaa intressien haittaamista. Tavallisesti kyse on
toiminnasta, joka rikkoo toisen ihmis- tai seksuaalioikeuksia, eikä
tapahdu toimijan omien, perustavampien oikeuksien nojalla. Myös
erityisen vakava loukkaava toiminta saattaa olla peruste ra joittaa
yksilön vapautta, mikäli toiminta tuottaa vääryydellä haittaa toisille.

3.

Yksilönvapaus on ensisijaista, kun arvioidaan eettisesti sellaista
toimintaa, joka vaikuttaa vain henkilöön itseensä. Yksilöllä on vapaus ohjata omaa seksuaalielämäänsä haluamillaan tavoilla, vaikka
hänen toimintansa olisi riskialtista tai vahingollista hänelle itselleen
tai muiden mielestä inhottavaa, arveluttavaa tai paheksuttavaa.
Tästä on poikkeuksena mahdollisimman ra jattu holhoaminen
sellaisissa tilanteissa, joissa yksilön ymmärrys on tilapäisesti tai
pysyvästi ra joittunut.

4.

Seksuaalisen toiminnan hyväksyttävyyden ehtona on kaikkien
osapuolten suostumus. Pätevän suostumuksen täytyy olla vapaaehtoista, tietoon perustuvaa ja vapaata sellaisista olosuhteista, jotka
uhkaavat vakavasti henkilön hyvinvointi-intressejä. Suostumuksen
pätevyyden arvioimista ei saa käyttää perusteena ra joittaa yhteisymmärrykseen perustuvaa harmitonta tai suotuisaa toimintaa,
vaikka sen osapuolet eivät olisikaan täysin informoituja (esim.
kehitysvammaisten seksisuhteet).

5.

Liberaali seksuaalietiikka on ohutta siinä mielessä, että se ei esitä
mitään suosituksia tai sääntöjä hyvälle seksielämälle. Liberaali etiikka tarkastelee vain sitä, mikä on kiellettyä ja jättää kaiken muun
seksielämän arvottamisen yksilöiden omaan päätäntävaltaan. Se
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hylkää moralismin eli katsoo, että mitkään seksuaalielämää koskevat ihanteet tai arvopreferenssit eivät velvoita ketään toimimaan
niiden mukaisesti.
Näiden periaatteiden pohjalta syntyy seksuaaliliberalismin yhteiskunnallinen
positio, joka on arvopluralistinen eli kunnioittaa seksuaalisuuden ja seksuaalikulttuurien monimuotoisuutta yllä esitetyin ehdoin. Seksuaaliliberalismi
kytkeytyy vahvasti seksuaalioikeuksiin, sillä molemmat edistävät yhteiskunnallisesti liberaalin seksuaalietiikan keskeisintä sanomaa: yksilönvapauden
ja autonomian toteutumista täysimääräisesti seksuaalisuuden, sukupuolen ja
ihmissuhteiden alueilla.

Artikkelien esittely
Tämä kokoelma sisältää kuusi (6) artikkelia. Niistä ensimmäiset kaksi käsittelevät seksologian ammattietiikkaa, seuraavat kaksi sukupuoleen ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä, ja viimeiset kaksi oikeustieteellisiä ja -filosofisia
kysymyksiä. Artikkelit on järjestetty kokoelmaan temaattisesti, ei julkaisuvuoden mukaan. Julkaisujärjestys löytyy johdantoa edeltävästä luettelosta, jossa
on esitetty myös artikkelien julkaisutiedot.

Etiikka ja ihmisoikeudet terapeutin työvälineinä
Artikkeli käsittelee terapiatyön etiikkaa seksuaalisuuden näkökulmasta. Sen
sisältö on helposti laa jennettavissa myös muuhun auttamistyöhön, jossa
työskennellään seksuaalisuuden parissa, esimerkiksi sosiaali- ja terveysaloilla,
lääketieteessä tai kasvatuksessa. Ensimmäiseksi tarkastellaan seksuaalisuutta
koskevaa yhteiskunnallista ja ammatillista keskustelua sekä niissä esiintyviä
ongelmallisia rakenteita kuten seksin tabuluonnetta, joka tekee avoimen
keskustelun vaikeaksi; seksuaalikielteisyyttä, joka esiintyy aiheen vähättelynä
ja riskien korostamisena; sekä aihetta yhä varjostavia käsityksiä seksistä likaisena tai turmiollisena. Vaikka seksuaalisuudella on paljon henkilökohtaisen
tason ja tunnetason merkityksiä, kuuluu terapeutin ammatillisuuteen kyky
sulkeistaa oma tunnemaailmansa ainakin siltä osin kuin se uhkaa vaikuttaa
suhtautumiseen asiakassuhteessa käsiteltäviin aiheisiin.
Kaiken tämän keskellä seksuaalisuutta käsittelevän terapeutin tulisi kyetä pitämään yllä ammatillista arvoneutraaliutta, joka on sekä käytännön
asiakastyön dialogia helpottava menetelmä, mutta myös ammattieettinen
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vaatimus. Liberaalin seksuaalietiikan kehyksessä terapeutin pitää kunnioittaa
asiakkaansa arvomaailmaa ja seksuaalista elämäntapaa sekä toimia tavoilla,
jotka edistävät asiakkaan toimijuutta, päätöksentekokykyä ja seksuaalista hyvinvointia. Terapeutti voi, ja usein hänen pitääkin, kyseenalaistaa asiakkaansa
arvoja ja toimintaa suhteessa hänen ongelmiinsa, mutta tämän pitää tapahtua
hyvässä yhteisymmärryksessä ja vuorovaikutuksessa. Terapeutti tekee työnsä
huonosti ja epäeettisesti, jos hän ei pyri laa jentamaan asiakkaansa toimintaskriptejä kyseenalaistamalla niiden taustarakenteita, mutta hän tekee työnsä
huonosti ja epäeettisesti myös silloin, jos hän lähtee murtamaan asiakkansa
omaksumaa arvoperustaa.
Seksologisen terapiatyön keskeisenä tavoitteena on asiakkaan seksuaalisen
hyvinvoinnin edistäminen. Autonomian vahvistamisella on tässä suuri merkitys:
mitä vahvempi asiakkaan seksuaalinen autonomia on, sitä helpommin hän voi
tehdä hyvinvointiaan tukevia valintoja, ja myös ohjata seksuaalikokemuksiaan
mielekkääseen suuntaan. Seksuaalinen autonomia on yksi seksuaaliliberalismin
reunaehdoista. Se on seksuaalisen vapauden käytännöllinen ulottuvuus, eikä
pelkästään vapautena ulkoisista ra joitteista, vaan myös kykynä omaehtoiseen
identiteetin rakentamiseen, kriittiseen reflektioon ja sosiaalisen ympäristön
hallintaan. Mitä vahvempi yksilön seksuaalinen autonomia on, sitä paremmin
hän kykenee neuvottelemaan seksuaalisissa vuorovaikutustilanteissa, vastustamaan ympäristön tuottamia paineita, kyseenalaistamaan kulttuurisia ja
sosiaalisia normeja ja häneen kohdistuvia vaateita sekä valitsemaan itselleen
sopivia vaihtoehtoja välittämättä leimaantumisesta, paheksunnasta tai muista
hankaluuksista.
Liberaali seksuaalietiikka on ohutta siinä mielessä, että se ei pyri tarjoamaan
mitään tiettyjä aineksia hyvälle seksuaalielämälle. Terapeutti tarvitsee kuitenkin välineitä arvokeskusteluihin ja valintatilanteiden arvioimiseen asiakkaansa
kanssa. Terapeutti hyödyntää arvokeskusteluissa hyve-etiikan lähestymistapoja ja seksuaalioikeuksia, jotka mahdollistavat erilaisia näkökulmia kysymykseen inhimillisestä hyvästä ja sen reunaehdoista. Liberaali etiikka asettaa
kuitenkin inhimillisen hyvän etsimiselle ehtoja: terapeutti ei saa koskaan ohjailla tai manipuloida asiakastaan johonkin tiettyyn suuntaan tai jonkin tietyn
arvomaailman mukaisesti. Asiakkaalla on oltava aito mahdollisuus selvittää
itse, mikä on hänelle parasta. Terapia-asiakkaalle ei kerrota, mitä seksuaalinen hyvinvointi on, vaan häneltä kysytään, mitä se on.
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Etiikka seksuaalineuvonnassa
Artikkelissa esitellään seksuaalineuvonnan ammattietiikan keskeisimmät
lähtökohdat, toimintatavat ja menetelmät. Teksti on käytännönläheinen ja
suunnattu erityisesti seksuaalineuvonnan ammattilaisille ja opiskelijoille. Se
perustuu seksuaalineuvontatyössä ja seksuaalineuvojien koulutuksessa kohdattuihin haasteisiin ja kysymyksenasetteluihin. Artikkeli julkaistiin Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen Seksuaalineuvonnan tueksi -käsikirjassa, johon sisällytettiin toimituksellisista syistä vain niukasti lähdeviitteitä. Alkuperäiset lähteet on sisällytetty kokonaisuudessaan artikkelin perässä olevaan liitteeseen.
Artikkelin aiheet perustuvat seksuaalineuvojien koulutuksessa käsiteltäviin
seksuaalietiikan sisältöihin: taustalla oleviin traditioihin, ammattietiikan
periaatteisiin, ammatillisuuteen, eettiseen arviointiin ja asiakastapauksien
eettisten ulottuvuuksien tutkimiseen. Aiheita käsitellään liberaalin seksuaalietiikan sekä seksologian ammattietiikan näkökulmista, jotka ovat hyvin pitkälti yhteneväiset, sillä ammattietiikka perustuu liberaalin etiikan käsityksiin
asiakkaan autonomian kunnioittamisesta, arvoneutraaliudesta, moralismin ja
paternalismin hylkäämisestä ja sopimusetiikasta.
Koska artikkelilla on pedagoginen rooli seksuaalineuvojien kouluttamisessa,
siinä paneudutaan myös seksuaalietiikan ja ammattietiikan periaatteiden
omaksumiseen osaksi ammatillista roolia. Tässä keskeisenä menetelmänä on
oman seksuaalisuuden tunteminen sekä omien arvojen, seksuaalikäsitysten
ja -kokemusten, ihmiskuvan sekä asenteiden kriittinen reflektio. Erityisesti on
työskenneltävä omien heikkouksien, kipukohtien, tunnereaktioiden ja ennakkoluulojen selvittämiseksi ja hallitsemiseksi, jotta asiakastilanteet eivät kärsisi
ammattilaisen omasta keskeneräisyydestä seksuaaliasioissa.

Vallaton vai valtava halu? Naisten seksuaalisen
vallan kriittistä arviointia
Artikkeli on kirjoitettu yhdessä sosiologi ja seksuaaliterapeutti Aune Karhumäen
kanssa. Se käsittelee kriittisesti Henry Laasasen (2008) teoriaa naisten seksuaalisesta vallasta, ja siinä ruoditaan erityisesti Laasasen esittämiä eettisiä
väitteitä, joiden mukaan naisten hallussa oleva ja käyttämä seksuaalinen valta
tuottaa vahingollisia ja epäoikeudenmukaisia asetelmia yhteiskunnassamme.
Laasanen esittää, että heteroseksuaalisessa parinvalinnassa naisten seksuaalisuudella on erityistä arvoa, joka perustuu resurssien niukkuuteen. Naiset suhtautuvat miehiä varovaisemmin seksisuhteiden aloittamiseen, jolloin he toimivat
portinvartijoina suhteiden toteutumiselle. Asetelma tekee naisista vallankäyttäjiä seksuaalisten resurssien suhteen. (Laasanen 2008, 77-78; Paalanen 2008).
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Laasasen käsitys naisten seksuaalisesta vallasta perustuu vaihtoteorialle,
jossa seksuaaliaktit nähdään arvokkaina pidettyjen palveluiden vaihtona.
Vaihtoteoria on kuitenkin vain yksi tapa ymmärtää seksuaalista vuorovaikutusta. Vaihtoehtoisia tapoja ovat esimerkiksi seksuaalisuuden tarkasteleminen
ensisijaisesti yhteistoiminnan, leikin tai halun näkökulmista – tai monitahoisesta näkökulmasta, jossa a jatellaan kaikkien diskurssien olevan mahdollisia
samanaikaisesti. Laasasen harjoittama yksioikoinen ja tendenssimäinen
tarkastelu vertautuu hyvin joidenkin feministien harjoittamaan yksioikoiseen
tapaan ymmärtää seksuaalisuutta ainoastaan heidän suosimallaan ideologisella tavalla, mikä altistaa sen samalle kritiikille, jota feministien väitteet
patriarkaatin piilevistä vaikutuksista kohtaavat.
Naisten seksuaalisen vallan tuottavat tasa-arvo-ongelmat vaikuttavat yleisellä
tasolla epäuskottavilta siksi, että vapaassa yhteiskunnassa seksuaalinen valta
tuottaa pikemminkin joitakin kontingentteja etuja kuin jatkuvan rakenteellisen
etulyöntiaseman useilla eri elämänalueilla. Tällaisia etuja on myös vaikea
pitää perustelemattomina tai epäoikeudenmukaisina, sillä seksuaalisen vallan
määrä on yksilöllistä samaan tapaan kuin kauneus, älykkyys tai sosiaalinen
taituruus. Kaikilla naisilla ei ole samantasoisia seksuaalisen vallan resursseja
käytettävissään. Laasanen on saattanut tavoittaa joitakin kiinnostavia seksuaalisen vallan ulottuvuuksia tutkimuksessaan, mutta hänen väitteensä sen
tuottamasta rakenteellisesta epätasa-arvoisuudesta ja yhteiskunnallisista
ongelmista ovat liioiteltuja. Vaikka naisten seksuaalinen valta vaikuttaa olevan joissakin tilanteissa merkittävä sosiaalinen tekijä, ei se muodosta sellaisia
rakenteellisia pakkotilanteita, joita voisi pitää eettisesti kyseenalaisina.

Esineellistäminen ja pornografia – pieni filosofinen tutkielma
Artikkelissa käsitellään feministisen pornokritiikin vakiokäsitettä, esineellistämistä. Feministisessä pornokritiikissä on vuosikymmenien a jan käytetty
retoriikkaa, jonka mukaan ”porno esineellistää naisia”, ja tämä on esitetty
eettisesti tuomittavana asiana. Esineellistämisväitteet sisältävät yleensä laajemman tausta-argumentin, jonka mukaan kaikki porno esineellistää naisia, ja
koska esineellistäminen on väärin, niin kaikki porno on eettisesti tuomittavaa.
Argumentilla on pyritty perustelemaan sensuuria ja pornon saatavuuden
ra joittamista.
Esineellistäminen ja esineellisyys sekä niiden eri muodot, kuten välineellistäminen, eivät kuitenkaan ole filosofisesti tarkasteltuina niin yksioikoisia
käsitteitä kuin feministisessä pornokritiikissä annetaan ymmärtää. Jean-Paul
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Sartren kehollisuuden filosofiassa ja Martha Nussbaumin käsiteanalyysissa
esineellisyys on ihmisen kehollisen ja sosiaalisen olemisen välttämätön ominaisuus. Esimerkiksi välineellistämistä tapahtuu koko a jan arjen tilanteissa
kuten kaupassa asioidessa tai ruokapöydässä suolaa pyydettäessä. Jos esineellistäminen ei ole väärin ihmisen sosiaalisessa toiminnassa ylipäänsä, ei
se voi olla väärin pelkästään seksuaalisuuden alueella, sillä seksi on itsessään
moraalisesti neutraalia.
Seksiaktin eettinen asema ei riipu siitä sisältääkö se esineellistämistä vai
ei. Sen sijaan on tutkittava tilanteen muita ominaisuuksia, erityisesti sitä,
vahingoittaako esineellistävä teko kohdettaan. Liberaalin seksuaalietiikan
näkökulmasta esineellistämiselle perustuva pornokritiikki on moralistista. Se
sisältää jonkin ideologisen ihanteen seksistä ja pyrkii esittämään sen eettisenä velvollisuutena ilman eettisiä perusteluita. Esineellistämisargumenteille
perustuva pornokritiikki a jautuu retoriikassaan jopa eettisesti kyseenalaiselle
alueelle, kun se pyrkii ra joittamaan muiden seksuaalista vapautta ja ilmaisua
pornon osalta.

Lapsiporno on haaste lainsäädännölle.
Artikkeli käsittelee lapsipornoa koskevia määritelmiä ja muita säädöksiä
lainsäädännössä sekä Suomessa että Euroopan unionissa. Säädöksiä tarkastellaan oikeusfilosofisesti, seksologian näkökulmasta sekä niiden tuottamien
yhteiskunnallisten seurausten näkökulmasta. Lapsipornon levittämisen ja
hallussapidon kriminalisoiva lainsäädäntö kieltää käytännössä myös fiktiivisen lapsipornon ja nuorten itsekseen tai keskenään ottamat alaston- ja
seksikuvat. Seksuaalietiikan ja kriminalisointiteorian kannalta kiellot ylittävät
oikeutuksensa ja syyllistyvät joko moralistiseen tai paternalistiseen vapauden
ra joittamiseen.
Fiktiivisen lapsipornon kieltäminen kriminalisoi a jatusrikoksen, jossa ei vahingoiteta ketään tai rikota kenenkään oikeuksia. Kriminalisoimisen taustalla
näyttäisi olevan perfektionistinen tavoite kasvattaa kansalaisia kokemaan
seksuaalista halua vain sopiviksi koettuja asioita kohtaan. Tavoite ei ota
huomioon sitä, että seksuaaliset fantasiat voivat olla monimuotoisia ja ylittää
fiktiivisesti sallitun ra joja ilman että ne vaikuttavat mitenkään tosiasiallisiin
seksuaalirikoksiin. Tästä esitetään artikkelissa myös tutkimusnäyttöä. Nuorten
itse ottamien eroottisten kuvien kriminalisointi puolestaan tekee nuorista samanaikaisesti seksuaalirikoksen tekijöitä ja uhreja. Asetelma on kestämätön ja
edellyttää lapsipornon määritelmän uudelleenarvioimista sen osalta, mikä on
kuvien ottamisen tosiasiallinen konteksti. Lisäksi lapsipornon määritteleminen
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pelkästään kuvien sisältöjen perusteella rapauttaa länsimaiselle oikeusjärjestelmälle keskeistä syyttömyysolettamaa, jos nuorista henkilöistä otettuja kuvia
voidaan määritellä lapsipornoksi ilman että kuvassa olevien henkilöiden ikä
voidaan varmistaa.
Lapsipornoa koskeva lainsäädäntö on arvioinnin perusteella huolimattomasti
laadittua ja aiheettoman tiukkaa. Ajatusrikosten selvittämisen sijaan kriminalisointien ja lainvalvonnan tulisi keskittyä lapsipornon tuotantoon, jossa
lapsia joutuu tosiasiassa rikosten kohteiksi. Tiukalla lainsäädännöllä voi olla
epätoivottavia seksuaalipoliittisia vaikutuksia, sillä terapiatyön ja rikoksia ennaltaehkäisevien interventioiden kokemusten perusteella on todennäköistä,
että perusteettoman jyrkät lait edesauttavat riskiryhmissä olevien henkilöiden
syrjäytymistä, joka puolestaan lisää heidän riskiään syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Artikkelissa argumentoidaan seksuaalietiikan ja
-oikeuksien perusteella sen puolesta, että pedofiilisia taipumuksia pitäisi olla
sallittua toteuttaa tavoilla, jotka eivät aiheuta vahinkoa lapsille. Myös seksuaaliterapian ja kriminologisen tutkimuksen tulokset tukevat tätä näkemystä,
sillä rikokseen syyllistymisen riskitekijöinä eivät ole niinkään pedofiiliset taipumukset sinänsä, vaan syrjäytymistä ja antisosiaalista käytöstä lisäävät tekijät.
Lainsäädännön järkeistäminen ja lieventäminen voi siis jopa edesauttaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä, jos samalla on saatavilla
hoito- ja tukipalveluja.

Sadomasokismi ja väkivaltaporno - sallitun
rajat lain ja etiikan näkökulmista
Artikkelissa tarkastellaan väkivaltapornon levittämisen kriminalisoimisen perusteita sekä kriminalisoinnin taustalla olevia käsityksiä sadomasokistisesta
seksistä. Sadomasokismia koskeva tutkimusparadigma on aiemmin ollut
patologisoiva eli ilmiön on katsottu olevan psykiatrinen sairaus. Nykyisin
tutkimusparadigma on selkeässä murroksessa ja uusi a jattelutapa näkee sadomasokismin ennemmin leikillisenä seksuaalisuuden ilmaisuna, jolla on omat
vakiintuneet muotonsa. Paradigman muutos tuottaa perusteet lainsäädännön
uudelleenarvioimiselle, sillä sadomasokismin sairausleima on vaikuttanut lainsäädännön perusteluihin. Sadomasokismia sisältävään ilmaisuun, erityisesti
sm-pornoon, suhtaudutaan paljon jyrkemmin kuin esimerkiksi väkivaltaisiin
elokuviin tai riskialttiiseen vapaa-a jan toimintaan kuten kamppailu-urheiluun
tai extreme-la jeihin.
Sadomasokistinen seksi kärsii stigmasta, jonka vuoksi sen sisältämiä riskejä
ja haittoja liioitellaan. Stigman vaikutusta arvioidaan artikkelissa vertaamalla
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sm-seksiä kamppailu-urheiluun. Vertailussa keskeiseksi nousee kysymys siitä,
miksi kamppailu-urheilun sisältämä väkivalta voidaan oikeuttaa toimijoiden
suostumuksella, mutta sadomasokistisen seksin kohdalla näin ei aina ole.
Artikkelissa argumentoidaan, että sm-pornoon kohdistuvan väkivaltapornon
levittämisen kiellon taustalla on moralistinen käsitys hyväksyttävästä seksuaalikäyttäytymisestä, mikä tekee kiellosta heikosti perustellun. Liberaalin
seksuaalietiikan näkökulmasta osapuolten suostumus riittää oikeuttamaan
sadomasokistisen seksin, vaikka sillä olisikin riskejä tai haittoja. Vapaus yhteistoimintaan ja seksuaaliseen ilmaisuun käsittää myös sm-pornon tuottamisen,
levittämisen ja käyttämisen.
Artikkelissa esitetään sama argumentti kuin lapsipornon kohdalla siitä, että
rikosoikeudellisen tarkastelun pitäisi keskittyä kuvallisen materiaalin tuotannon olosuhteisiin pelkän kuvasisällön arvioimisen sijaan. Kuvaustekniikoilla ja
kuvamanipulaatiolla voidaan tuottaa kaikenlaista materiaalia, joka voi johtaa
arvioijaa harhaan. Taitavasti näytelty ja leikattu väkivalta voi näyttää videolla
aidolta, vaikka ketään ei olisi vahingoitettu kuvauksissa. Kriminalisointien ja
lainvalvonnan tulisi tässäkin tapauksessa keskittyä todellisiin rikoksiin a jatusrikosten selvittelyn sijaan. Moralistinen seksuaalikäyttäytymisen ohjailu ei ole
rikoslain tehtävä, eikä sellaista lainsäädäntöä voida perustella eettisesti.
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Seksuaali-, pari- ja perheterapeutit ovat auttamistyön ammattilaisia, jotka työskentelevät asiakkaidensa seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden kanssa. Näille aihealueille kohdistuu valtavasti erilaisia paineita, sillä seksuaalisuutta koskevat arvot ovat
yhteiskunnassamme hyvin vaihtelevia ja jopa ristiriitaisia johtuen niiden erilaisista kulttuurisista, uskonnollisista, yhteiskunnallisista ja kasvatuksellisista taustoista. Lisäksi seksuaalisuus on aluetta, jolla myös ammatillinen keskustelu voi saada hyvin henkilökohtaisia ja
sensitiivisiä ulottuvuuksia.
Terapeutin tulisi kuitenkin toimia tällä haastavalla kentällä arvoneutraalia ja korkeatasoista ammatillista dialogia käyvänä asiantuntijana. Hänen tulisi osata välttää suurimmat
aiheen sensitiivisen luonteen tuottamat sudenkuopat ja toimia eettisesti erilaisten arvojen puristuksissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan kolmea seksuaalieettistä työvälinettä,
joita terapeutti voi käyttää oman ammattieettisen työotteensa vahvistamisessa. Ne ovat
1) liberaali seksuaalieettinen positio, 2) hyve-eettinen käsitys inhimillisestä hyvästä sekä
3) ihmis- ja seksuaalioikeudet.
Nämä kaikki kolme elementtiä tukevat toisiaan ja rakentavat yhdessä kokonaisvaltaista ja käytännöllistä ammattieettistä näkökulmaa, joka selkeyttää ja tukee terapeutin asiakaskohtaamisia ja eettistä työskentelyä. Artikkelissa esitetyt näkemykset eivät rajaudu
vain tiettyihin terapiamuotoihin, vaan niitä voidaan hyödyntää kaikenlaisissa terapia- ja hyvinvointialojen työtehtävissä, joissa kohdataan seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Johdanto

normittavia uskomuksia. Yksilöiden henkilökohtaisista eroista ja heidän seksuaalikäsityksiensä välisistä
eroista johtuen keskustelun kohtaamiset muuttuvat
joskus törmäyksiksi. Näin käy erityisesti silloin, kun
keskustelijoiden arvotaustat ovat perustavalla tavalla erilaisia.
Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden ammattilaisen on kyettävä navigoimaan erilaisten arvojen ja
käsitysten verkostossa ilman suurempia törmäyksiä.

E

ettinen keskustelu seksuaalisuudesta on erilaisten arvojen kohtaamispaikka. Seksuaalisuus ja siihen läheisesti liittyvät aiheet, kuten sukupuolisuus ja ihmissuhteet, koskettavat
syvällisesti miltei kaikkia ihmisiä, joten lähes jokaisella on jonkinlainen intressi osallistua keskusteluun. Lisäksi uskonnot, kulttuuriset diskurssit ja erilaiset elämäntavat sisältävät paljon seksuaalisuutta
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myös silloin, kun käsitellään ihmissuhteiden ongelmia. Käytännön ongelmilla, kuten seksihalujen,
-tapojen tai -asenteiden kohtaamattomuudella, on
usein vastinparinaan ristiriidat arvojen tasolla. Tällaisissa tilanteissa voidaan päätyä käyttämään eettisen keskustelun raskasta patteristoa myös suhteen
sisällä: kiistat nähdään eturistiriitoina, joissa vedotaan omiin oikeuksiin ja langetetaan toiselle velvollisuuksia. Raskaat eettiset käsitteet voivat kuitenkin
olla hankalia käsiteltäviä ihmissuhteissa, sillä suhteiden rakenteet perustuvat olennaisilta osiltaan vapaiden yksilöiden solmimille sopimuksille yleispätevien
velvoittavien sääntöjen sijaan. Oikeuksiin ja velvollisuuksiin vetoaminen tekee keskustelusta helposti
mustavalkoista, mikä ei ole välttämättä eduksi edes
sille, joka käsitteisiin turvautui.
Taito arvokeskusteluissa luovimiseen kuuluu
olennaisesti seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden ammattilaisten eettiseen osaamiseen. Vaikka oma persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten luontevasti
eettinen pohdiskelu työntekoon istuu, voi ammatillisen asennoitumisen etiikkaan oppia siinä missä minkä tahansa muunkin taidon – kukaan ei ole
eetikko syntyessään. Osaaminen kehittyy osana ammatillista kasvua käytännön työn haasteissa, mutta sen kartuttamiseksi tarvitaan myös alan taustalla
olevien eettisten periaatteiden ymmärtämistä. (Airaksinen & Friman 2008, 11–13.)

Tehtävää ei yhtään helpota se, että seksuaalisuuden
aihealueella toimii useita vaikutusvaltaisia tahoja,
jotka haluavat oman äänensä ja omat arvonsa kuuluviin. Esimerkiksi seksuaalikasvatuksen sisällöistä ja
tavoitteista päätettäessä osansa haluavat niin opetusviranomaiset, kirjantekijät, seksuaalivähemmistöt,
vanhempainyhdistykset, uskonnolliset toimijat kuin
maahanmuuttajajärjestötkin.
Ammattilaisilla on erityisasema seksuaalisuutta koskevassa julkisessa keskustelussa. Heidän on
helppo päästä ajankohtaisen tiedon pariin, ja heillä on sekä kokemukseen että näyttöön perustuvaa
osaamista. Heitä koskee myös erityinen vastuu, sillä asiantuntijan suulla esitetyt näkemykset painavat
keskustelussa, ja sen vuoksi niitä tulisi pyrkiä punnitsemaan huolellisesti. Jos ammattilainen heittäytyy suin päin raivoisasti vellovaan kiistaan tai
aatteelliseen kiihkoiluun, sumenee koko ammattikunnan osaamisen julkikuva. (Ks. Airaksinen & Friman 2008, 49–50.)
Eettiset argumentit ovat arvokeskustelun raskasta aseistusta, sillä onhan selvää, että jokaisen pitää vastustaa vääryyttä ja edistää asioita, jotka ovat
hyviä ja oikein. Siksi eettisiä argumentteja käytetään
mielellään myös tilanteissa, joilla ei ole juuri mitään
tekemistä etiikan kanssa. Esimerkiksi erilaisia elämänihanteita, kuten perinteistä perhemallia tai seksuaalista pidättyvyyttä, markkinoidaan usein eettisinä valintoina, jotta niille saataisiin lisää painoarvoa
keskustelussa. Todellisten eettisten argumenttien
erottaminen pelkästä eettisyyteen vetoavasta retoriikasta on olennainen taito keskusteluun osallistuvalle
asiantuntijalle.
Vaikuttamispyrkimysten ja arvokonfliktien puristuksissa ei ole helppoa löytää tasapainoista ja perusteltua näkökulmaa seksuaalisuuteen sen kaikessa
kirjavuudessa. Terapeutti on kuitenkin usein tällaisen
vaatimuksen edessä. Hänen pitäisi pystyä ammattiroolissaan esittämään perusteltuja näkemyksiä sekä
kohtaamaan asiakkaansa neutraalilla ja kunnioittavalla tavalla riippumatta heidän arvoistaan, seksuaalikäyttäytymisestään, ihmissuhdekuvioistaan tai alati
vellovista ideologisista kiistoista ja trendeistä.
Eettisen keskustelun äärelle päädytään usein

Seksuaalisuuden asiantuntija
tabujen murtajana
Seksologia on monitieteinen ja moniammatillinen kokonaisuus, jonka piiriin lukeutuu niin tutkijoita, kasvattajia kuin terapeuttejakin. Tässä artikkelissa tarkastelen erityisesti terapiatyön etiikkaa
vuorovaikutuksen ja arvojen näkökulmista ja jätän tutkimusetiikan erityiskysymykset sivuun. Käsittelemäni näkökulmat liittyvät erityisesti auttamistyöhön (terapeuttinen asiakastyö, hoitotyö ja
sosiaalityö), mutta myös muihin rooleihin, joissa
seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntija toimii asiakassuhteessa, kasvattajana, vaikuttajana tai
tiedon välittäjänä.
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Seksuaali-, pari- ja perheterapeutit toimivat
usein työssään niin seksuaalisuuden, ihmissuhteiden
kuin sukupuolisuudenkin asiantuntijoina*, joiden
keskeisenä tehtävänä on tarjota apua ongelmanratkaisuun, tukea vaikeuksissa ja tarjota välineitä asiakkaan toimijuuden ja identiteetin rakentamiseen. Terapeuttia voi pitää sokraattisessa mielessä kätilönä,
joka auttaa asiakastaan synnyttämään omaehtoisia
ja mielekkäitä tapoja elää seksuaalisuuttaan ja ratkoa
menestyksekkäästi siihen liittyviä pulmia. Taustalla olevana yleisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä
seksuaaliselle hyvinvoinnille.
Terapeutin työn keskeisenä haasteena ovat seksuaalisuuteen yhä liittyvät tabut, jotka ilmenevät
vaikeuksina aiheen puheeksi ottamisessa sekä hankaluuksina rationaalisen keskustelun käymisessä.
Seksuaalisen hyvinvoinnin merkitystä vähätellään, ja
virallisissa diskursseissa seksuaalisuus nähdään usein
kielteisessä kontekstissa. Esimerkiksi päihdetyössä
asiakkaan seksuaalisuutta saatetaan käsitellä ainoastaan häiriökäyttäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta. Virallisten diskurssien seksuaalikielteisyyden
lähteinä ovat sekä uskonnolliset ja kulttuurihistorialliset esteet että henkilökohtaiset vaikeudet keskustella asiasta. Siksi esimerkiksi seksuaaliterapeuttien
koulutuksessa nähdään paljon vaivaa seksuaalisuuden puheeksi ottamisen ja dialogisuuden harjoittelemiseksi.
Seksistä puhumisen haasteet nousevat esiin
myös ihmissuhteiden seksiongelmissa. Seksin tabuluonne voi tuottaa asetelmia, joissa seksuaaliongelmien pääasiallisina syinä ovat vaikeudet ottaa seksiä
puheeksi suhteen sisällä. Terapiatyössä tulee vastaan
paljon tilanteita, joissa henkilö kertoo vastaanotolla ensimmäistä kertaa kumppanilleen, mistä hän
pitää tai ei pidä seksissä. Jos asiasta ei ole puhuttu
koskaan aiemmin suoraan, on suhteen seksielämä
voinut olla jopa vuosia tilanteessa, jossa osapuolet
luulevat toimivansa oikein ja toista miellyttävällä tavalla, vaikka lopulta kumpikaan ei ole tyytyväinen
tilanteeseen. Ihmissuhteiden sisäisissä viestintäon-

gelmissa tabuja voivat rakentaa sellaiset uskomukset,
että seksin pitäisi sujua luonnostaan ja spontaanisti
ja että keskustelu on kiusallista tai tunnelman pilaavaa. Joskus keskusteluongelmien lähteenä on myös
kielteinen asennoituminen seksiin, jolloin seksi voidaan nähdä esimerkiksi välttämättömänä pahana tai
rajoittuneesti vain lasten hankkimisen välineenä.
Yksilötasolla esiintyvä rajoittunut suhtautuminen heijastelee yleisen keskustelun seksuaalikielteisyyttä, jossa legitiimeinä seksuaalisuuteen liittyvinä
keskustelunaiheina nähdään vain lisääntymisterveys tai perheasiat. Yleisen tason seksuaalikielteiset uskomukset voivat pitää tabuja yllä myös yksilötasolla siten, että seksuaalisuudesta puhuminen koetaan
vaaralliselle alueelle menemisenä. Jotkut kokevat
seksistä puhumisen sosiaalisesti riskialttiina, koska eivät halua edustaa yhteisön silmissä vääränlaista
asennetta seksuaalisuuteen.
Vaikka suomalaisten seksiasenteet ovat liberalisoituneet huomattavasti viimeisten 50 vuoden sisällä, pidetään useissa diskursseissa yhä perinteisistä normeista poikkeavaa seksuaalisuutta
tai avointa seksistä puhumista arveluttavana. Esimerkiksi satunnaista seksiä, erikoisia mieltymyksiä tai seksuaalisuuden kaupallisia muotoja voidaan pitää kritiikittömästi ei-toivottavina ilmiöinä,
vaikka niitä koskeva tutkimustieto ei kielteisiä käsityksiä tukisikaan. Kielteiset asenteet näkyvät käytännössä siinä, että valtavirrasta sivussa olevaa seksuaalikäyttäytymistä tarkastellaan pelkästään tai
pääsääntöisesti riskien tai haittojen näkökulmista tai
seurauksina joistakin muista ei-toivottavista ilmiöistä, kuten päihteiden käytöstä, rikkinäisestä perhetaustasta tai traumatisoitumisesta.
Hallamaan mukaan seksuaalisuutta koskeva puhe heijastelee yhä uskonnollisia puhtauden ja
saastaisuuden käsityksiä, vaikka keskustelijat pitäisivät itseään vapaamielisinä (Hallamaa 2008, 2663).
Esimerkiksi hedelmöityshoitojen yhteydessä seksin
likaisuutta ja vaarallisuutta korostava retoriikka on
yleistä keskustelijan ideologisesta leiristä riippumatta:

* Jatkossa käsite ”seksuaalisuus” pitää sisällään myös sukupuolisuuten ja ihmissuhteisiin liittyvät teemat tekstin sujuvuuden
vuoksi.

Valistunut ja vapaamielinen nykyihminen ei ainakaan
oman käsityksensä mukaan yhdistä seksuaalisuutta
39
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saastaisuuteen. Tästä huolimatta puhtaustematiikka
ei näytä menettäneen kokonaan merkitystään keskustelussa sukupuolisuhteista ja lisääntymisestä. [--] Kun
keskustelijat listasivat uhkia, joita raskautta suunnitteleva nainen kohtaa etsiessään siittäjää, käytettiin vahvoja metaforia, jotka viestivät, että lääketiede on puhdasta, kun taas seksuaalinen kanssakäyminen miesten
kanssa on likaista ja naisen kannalta vaarallista. Ikivanha, perinteisesti lähinnä ahtaaseen uskonnollisuuteen ja tiukkaan sukupuolimoraaliin yhdistetty käsitys
likaisesta seksistä ja sen turmiollisista seurauksista sai
lapsettomuushoitokeskustelussa uuden ilmauksen mutta nyt osana vapaamielisten argumentaatiota. (Hallamaa 2008, 2663.)

tä seksuaalisuuteen. Työn tarkoituksen kirkastaminen on yksi työväline, joka auttaa eettisen asenteen
rakentamisessa. Kun työn tarkoitus on selvillä, pitää
myös työvälineet ja työskentelyä tukevat arvot sovittaa pragmaattisesti siihen. Jos työn tarkoituksena on
esimerkiksi tukea nuorta rakentamaan omaehtoisesti
seksuaalista toimijuuttaan ja identiteettiään, tekee kasvattaja työnsä huonosti, jos hän ottaa sen lähtökohdaksi oman arvomaailmansa ja seksuaalikäsityksensä.
Terapiatyön eettisenä lähtökohtana on asiakkaan auttaminen ja tämän nojalla asiakkaan edun
priorisoiminen. Asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan ole
ongelmaton lähtökohta, sillä vuorovaikutuksessa
sekä terapeutin että asiakkaan tiedolla ja arvioinnilla
on merkittävä roolinsa. Vaikka asiakkaan tilanteen
kartoittaminen tapahtuu aina hänen lähtökohdistaan käsin, ratkaisujen hahmotteleminen edellyttää monimutkaista vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin välillä. Asiakassuhteen dynamiikka sisältää
paljon eettisiä kysymyksiä, kuten 1) ovatko asiantuntijan menettelytavat ja käytännöt oikeutettuja,
2) millaista auktoriteettiasemaa asiantuntija käyttää,
3) millaisia piilotavoitteita tai -arvoja hän edustaa
työssään ja 4) millaisen arvoperustan hän tuo oman
ammattinsa normatiivisesta historiasta. (Ks. Airaksinen 1991.)
Asiakassuhteen vuorovaikutuksen etiikka
konkretisoituu seksologian ammattietiikkaan sisältyvässä vaatimuksessa neutraalista ja kunnioittavasta
kohtaamisesta (SSS 2009). Oli kyse sitten seksuaalineuvonnasta, -terapiasta tai -kasvatuksesta, kouluttamisesta tai julkisesta toiminnasta, kohtaamistilanteet muovaavat sekä ammattilaisen että asiakkaan
kuvaa seksuaalisuudesta. Ne välittävät sekä suoraa
että epäsuoraa tietoa siitä, mikä seksuaalisuudessa
on hyväksyttävää ja arvokasta tai kenties arveluttavaa, pelottavaa tai tuomittavaa. Ammattilaisen välittämät viestit voivat vaikuttaa suuresti kuulijaan,
joka peilaa vastaanottamiansa arvoja ja asenteita
omaan seksuaalisuuteensa.
Neutraalin ja kunnioittavan kohtaamisen vaatimus perustuu tasapuolisuuden periaatteeseen. Se
on keskeinen yhteiskuntafilosofinen käsite, joka löytyy seksologian ammattietiikan taustalla olevista eet-

Seksuaalisuuden tabuluonne johtaa siihen, että
myytit, mielivaltaiset uskomukset ja virheelliset käsitykset elävät voimakkaina asiakeskustelun rinnalla. Aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi myyteistä
saatetaan pitää kiinni, vaikka faktatieto osoittaisi ne
vääriksi. Julkisessa keskustelussa asiatiedon ja erilaisten uskomusten synnyttämiä ristiriitoja voi kutsua
jopa kulttuuriseksi kaksoissidokseksi, sikäli voimakkaita ja repiviä eri suunnista tulevat viestit ovat. Samanaikaisesti tulisi olla varovainen ja vastuullinen,
mutta kuitenkin nauttia täysin rinnoin vaaraa ja
synnillisyyttä tihkuvan hekuman hedelmistä.
Tabujen ja myyttien murtaminen ei ole helppoa, sillä seksologian oma diskurssi on osaltaan rakentamassa vastakkainasetteluja hyvän ja huonon
seksuaalisuuden välillä. Esimerkiksi seksuaaliterveyttä
korostavat viestit rakentuvat turhan usein konservatiivisen seksuaalinormiston pohjalle, vaikka terveyden
edistäminen ei edellytä kyseiseen normistoon tukeutumista. Esimerkiksi seksuaalikasvatuksessa viralliseen
terveysdiskurssiin tukeutuminen saattaa joskus jopa
haitata viestin perille menemistä, jos sen vastaanottajat eivät hyväksy heille tuputettavia normeja tai pitävät niitä moralisoimisena. Sama ongelma on myös
esimerkiksi päihdekasvatuksessa, mikäli se on liian irrallaan nuorten omasta kokemusmaailmasta.
Tällaisten ongelmien selättämiseksi tarvitaan
sekä käytännön dialogisia työvälineitä että eettistä
asennoitumista, joka tukee moniarvoista lähestymis40
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tisistä järjestelmistä, kuten liberaalista etiikasta ja ihmisoikeuksista. Ammattietiikka kytkeytyy niiden
kautta suurempaan eettiseen perinteeseen, jossa etsitään inhimillisen hyvän ja kukoistuksen edellytyksiä.
Jatkan näistä lähtökohdista liberalismin, inhimillisen
hyvän sekä ihmisoikeuksien tarkastelua työvälineinä
seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisessä.

sen rationaalinen ja autonominen oikeuksien subjekti on teoreettinen rakennelma, eivät järjen käyttö ja itsemääräämisoikeus ole arvoina vähäpätöisiä.
Millaista ihmisyyttä ja maailmaa rakentaisimme, jos
luopuisimme niistä?
1800-luvulla vaikuttanut englantilainen filosofi John Stuart Mill on eettisen liberalismin perinteen keskeisimpiä hahmoja. Hän puolusti kirjoituksissaan sananvapautta, avointa yhteiskunnallista
debattia sekä naisten oikeuksia. Hänet tunnetaan
muun muassa sitaatista, jonka mukaan ”kaikki keskustelun vaientaminen on oman erehtymättömyyden otaksumista” (Mill 1985/1859, 77). Millin ja
muiden hänen aikalaistensa kritiikki puritanistista kontrolliyhteiskuntaa vastaan synnytti filosofisen
perustan sosiaali- tai arvoliberalismille ja myös vähemmistöryhmien oikeuksien vähittäiselle tunnustamiselle. Millin asettuminen ”enemmistön tyranniaa” vastaan oli yhteiskuntafilosofinen siirto, jossa
enemmistön vallankäytölle asetettiin eettiset rajat.
Tämä ajatus on nykyisin perustuslaillisen demokratian ja oikeusvaltion kulmakivi.
Millin filosofian tunnetuin eettinen periaate
on vahinkoperiaate. Sen mukaan yksilön vapautta
saa rajoittaa ainoastaan silloin, kun hänen toiminnastaan on vahinkoa muille. Jos yksilön toiminnan
suorat vaikutukset rajoittuvat häneen itseensä, ei hänen toimintaansa puuttumiselle ole perusteita. Mill
katsoo elämäntapavalintojen, mielipiteiden ja yksityiselämän kuuluvan yksilön päätösvaltaan, eikä toisilla ole mitään oikeutta puuttua niihin, vaikka he
kokisivat jonkun valinnat inhottaviksi, moraalittomiksi tai vääriksi omiin ihanteisiinsa nähden. (Mill
1985/1859, 68.)
Vaikka Mill ei sanoittanut vahinkoperiaatetta
oikeuksien muotoon, esitetään sama ajatus nykyisin usein vetoamalla yksilön oikeuksiin. Jotta yksilö voisi olla vapaa yhteiskunnallisesti katsoen, pitää
muiden kunnioittaa hänen perusoikeuksiaan. Oikeus itsemääräämiseen tarkoittaa käytännössä samaa
kuin Millin esittämä vaatimus vapauden kunnioittamisesta, sillä jokainen oikeus sisältää välttämättä muille lankeavan velvollisuuden toimia niin, että
kyseistä oikeutta ei rikota (Donnelly 2007, 21–22).

Eettinen liberalismi
seksuaalietiikan perustana
Julkisessa keskustelussa voi usein kohdata väitteen,
jonka mukaan liberaali ajattelu ja konservatiivinen
suhtautuminen seksuaalisuuteen ovat pelkästään yksilön arvovalintoja. Yksilön seksielämässä asia on
toki näin, mutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta tilanne ei ole yhtä yksinkertainen: eettinen liberalismi on yhteiskuntafilosofinen positio, ei pelkkä
yksilön arvovalinta. Liberalismin kannattaja ei ota
kantaa seksuaalisuutta koskeviin yksittäisiin arvokysymyksiin, esimerkiksi avioliiton tärkeyteen, vaan
kannattaa tällaisissa kysymyksissä yleisemmän tason
vastausta, jonka mukaan kullakin yksilöllä pitää olla
vapaus tehdä arvovalintansa itse.
Liberaalin seksuaalietiikan vahvuus on siinä,
että se ei jumiudu kiistelemään arvovalinnoista eikä
yksittäisistä seksiakteista, vaan se tarkastelee yleisempiä ihmisten välisen vuorovaikutuksen eettisiä
periaatteita. Eettisyyttä ei sidota siihen, naidaanko
edestä vai takaa, mitkä ruumiinosat ovat käytössä,
montako ihmistä on mukana tai mitkä heidän sukupuolensa ovat. Aktien ruotimisen sijaan eettisesti
olennaisia asioita ovat tekojen seuraukset, osapuolten suostumus ja oikeuksien toteutuminen.
Eettinen liberalismi ei ole mielivaltainen valinta seksuaalietiikan perustaksi. Se on valikoitunut
asemaansa ansioidensa vuoksi. Koko länsimainen
yhteiskuntajärjestelmä perustuslakeineen, kansalaisoikeuksineen ja laillisuusperiaatteineen pohjautuu
liberaalin etiikan keskeisille periaatteille, kuten yksilönvapaudelle ja sen turvaamiselle. Myös ihmisoikeudet sisältävät ideaalin autonomisesta yksilöstä,
jonka vapautta, koskemattomuutta ja toimijuutta
valtiot sitoutuvat kunnioittamaan. Vaikka täydelli41
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Itsemääräämisen välttämättöminä edellytyksinä ovat
ruumiillisen koskemattomuuden kunnioittaminen
ja yksilön suojaaminen enemmistön tai valtion vallankäytöltä. Itsemääräämisellä ei ole paljoakaan arvoa, jos ei ole turvassa väkivallalta tai mielivallalta.
Martha Nussbaum soveltaa Millin ajattelua
käsitellessään seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia
poliittisia hyökkäyksiä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kristillinen oikeisto esittää homoseksuaalit eräänlaisina epäihmisinä, joissa kiteytyvät kaikenlaiset eitoivottavat ominaisuudet. Nussbaum kutsuu tätä
”inhon politiikaksi”, jossa pönkitetään oman arvomaailman erinomaisuutta luomalla sille keinotekoinen inhon ja vastustuksen kohde (Nussbaum 2010,
xiii-xv, 17).
Koska inhon politiikka esiintyy usein uskonnollisten liikkeiden retoriikassa, Nussbaum käyttää
tarkoituksella uskonnonvapautta vertailukohtana
seksuaaliselle vapaudelle. Hän osoittaa, että sekä uskonto että seksuaalisuus ovat syvästi henkilökohtaisia ja yksilölle merkityksellisiä asioita. Kummankin
kohdalla niiden mielekäs toteuttaminen edellyttää
mahdollisuutta vapaisiin elämäntapavalintoihin ja
ilmaisuun. Koska uskonnonvapaus yhteiskunnassa
on elinehto uskonnollisille liikkeille, niiden täytyy
hyväksyä se tosiasia, että seksuaalinen vapaus on samalla tavalla elinehto seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille. (Nussbaum 2010, 36-41.)
Nussbaumin vertaus osoittaa, että yhteiskunnallisesti olennaista ei ole se, mihin minä tai minun naapurini uskoo – eikä se, kenen kanssa kukin
harrastaa seksiä. Tärkeää on se, että voidakseen uskoa tai sekstailla sillä tavalla, jonka kukin itse kokee
tärkeäksi ja mielekkääksi, on jokaisen hyväksyttävä vastaava vapaus myös muiden ihmisten kohdalla. Tätä vapautta rajoittavat vain perustavanlaatuiset eettiset periaatteet, kuten vahinkoperiaate ja sen
johdannaiset. Eettinen ajattelu operoi yleisemmällä
tasolla kuin uskonnollisille ihanteille tai kulttuurisille seksuaalikäsityksille rakentuva normittaminen.
Liberaalin seksuaalietiikan paradoksaaliselta kuulostava ydinoivallus onkin, että ei ole olemassa mitään
erityistä seksuaalietiikkaa. Seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden alueilla pätevät täy-

sin samat eettiset periaatteet ja lähestymistavat kuin
kaikessa muussakin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
Keskeinen työkalu yksilöiden välisen vuorovaikutuksen eettiseen tarkasteluun on sopimusetiikka,
jossa jokainen kahden tai useamman yksilön välinen
seksuaalinen kohtaaminen ymmärretään implisiittisenä sopimuksena, jossa toiminnan osapuolet antavat suostumuksensa toimintaan. Itsemääräämisoikeuden nojalla suostumus kattaa myös toimintaan
mahdollisesti liittyvät kohtuulliset riskit ja haitat.
Suostumuksen pätevyydellä on kuitenkin ehtonsa:
suostumuksen on perustuttava aina aitoon vapaaehtoisuuteen sekä riittävään tietoon ja ymmärrykseen
toiminnan luonteesta ja mahdollisista seurauksista.
Sopimusetiikan nyrkkisääntönä on, että kenelläkään
ei ole oikeutta puuttua täysivaltaisten yksilöiden toimintaan, jos kaikkien toimintaan osallistuvien suostumus on pätevä.
Koskinen rajaa suostumuksen ulottuvuutta rikoslain näkökulmasta siten, että vakavien terveyshaittojen tuottaminen toiselle ei ole oikeutettua, vaikka hän olisi antanut siihen suostumuksensa
(Koskinen 2008, 169–170). Seksuaalietiikassa haittojen arvioimisen haasteena on nk. seksistigma, joka
vääristää arviointia seksuaalivähemmistöille haitallisesti. Seksistigma tarkoittaa sitä, että kulttuurissamme seksuaalisuuteen liitetään vaarallisuuteen, likaisuuteen tai synnillisyyteen kytkeytyviä uskomuksia,
joiden vuoksi haittojen suuruutta ja riskejä liioitellaan (ks. Hallamaa 2008). Tästä johtuen erilaisia
vaaroja pidetään kulttuurisesti vakiintuneissa riskinoton traditioissa, kuten urheilussa, paljon hyväksyttävämpinä kuin seksuaalisuuden alueella.
Seksistigma on esimerkki siitä, miten kulttuuriset diskurssit vaikuttavat vahvasti seksuaalisuutta
koskeviin normeihin. Sen lisäksi muita kulttuurisia
olettamia ovat kunnollisuuden, terveyden ja luonnollisuuden kytkeminen perinteisiin seksuaalitapoihin, kuten heteroseksuaalisuuteen tai avioitumiseen.
Vastaavasti muut seksuaalisuuden ilmentämismuodot, esimerkiksi sadomasokismi, avoimet suhteet tai
seksipalvelut, koetaan jo periaatteessa epäilyttäviksi.
Johtuen ”oikean” ja ”kunnollisen” seksuaa42
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Liberaali seksuaalietiikka ei pyri antamaan vastauksia kysymyksiin ”Millaista on hyvä seksuaalielämä?”, ”Mitä on seksuaalinen hyvinvointi?” tai
”Miten edistetään seksuaaliterveyttä?” Vastaaminen
näihin kysymyksiin edellyttää yksilökohtaista tarkastelua, jossa yksilön elämäntapa, mieltymykset ja
arvot yhdistetään kokonaisvaltaisempiin kysymyksiin siitä, mikä on ihmiselle hyväksi. Liberaalin seksuaalietiikan tarjoama vastaus tällaisiin kysymyksiin
on korkeintaan se, että mitään näistä tuskin saavutetaan ilman seksuaalisen vapauden ja oman päätösvallan kunnioittamista. Pakottamalla ei voi luoda
hyvinvointia.
Kokonaisvaltaisempia vastauksia yllä oleviin
kysymyksiin voi etsiä tutkimalla inhimillistä hyvää.
Foot pitää inhimillisen hyvän lähtökohtana ihmiselle lajityypillisiä ominaisuuksia, joiden perusteella määräytyvät reunaehdot hyvinvoinnille ja kukoistukselle. Foot tarkastelee hyvää hyve-etiikan
näkökulmasta ja pitää hyveellisyyttä ihmisen kykyjen käyttämisenä hyvän elämän edistämiseksi. Hyveellisyyteen kuuluvat yleiset eettiset lähtökohdat,
kuten hyväntahtoisuus ja oikeudenmukaisuus liittyvät hyvään elämään käytännöllisen järjen avulla.
Footin mukaan järkevä ihminen kykenee ymmärtämään niiden merkityksen hyvälle elämälle. (Foot
2001.)
Yksilön seksuaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta kysymys ”Edistääkö tämä toiminta hyvää
elämää?” on käyttökelpoinen apuneuvo. Seksuaalisuuteen sovellettuna hyve-etiikka kehottaa pohtimaan sitä, millainen toiminta edistäisi kukoistavaa seksuaalisuutta ja hyvän seksielämän ihanteita.
Hyve-eettinen lähestymistapa on käyttökelpoinen
terapiatyössä, sillä mikäli terapeutti pyrkii edistämään asiakkaansa seksuaalista hyvinvointia, edellyttää tavoitteen saavuttaminen yhteistä pohdintaa siitä, mikä on asiakkaalle hyväksi. Filosofiassa hyve on
nähty perinteisesti opittuna asenteena, joka johtaa
oikein toimimiseen ja kukoistukseen elämässä. Seksuaalielämän hyveiden kehittäminen voi hyvinkin
olla terapeuttisen asiakassuhteen keskeinen tavoite.
Hyve-etiikalle on käyttöä myös ammattietiikassa. Aivan kuten ammattiin liittyvien tietojen ja

lisuuden radikaalista vaihtelusta eri aikoina ja eri
kulttuureissa Primoratz toteaa, että kriittisyys vallitsevia seksuaalinormeja kohtaan on erityisen olennaista seksuaalietiikassa (Primoratz 1999, 167).
Kriittisyys istuukin luontevasti liberaalin seksuaalietiikan yhteiskunnalliseen projektiin, sillä filosofisessa etiikassa ei ole sijaa kulttuuristen normien
sattumanvaraisuudelle perustuvalle moraalille. Eettisen järjestelmän tulee pyrkiä yleispätevyyteen, eivätkä kulttuuriset tai uskonnolliset normit ja niihin
pohjautuvat ihanteet yllä tämän vaatimuksen tasolle. Jokainen voi toki henkilökohtaisessa seksuaalielämässään nojautua millaisiin ihanteisiin ja arvoihin
haluaa, mutta yleiseksi etiikaksi niistä ei ole.

Inhimillinen hyvä ja
ammattietiikka
Arkikeskustelussa etiikka ymmärretään usein jonkinlaisena kokonaisvaltaisena hyvän elämän ohjeena. Myös osa etiikan traditioista tavoittelee tällaista
asemaa. Sen sijaan eettinen liberalismi on etiikkana
mahdollisimman ohutta. Siinä pyritään hahmottelemaan mahdollisimman tiiviisti sellaiset eettiset rajat,
joita ei ole sallittua ylittää. Vahinkoperiaate on juuri
tällainen. Tiiviys on liberaalin etiikan vahvuus, sillä sen teoreettisesta ytimestä on tiristetty ulos kaikki elämäntapoihin ja -ihanteisiin liittyvä aines, joka
tekee monista normijärjestelmistä kelvottomia yleispäteväksi etiikaksi. Liberaalin etiikan omaksuminen
ei edellytä tiettyyn ideologiaan tai maailmankatsomukseen sitoutumista kuten esimerkiksi uskonnollisen etiikan eri muodot.
Joskus liberaalin etiikan ohuus tulkitaan naiiviksi vapaamielisyydeksi ja ”kaikki on sallittua”
-ajatteluksi. Tulkinnassa on kuitenkin kyse ajatusvirheestä, sillä vahingoittamisen kielto ja sen sisältämä
velvollisuus kunnioittaa muiden vapautta ovat perustavanlaatuisia eettisiä normeja, jotka rajoittavat
huomattavasti yksilön toimintaa. Se, että liberaali etiikka ei tarjoa hyvän elämän mallia tai yksityiskohtaisia elämänohjeita, ei tarkoita sitä, että mikä
tahansa yksilön valitsema toiminta olisi eettisesti hyväksyttävää.
43
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keskeinen voimavara seksuaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi.
Vaikka hyvinvoinnin ulkoiset puitteet olisivatkin kunnossa, voi sitä olla vaikea saavuttaa, jos
mahdollisuuksia oman seksuaalisuuden mielekkäälle toteuttamiselle löytyy niukasti. Pelkkä turvallisuus, terveys tai palvelujen saatavuus ei vielä riitä
hyvinvoinniksi. Seksuaalielämän mielekkyyden peruskomponentteja ovat mahdollisuudet yksilölliseen ilmaisuun ja toimintaan sekä saatu hyväksyntä.
Mielekkyyden kokemus on kuitenkin viime kädessä aina yksilöllinen, jolloin sen tarkasteleminen terapiatyössä edellyttää aitoa dialogia asiakkaan kanssa.
Vain yksilöllä itsellään on viime kädessä parasta tietoa siitä, mikä on hänelle mielekästä ja hyvää.
Juuri tästä syystä liberaaliin etiikkaan perustuvassa
ammattietiikassa tarkastellaan hyvinvointia metaarvojen näkökulmasta: arvokkaana ei pidetä jotakin
tiettyä tapaa toimia, vaan arvokasta on jokaisen oma
yksilöllinen päätöksenteko ja toimijuus. Terapiaasiakkaalle ei kerrota, mitä seksuaalinen hyvinvointi
on, vaan häneltä kysytään, mitä se on.

taitojen hallintaa kutsutaan osaamiseksi, voidaan
toimimista ammatin tarkoituksen, arvojen ja etiikan mukaisesti kutsua hyveelliseksi. Toisin sanoen
ammattilaisen hyveet ovat sen ymmärtämistä, mikä
ammatissa on aidosti tärkeää ja hyvää ja miten ammattia harjoitetaan moraalisesti korkeatasoisesti.
Hyve ei kuitenkaan tarkoita pelkkää hyvää rutiinia
tai sääntöjen noudattamista, vaan perustavaa asennetta, jossa ammattiin liittyviä hyviä tavoitellaan
määrätietoisesti. Hyveellisen terapeutin tavoitteet
ovat aina piirun verran nykyistä tasoa ylempänä.
MacIntyre pitää hyveellisyyttä erinomaisuuden tavoitteluna jonkin tietyn toiminnan sisäisten
hyvien näkökulmasta. Sisäiset hyvät ovat jotakin
toimintaan kuuluvaa erityislaatuista hyvää, joka on
tavoiteltavaa sen itsensä tähden, ei välineenä jonkin muun saavuttamiseksi. (MacIntyre 2004/1985,
227.) Tästä näkökulmasta hyveellinen ammattilainen pyrkii olemaan mahdollisimman hyvä työssään,
muttei toimi pelkästään uran, rahan, arvostuksen tai
aseman saavuttamiseksi, vaan kehittää itseään voidakseen edistää jotakin ammattiin liittyvää itseisarvoista hyvää.
Esimerkiksi seksuaaliterapiassa hyveellisenä
voisi pitää aitoa pyrkimystä asiakkaan seksuaalisen
hyvinvoinnin ja toimijuuden parantamiseen. Koska hyvinvoinnin käsitteessä yhdistyvät sekä inhimillinen hyvä että yksilöllinen hyvä, vaatii hyveiden
omaksuminen hyvinvoinnin pohtimista sekä yleiseltä että yksilölliseltä kannalta. Footin näkemysten
mukaisesti seksuaalisella hyvinvoinnilla on ihmiselämän realiteeteista johtuvat välttämättömät reunaehdot, mutta myös vahva yksilökohtaiseen merkitykseen kiinnittyvä osuus.
Hyvinvoinnin reunaehtoja ovat ainakin keskeisten inhimillisten hyvien saatavuus ja yksilön
käytössä olevat voimavarat. Jos perusturvallisuus
puuttuu, ravinnosta on puutetta ja terveys reistailee,
on hyvinvointi tuskin yhtä helposti saavutettavissa
kuin yltäkylläisyydessä eläen. Voimavaroja tarkasteleva näkökulma huomioi yksilön henkilökohtaisen
tilanteen lisäksi myös yhteiskunnalliset reunaehdot.
Jos esimerkiksi seksuaaliterveyspalveluita on huonosti tai rajoitetusti saatavilla, voi yksilöltä puuttua

Seksuaalioikeudet
ammattilaisen työvälineenä
Seksuaalioikeudet ovat täsmennyksiä yleisiin ihmisoikeuksiin. Niissä tulkitaan keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita seksuaalisuuden, sukupuolisuuden
ja ihmissuhteiden näkökulmista. Kun ihmisoikeudet sisältävät oikeuden terveyspalveluihin, kirjoitetaan sama asia seksuaalioikeuksissa oikeutena seksuaaliterveyspalveluihin. Seksuaalioikeudet ovat myös
poliittinen projekti, jolla vaaditaan huomiota seksuaalisen hyvinvoinnin edellytysten turvaamiselle
maailmanlaajuisesti.
Seksuaalioikeuksista on useita eri versioita, jotka kukin korostavat tekijöidensä näkökulmaa aiheeseen. Niistä vaikutusvaltaisimmat ovat World
Association for Sexual Health -järjestön Seksuaalioikeuksien julistus (WAS 1999), joka tarkastelee aihetta seksologian ammattilaisten näkökulmasta sekä
International Planned Parenthood Federationin julistus (IPPF 2008), jonka taustalla on kansainväli44
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ti koko lainsäädännön. Ideaalitapauksessa niiden
periaatteet kertautuvat niin perustuslaissa, lainsäädännössä, oikeuskäytännössä kuin viranomaismenettelyssäkin. Todellisuudessa ihmisoikeuksien toteutuminen on hajanaista ja vaihtelee suuresti laista
ja instituutiosta toiseen. Lainsäädäntö on osaltansa
historian ja aikalaistrendien tuotosta, eikä sen perinpohjainen päivittäminen ole yksinkertainen tehtävä demokraattisessa järjestelmässä. Myös yhteiskunnallisilla instituutioilla ja viranomaistoiminnalla on
oma historiansa, traditionsa ja arvopohjansa, jotka
saattavat tehdä ihmisoikeuksien johdonmukaisen läpäisyperiaatteen vaikeaksi toteuttaa.
Seksuaalioikeuksien täysimääräinen huomioiminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osana
voi olla vaikeaa myös terapiatyössä, vaikka taustalla olisikin pyrkimyt ihmisen auttamiseen holistisesti. Monissa terapiasuuntauksissa seksuaalisuus voi
jäädä sivuseikaksi, kun keskitytään hoitamaan tärkeämpinä pidettyjä ongelmia. Seksuaalisuuden ja
sukupuolisuuden sivuuttaminen tai taitamattomuus
niiden äärellä voivat kuitenkin olla kriittisiä asioita
esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisensa tai transidentiteetin kanssa painiskeleville asiakkaille (Tuovinen, Stålström & Nissinen 2011).
Suomessa ongelmana seksuaalioikeuksien huomioimisessa on myös ajatelma oman järjestelmän itsestään selvästä erinomaisuudesta: eihän meillä ole
ihmisoikeusongelmia! Kaikille auttamisaloille olisi kuitenkin tärkeää tarkastella omia käytäntöjään,
arvojaan ja ihmiskäsityksiään kriittisesti, jotta diskurssien väleihin harmaille alueille jäävät ihmiset
saisivat myös tarvitsemaansa apua ilman leimaamista, kyseenalaistamista tai moralisointia. Esimerkiksi
monimutkaisiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin
kytkeytyy miltei aina ongelmia myös seksuaalisuudessa ja ihmissuhteissa – joskus niiden taustasyinä,
joskus seurauksina ja joskus kiinteänä osana syklistä ongelmakäyttäytymistä. Juopotteluputken saattaa
hyvinkin laukaista vaikeus kohdata kumppania tai
ilmaista seksuaalisia tarpeita selvin päin.
Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien seksuaalioikeuksien edistäminen vaatii erityistä huomioimista. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi avus-

nen työ perhesuunnittelun ja lisääntymisterveyden
edistämisessä.
Kansainvälisten ihmisoikeusjuristien kokous
on laatinut vuonna 2007 Yogyakartan periaatteiksi kutsutun dokumentin, joka selvittää, mitä Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus edellyttää
seksuaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. Yogyakartan periaatteet perustuvat kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön sitoviin vaatimuksiin, ja
jokaisen ihmisoikeuksiin sitoutuneen valtion tulisi
noudattaa niissä esitettyjä sovelluksia. (Yogyakarta
Principles 2007.)
Seksuaalioikeudet rakentuvat vahvasti liberaalin etiikan pohjalle kuten ihmisoikeudet ylipäätään.
Niiden tehtävänä on toimia yleisinä periaatteina ja
lainsäädännöllisinä työvälineinä, joilla pyritään turvaamaan yksilön seksuaalinen autonomia eli mahdollisuus tehdä valintoja vailla pakottamista, sortoa,
riistoa, painostusta tai syrjintää. Esimerkiksi WAS:n
Seksuaalioikeuksien julistuksessa kahdeksan kohtaa yhdestätoista (1–8) keskittyvät yksilönvapauden
turvaamiseen ja kolme viimeistä kohtaa (9–11) tarkastelevat enemmän seksuaalisen hyvinvoinnin ja
vapauden yhteiskunnallisia reunaehtoja edellyttäen
tiedon, seksuaalikasvatuksen ja seksuaaliterveyspalvelujen saatavuutta.
Kuten kaikki kansainvälinen ihmisoikeusdokumentaatio, myös seksuaalioikeusdokumentit kohdistavat vaatimuksensa valtioille ja yhteisöille. Valtioiden ja niiden instituutioiden tulee toimia
aktiivisesti jokaisen yksilön seksuaalioikeuksien turvaamiseksi. Vaikka yllä mainitut seksuaalioikeuksien
julistukset eivät ole vielä osa kansainvälistä lainsäädäntöä, tekee Yogyakartan periaatteet selväksi sen,
että seksuaalioikeudet sisältyvät jo nyt johdonmukaisesti vallitseviin ihmisoikeussopimuksiin. Seksuaalioikeuksien julistukset toimivat vain muistutuksena tästä tosiseikasta. Esimerkiksi yleisiin
ihmisoikeuksiin kuuluva oikeus perheen perustamiseen pätee kaikkiin ihmisiin yhtäläisesti seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin tai
ihmissuhteiden muotoihin katsomatta.
Oikeusvaltiossa ihmisoikeudet, ja seksuaalioikeudet niiden osana, läpäisevät johdonmukaises45
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tettavat tai laitoksessa asuvat henkilöt (vanhukset,
vammaiset, pitkäaikaissairaat, mielenterveysongelmaiset), lapset ja nuoret, maahanmuuttajat ja uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat henkilöt sekä
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
henkilöt. On tärkeää muistaa, että seksuaalioikeudet
kuuluvat aina luovuttamattomasti yksilölle. Esimerkiksi laitoksessa asuvan henkilön läheisillä, edunvalvojilla tai hoitohenkilökunnalla ei ole valtaa ottaa
niitä pois tai tehdä niiden soveltamisesta mielivaltaisia päätöksiä. Myös haasteellisissa käytännön kysymyksissä pitää aina nostaa etusijalle oikeuksien
haltijan asema. Oikeuksien toteutuminen ei saa koskaan olla kakkossijalla tärkeysjärjestyksessä.
Seksuaalioikeuksien toteutumisen pitäisi olla
yksi hyvinvoinnin arvioimisen kriteeri kaikilla auttamisaloilla, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kohdalla. Terapiatyössäkin eri
menetelmät ja käytännöt olisi hyvä käydä läpi arvioiden, miten seksuaalisuus niissä huomioidaan.
Käytännön tasolla pienetkin edistysaskeleet, kuten
seksuaalisuuden puheeksi ottaminen, sujuva kuunteleminen ja seksuaalimyönteinen ilmapiiri, voivat
vaikuttaa suuresti asiakkaiden hyvinvointiin (Paalanen 2011).
Oikeuslähtöinen näkökulma asiakastyöhön
tuottaa velvollisuuksia ennen kaikkea terapeutille,
mutta oikeudet nousevat usein esiin myös ihmissuhteiden dynamiikassa. Oikeusargumentaatio saattaa nousta esille, kun keskustellaan esimerkiksi perheen sisäisestä työnjaosta, seksihalujen epäsuhdasta,
pornon katselusta tai yksilöllisistä ajankäyttötarpeista. Oikeusnäkökulma on jännitteisessä suhteessa ihmissuhteiden rakenteisiin, sillä ihmissuhteet ja
niiden säännöt perustuvat olennaisesti yksilöiden tekemille sopimuksille, vaikka ne olisivatkin implisiittisesti hyväksyttyjä. Ihmissuhteisiin pätee yllä käsitelty yksilönvapauden lähtökohta, joka vie pohjan
suhteiden sisäiseltä oikeusargumentaatiolta: jokaisella on viime kädessä oikeus toteuttaa itseään ja
seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla riippumatta
kumppanin toiveista, mutta radikaalit tai neuvottelematta tehdyt ratkaisut saattavat hyvinkin päättyä
suhteen loppumiseen.

Oikeusargumentaatio ei ole kovin hedelmällinen keino ihmissuhteiden ongelmien ja arvokonfliktien ratkaisemisessa. Oikeuksien korostaminen
johtaa helposti mustavalkoiseen ajatteluun, jossa ihmissuhde rakentuu eräänlaiselle kauhun tasapainolle
osapuolten esittämien uhkavaatimusten väliin. Vaikka mainittu tasapainottelu onkin tosiasiassa kaikkien ihmissuhteiden taustalla, ei suhteita tarvitse rakentaa sen varaan. Myönteisempi näkökulma nostaa hyväntahtoisen yhteistyön etusijalle oikeuksien ja
velvollisuuksien sijaan. Ihmissuhdeongelmien ratkaisut löytyvät ennemmin ihmisenä kasvamisesta ja aidon dialogin käymisestä kuin oikeusargumentaatiosta – eli hyve-etiikan lähtökohdista.
Seksuaalioikeudet nousevat ihmissuhdekysymysten keskiöön vasta silloin, kun joku joutuu suhteessaan alistetuksi tai epäoikeudenmukaisen vallankäytön kohteeksi. Tällöin suhteen säännöt tai
suhteeseen vaikuttavat ulkopuolelta tulevat normit
ovat lähtökohtaisesti epäoikeudenmukaiset jollekin
osapuolelle. Esimerkiksi perinteisissä perhemalleissa naisen liikkumavara voi olla huomattavasti miestä
rajoitetumpi. Myös lasten ja nuorten asema oikeuksien haltijana unohtuu herkästi vanhemmilta perhemallista riippumatta.

Lopuksi
Olen käsitellyt tässä artikkelissa kolmea keskeistä
teemaa: yksilönvapautta, inhimillistä hyvää ja ihmisoikeuksia. Ne ovat keskeisiä työvälineitä kaikille
seksuaalisuuden ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville henkilöille. Teemat kytkeytyvät toisiinsa tiiviisti vapauden käsitteen avulla, sillä oikeuksien tai inhimillisen hyvän ymmärtäminen vaatii välttämättä
vapautta perustakseen. Mitä yltäkylläisinkin elämä
on harvoin tyydyttävää, jos vapaus puuttuu. Vaikka omaa vapauttaan ei käyttäisikään koko ajan uusien radikaalien valintojen tekemiseen, jo pelkkä tieto siitä, että valinnan mahdollisuus on olemassa, voi
tehdä elämästä mielekästä myös raskaina hetkinä.
Vapauden keskeisyys tarkoittaa käytännössä
sitä, että hyvän elämän reseptiä ei koskaan voida antaa ylhäältä tai kopioida toisilta – se pitää aina vii46
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me kädessä selvittää itse. Tämä on myös seksologian
ammattietiikan ensimmäinen periaate. Terapeutti
rakentaa ja tukee asiakkaansa toimijuutta sekä kykyä valita itse tälle sopivat hyvän (seksuaali)elämän
elementit, vaikka ulkopuolelta tulisi paljon paineita toimia jollakin ennalta määrätyllä tavalla. Paineita
voivat kerryttää mm. kulttuuriset normit, uskonnon
vaatimukset, kumppanin tai kumppanien odotukset, perheen ja suvun asema elämässä sekä ystäväpiirit tai alakulttuurit.
Mielekkäiden ratkaisujen löytäminen seksuaalielämässä, sukupuolen ilmaisemisessa tai ihmissuhteiden kutomisessa edellyttää aina dialogia
omien halujen, sosiaalisten verkostojen ja läheisten ihmisten välillä. Aito dialogi siitä, mikä itselle
on hyvää, edellyttää kuitenkin aseman, josta dialogia voi käydä ilman painostusta tai pelkoa ”vääristä
ratkaisuista”. Dialogi siis edellyttää toimiakseen vapautta ja seksuaalioikeuksien toteutumista ainakin
keskeisiltä osin. Kukaan ei tietenkään ole sosiaalisissa verkostoissa absoluuttisen vapaa toimimaan vain
oman tahtonsa mukaisesti, mutta mitä lähemmäksi pääsemme autenttista toimijuutta, sitä paremmin
voimme ottaa vastuuta omasta ja myös läheistemme
hyvinvoinnista.

Hallamaa, J. (2008). Synnin saastaa
ja moraalista tahrattomuutta. Lääketieteellinen
Aikakauskirja Duodecim 124. 2660–2665.
IPPF (2008). Sexual Rights: An IPPF
declaration. London: IPPF.
Koskinen, P. (2008). Rikosoikeuden yleiset opit
ja rikosvastuun perusteet. Teoksessa T. Lappi-Seppälä
ym. (toim.) Rikosoikeus. Helsinki: WSOYpro.
Mill, J. S. (1985/1859). On Liberty.
St. Iver plc: Penguin Books.
MacIntyre, A. (2004/1985). Hyveiden
jäljillä (suom. N. Noponen). Helsinki: Gaudeamus.
Nussbaum, M. (2010). From disgust to
humanity: Sexual orientation and constitutional law.
Oxford: Oxford University Press.
Paalanen, T. (2011). Etiikka
seksuaalineuvonnassa. Teoksessa M. Ritamo &
K. Ryttyläinen-Korhonen (toim.) Seksuaalineuvonnan
tueksi. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Primoratz, I. (1999). Ethics and sex.
London & New York: Routledge.
SSS (2009). Seksologian ammattietiikan
ohjeisto. Helsinki: Suomen seksologinen seura.
www.seksologinenseura.fi/index.cfm?sivu=56
Tuovinen, L., Stålstöm, O. & Nissinen, J.
(2011). Saanko olla totta? Sukupuolisen
moninaisuuden kohtaaminen.
Helsinki: Gaudeamus
WAS (1999). Declaration of Sexual Rights.
Hong Kong: World Association for Sexology.
Yogyakarta principles 2007. Yogyakarta
Principles. www.yogyakartaprinciples.org

Tommi Paalanen
050 469 2937 tommi.paalanen@iki.fi

LÄHTEET
Airaksinen, T. (toim.) (1991).
Ammattien ja ansaitsemisen etiikka: näkemyksiä
ammattien, johtamisen ja liike-elämän arvoista.
Helsinki: Yliopistopaino.
Airaksinen, T. & Friman M. (2008).
Asiantuntija-ammattien etiikka. HAMK:n julkaisuja
10/2008. Hämeenlinna: HAMK.
Donnelly, J. (2007). International human rights.
Third Edition. Boulder: Westview Press.
Foot, P. (2001). Natural Goodness.
Oxford: Clarendon Press.
47

Etiikka seksuaalineuvonnassa

Osa I: Seksuaalineuvojana toimiminen
Etiikka seksuaalineuvonnassa

Etiikka seksuaalineuvonnassa
Tommi Paalanen, filosofi, seksuaalietiikan asiantuntija

Tiivistelmä
Etiikka liittyy seksuaalineuvojan työhön ammattietiikan, ammatillisuuden ja eettisen arvioinnin
alueilla. Ammattietiikkaan kuuluu työn arvoperustan noudattaminen sekä asiakkaan oikeuksien
ja arvokkuuden kunnioittaminen. Suomen Seksologisen Seuran julkaisema Seksologian ammattietiikan ohjeisto sisältää neuvojan työtä koskevat eettiset periaatteet ja kuvauksia hyvistä menettelytavoista.
Ammatillisuus tarkoittaa neuvontatyön seksologiseen tietoperustaan ja metodeihin sitoutumista. Ammatillisesti työskentelevä seksuaalineuvoja perustaa neuvontansa tieteelliseen tietoon ja
toimii asiakassuhteissa dialogisesti, neutraalisti ja asiakasta kunnioittaen. Seksuaalineuvoja sitoutuu työssään noudattamaan ja edistämään seksuaalioikeuksia.
Eettinen arviointi on työhön liittyvien eettisten ongelmien tunnistamista ja selvittämistä. Se voi
kohdistua joko neuvojan omaan toimintaan, asiakkaan tekoihin tai jonkun asiakkaan tapauksen
osapuolen tekoihin. Arvioinnin keskeisenä tehtävänä on selvittää, toimiiko joku eettisesti väärin
eli tuottaako joku oikeudetta vahinkoa jollekulle toiselle.
Eettisten kysymysten parissa työskennellessä on hyvä pitää mielessä, että ihmisten väliset erot
elämänihanteissa tai arvovalinnoissa halutaan usein sanoittaa eettisiksi ongelmiksi. Kun omat arvot ajautuvat konfliktiin toisen kanssa, on suuri kiusaus esittää toisen valinnat pahoina tai huonoina ja samalla myöntää itselle oikeus moralisoida ja paheksua häntä.
Arvokonfliktit eivät kuitenkaan oikeuta tuomitsemaan eri mieltä olevia. Siksi onkin tärkeää, että seksuaalineuvoja on selvillä omasta arvoperustastaan ja osaa erottaa henkilökohtaiset arvonsa
työstään. Neuvontatyö on aina asiakaslähtöistä ja neuvojan pitää kyetä kohtaamaan dialogisesti myös sellaiset asiakkaat, jotka edustavat toisenlaisia tai jopa vastakkaisia näkemyksiä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.

Ammatillinen työskentelytapa
Eettisyys liittyy seksuaalineuvojan työhön ammattietiikan, ammatillisuuden ja eettisen arvioinnin alueilla. Neuvojan työ on auttamistyötä, jonka keskeisenä eettisenä taustateoriana on hyötyetiikka. Sen mukaisessa ajattelussa pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman monelle. Vaikka tämä periaate koskeekin ennemmin työn järjestämistä kuin yksittäisen
neuvojan työtä, on hyvän tekeminen neuvojan työn lähtökohta, ja se näkyy vahvasti ammattietiikan vaatimuksissa.
Seksuaalineuvojan ammattietiikkaa ohjaavat kotimaiset ja kansainväliset ammattietiikan ohjeistot sekä muut hänen ammatilliseen taustaansa liittyvät ohjeistot kuten sairaanhoitajan eettiset
ohjeet. Ammattietiikka ei kuitenkaan ole pelkkiä sääntöluetteloita, vaan korkeatasoisen ammattietiikan ylläpitäminen vaatii valppautta ja herkkyyttä eettisten kysymysten huomioon ottamiselle
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erilaisissa ammattiin kuuluvissa tilanteissa. Herkkyyttä tarvitaan erityisesti neuvojan omien työskentelytapojen, asenteiden ja käytäntöjen kriittisessä arvioinnissa.
Ammattietiikan vaatimuksiin kuuluu ammatillinen työskentelytapa. Se tarkoittaa ammattilaisen
roolin omaksumista ja rooliin liittyvien vaatimusten täyttämistä. Eettinen arviointi puolestaan
tarkoittaa omassa työskentelyssä ja asiakastapauksissa esiintyvien eettisten ongelmien tunnistamista, analysointia ja ratkaisemista. Siinä tarvitaan sekä konkreettisia menetelmiä että eettisten
kysymysten tunnistamista saumattomana osana arjen työskentelyä.
Seksuaalineuvojan työn etiikka kiteytyy neuvojan ja asiakkaan väliseen kohtaamiseen. Neuvojan päätehtävänä on auttaa asiakasta käsittelemään ja ratkaisemaan hänen seksuaalisuuteensa
tai ihmissuhteisiinsa liittyviä ongelmia tarjoamalla tietoa ja toimintavaihtoehtoja. Neuvojalla on
ammattietiikan nojalla velvollisuus tarjota asiakkaalle parasta mahdollista tietoa ja apua, joten
yhtenä ammatillisuuden vaatimuksena on ajantasaisen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvan
seksuaalisuutta ja ihmissuhteita koskevan tiedon hallinta.
Neuvoja kohtaa pääasiassa kolmenlaisia tilanteita, joissa eettinen pohdinta nousee esille: 1) Neuvojan pitää pohtia, onko hänen oma toimintansa asiakassuhteessa eettistä, 2) hänen täytyy huolehtia ammattietiikan velvoitteiden noudattamisesta, ja 3) hän voi joutua arvioimaan asiakkaansa
tapaukseen liittyviä eettisiä ongelmia. Viimeisessä kohdassa kyse voi olla asiakkaan teoista, tähän
kohdistuneista teoista tai siitä, miten asiakkaan pitäisi toimia tulevaisuudessa. Asiakas voi myös
kysyä suoraan neuvojalta kantaa johonkin toimintavaihtoehtoon ja joskus neuvoja voi joutua
kertomaan asiakkaalleen, millaisia eettisiä ongelmia hänen toimintaansa liittyy.

Ammattietiikka
Seksologian alan ammattietiikkaa käsitellään sekä kotimaisten että kansainvälisten alan järjestöjen antamissa ohjeistoissa. Seksuaalineuvojia koskettavat usein myös terveys- tai sosiaalialan eettiset ohjeistot. Seksologian omat ammattietiikan ohjeistot on tarkoitettu täydentämään muiden
alojen eettisiä ohjeita, ei korvaamaan niitä. Suomessa toimivia seksuaalineuvojia koskettavat seuraavat ohjeistot:
• Suomen Seksologinen Seura: Seksologian ammattietiikan ohjeisto (2009)
• Nordic Association of Clinical Sexology (NACS): Ethical Guidelines for Members of
NACS (2010)
• World Association of Sexual Health: Guiding Ethical Principles (2005).
Ammattietiikan periaatteet ovat varsin samankaltaisia terveys- ja sosiaalialalla. Ohjeistojen lähtökohtina ovat asiakkaan oikeuksien turvaaminen ja työn korkean laadun varmistaminen. Asiakkaan oikeuksista tärkeimmässä asemassa on itsemääräämisoikeus, joka on välttämätön edellytys
muiden oikeuksien toteutumiselle. Ammattietiikka antaa turvaa myös työntekijälle, sillä eettisten ohjeiden mukaisesti toiminut on paremmassa asemassa valitus- ja riitatilanteissa kuin ohjeita laiminlyönyt työntekijä.
Ammattietiikka sisältää määritelmiä siitä, millaisia ovat hyvät menettelytavat erilaisissa asiakastyön tilanteissa. Koska mikään ohjeisto ei voi kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, vaatii eettisyyden ylläpitäminen aktiivista pohdintaa ja ohjeiden soveltamista. Seksologian ammattietiikan ohjeistossa esitetään hyvien menettelytapojen lisäksi keskeiset eettiset periaatteet, joita voidaan soveltaa
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silloin, kun käsillä oleva ongelma ei osu suoraan ohjeistossa käsiteltyihin aiheisiin. Ammattietiikan periaatteet ovat:
Itsemääräämisoikeus: Seksologi kunnioittaa asiakkaansa itsemääräämisoikeutta, johon kuuluu
myös oikeus aloittaa ja lopettaa asiakassuhde. Seksologi ei ohjaile tai holhoa asiakastaan tämän
tahdon vastaisesti tai tältä salaa vaan pikemminkin pyrkii parantamaan asiakkaansa kykyä tehdä
itseään koskevia ratkaisuja ottaen huomioon myös asiakkaan läheisten hyvinvointi.
Koskemattomuus: Seksologi kunnioittaa asiakkaansa ruumiillista koskemattomuutta. Asiakassuhteeseen liittyvät kosketukset tai ruumiillista kontaktia vaativat toimenpiteet on selitettävä asiakkaalle etukäteen ja niihin on pyydettävä asiakkaan lupa. Koskemattomuus sisältää myös henkiset rajat, joita tulee kunnioittaa. Kun asiakassuhde vaatii asiakkaalle vaikeiden aiheiden käsittelyä,
pyrkii seksologi aina asiakkaansa kanssa yhteisymmärrykseen sopivien lähestymis- ja käsittelytapojen löytämisessä.
Luottamuksellisuus: Seksologin ja hänen asiakkaansa väliset keskustelut, kaikki asiakassuhteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä koko asiakassuhteen olemassaolo ovat luottamuksellisia.
Niistä ei saa luovuttaa tietoja eikä kertoa kenellekään ilman asiakkaan suostumusta.
Asiakkaan etu: Seksologi toimii ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti. Käsityksen asiakkaan
edusta tulee perustua seksologin ja asiakkaan väliseen yhteisymmärrykseen. Mikäli asiakassuhteeseen liittyy muita etunäkökohtia, kuten esimerkiksi seksologin tekemän tutkimuksen edistäminen, on tällaiset näkökohdat saatettava viipymättä asiakkaan tietoon. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa asiakkaan etu on aina etusijalla.
Arvoneutraalius: Seksologi on neutraali asiakkaansa elämäntavan sekä seksuaalisuutta ja ihmissuhteita koskevan arvomaailman suhteen. Hän ei painosta asiakastaan omaksumaan jotakin
tiettyä arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta. Seksologi pyrkii tunnistamaan oman arvomaailmansa ja ihmiskäsityksensä vaikutukset työhönsä sekä pohtii omia tarkoitusperiään ja tunteitaan asiakassuhteissa. Neutraalius ei tarkoita arvokeskustelun välttämistä vaan erilaisten arvovalintojen kunnioittamista.
Ammatillisuus: Seksologi pitää huolta, että hänellä on paras mahdollinen ammatillinen tieto- ja
taitotaso. Hän tunnistaa ammatilliset puutteensa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa paremman
tiedon tai avun luokse. Seksologi pyrkii tunnistamaan myös tilanteet, joissa hän on jäävi aloittamaan asiakassuhdetta esimerkiksi silloin, kun asiakas on sukulainen tai yhteisen ystäväpiirin jäsen (Suomen Seksologinen Seura ry 2009).
Ammattietiikan periaatteet rakentuvat seksuaalioikeuksien varaan. Seksuaalioikeudet määrittelevät, miten yhteiskunnan tulisi suhtautua seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen. Ne normittavat seksologien toimintaa ja asennoitumista kansainvälisesti ja niiden sisäistäminen on olennainen osa seksologin ammatillista ja eettistä osaamista. Seksuaalioikeuksista on olemassa useita eri
muotoiluja, mutta niistä merkittävimmät ovat:
• World Association of Sexual Health (WAS): Seksuaalioikeuksien julistus (1999)
• Kansainvälisten ihmisoikeusjuristien laatimat Yogyakartan periaatteet (2007)
• International Planned Parenthood Federation (IPPF): Sexual rights: an IPPF declaration
(2008)
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Ammatillisuus
Ammatillisessa työskentelytavassa seksuaalineuvoja sitoutuu neuvontatyön keskeisiin tavoitteisiin. Vaikka neuvontatyön sisällöt voivat vaihdella eri työpaikoilla, sen yleisinä tavoitteina ovat
asiakkaiden ongelmien käsittely ja ratkaiseminen tarjoamalla tietoa ja toimintavaihtoehtoja. Asiakassuhteen rakentamisessa keskeisenä menetelmänä on luvan antaminen, joka tarkoittaa asiakkaan, hänen seksuaalisuutensa ja ongelmiensa kohtaamista hyväksyvästi. Luvan antaminen on
ammatillinen lähestymistapa, jossa asiakkaan seksuaalisuutta ei paheksuta tai arvoteta vaan asiakkaalle annetaan tilaa olla neuvontatilanteessa sellainen kuin hän on. Vasta tämän jälkeen voidaan ryhtyä yhdessä selvittämään, miten hänen ongelmansa voisi ratkaista.
Vaativammissa tapauksissa seksuaalineuvojan tulee olla valmis dialogiin, jossa pelkkä tiedon
tarjoaminen ei riitä. Silloin neuvojan roolina on olla asiakkaan tukena ja apuna hänen omassa
päätöksenteossaan. Ongelmien kanssa painiskelevalle voi antaa neuvoja ja tukea monenlaisista
lähtökohdista käsin. Neuvojen antaja voi olla esimerkiksi ystävä, seurustelukumppani tai sukulainen. Ammatillisen seksuaalineuvojan rooli eroaa näistä muutamalla olennaisella tavalla: Ammattilaisen pitää 1) olla neutraali suhteessa asiakkaan arvomaailmaan, 2) perustaa neuvontansa tieteelliseen tietoon ja parhaaseen mahdolliseen näyttöön, 3) toimia asiakaslähtöisesti, ja 4) toimia
kunnioittavassa ja rakentavassa dialogissa asiakkaan kanssa yhteisymmärryksen varmistamiseksi.
Ystävä voi antaa neuvoja, jotka perustuvat pelkästään hänen omaan elämänkokemukseensa tai
henkilökohtaisiin mielipiteisiinsä esimerkiksi hyvästä seksielämästä. Ammatillisen seksuaalineuvojan pitää sen sijaan pyrkiä saavuttamaan yhteisymmärrys asiakkaan kanssa siitä, mikä hänelle
olisi parasta käsillä olevassa tilanteessa. Neuvontasuhteen dialogissa asiakkaan oma päätöksenteko on aina etusijalla – neuvoja ei saa ohjailla tai manipuloida asiakastaan omista lähtökohdistaan tai arvoistaan käsin.
Neuvojan pitää pyrkiä neutraaliuteen asiakkaan elämänkatsomuksen, arvojen ja seksuaalisuuden
suhteen. Hänen tehtävänään ei ole muuttaa asiakkaansa katsomuksia vaan auttaa varsin rajatusti
tämän seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa. Neuvojan tulisi olla läpinäkyvä neuvontasuhteessa
ja tuoda esille arvomaailmaansa tai taustaansa liittyvät rajoitteet, mikäli ne voivat vaikuttaa asiakkaan tapauksen käsittelyyn. Jos neuvojan henkilökohtaiset asenteet hankaloittavat asiakassuhdetta, on syytä harkita asiakkaan ohjaamista eteenpäin hänelle sopivamman avun piiriin. Tällaisissa
tilanteissa on tärkeää, että neuvojalla on mahdollisuus käsitellä tilannetta ja omaa toimintaansa
ammattimaisen työnohjauksen avulla.
On tietenkin mahdollista, että joissakin tapauksissa ongelmien lähteenä tai selityksenä on asiakkaan elämänkatsomus. Tällöinkin aihetta on käsiteltävä kunnioittaen asiakkaan oikeutta hänen katsomukseensa, vaikka se olisi osasyy ongelmiin. Jos henkilö on esimerkiksi sekä homoseksuaali että vakaumuksellinen kristitty, voi hän kokea uskontoonsa liittyvien normien olevan
ristiriidassa seksuaalisuutensa kanssa. Tilanteen selvittämiseksi voidaan keskustella esimerkiksi erilaisten uskontulkintojen mahdollisuuksista tai elämäntapavalinnoista, jotka ovat paremmin
sovitettavissa uskonnon vaatimuksiin. Vastuu päätöksenteosta on kuitenkin aina asiakkaalla itsellään.
Jotta seksuaalineuvoja kykenisi suhtautumaan neutraalisti erilaisiin asiakkaisiin, täytyy hänen olla selvillä omasta arvopohjastaan, seksuaalisuudestaan ja ihmiskäsityksestään. Omien arvojen,
tunteiden, ajatustapojen, rajoitusten ja erityisesti herkkien kohtien tunnistaminen on ensisijaisen
tärkeää neutraalin työskentelyasenteen kehittämiselle. Neutraalius ei tarkoita sitä, ettei neuvojal-
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la saisi olla omia mielipiteitä tai tunteita käsiteltyihin asioihin liittyen. Niiden ilmaisemisessa on
kuitenkin pidettävä tiukasti mielessä, että neuvontasuhteen päätavoite on aina asiakkaan auttaminen, ei neuvojan omien tunteiden tai mielipiteiden käsittely.
Neutraalisti asennoituva seksuaalineuvoja kykenee kohtaamaan asiakkaansa kunnioittavassa ja
rakentavassa dialogissa riippumatta siitä, millaisia ovat asiakkaan taustat, seksuaaliset mieltymykset tai ongelmat. Jotta tähän tilanteeseen päästäisiin, pitää neuvojan olla varautunut kohtaamaan
mitä erilaisimpia asiakkaita, ongelmia ja olosuhteita. Asiakassuhteen muodostaminen voi olla hyvin vaikeaa, jos asiakkaan tausta, persoona tai tilanne herättää neuvojassa voimakkaita reaktioita. Koko neuvontasuhde on vaikeuksissa, jos asiakas kokee olevansa epäkunnioitettu, vähätelty,
naurunalainen tai inhottu.
Alla olevassa luettelossa on aiheita, joita on hyvä käydä läpi omia arvoja, asenteita ja tunteita tutkiessa. Niitä pohdiskellessa on oltava kriittinen ja kysyttävä itseltään ”Miksi ajattelen tästä näin?”
ja ”Miksi minussa herää tällaisia tunteita?” Itsensä pohdiskelun lisäksi kannattaa miettiä, millaisia ongelmia voi syntyä, jos asiakkaalla onkin jostakin aiheesta täysin erilainen käsitys kuin itsellä. Jokaisen otsakkeen alla on avainsanoja ja muutamia esimerkkikysymyksiä pohdinnan käynnistämiseksi.
Asiakkaan tausta
• Ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu,
sosiaalinen asema, ammatti, varallisuus, etninen tausta, vammaisuus, sairaudet.
• Kysymyksiä: Millaisia käsityksiä sinulla on iäkkäiden ihmisten seksielämästä? Entä nuorten
seksielämästä? Milloin ja miten seksielämä on hyvä aloittaa? Miten asiakkaan sukupuoli vaikuttaa asiakassuhteeseen? Suhtaudutko homo- tai biseksuaaliseen asiakkaaseen eri tavalla
kuin heteroseksuaaliseen? Millaista on vammaisten seksielämä? Miten käsittelisit asiakasta,
jolla on HIV? Miten sosiaaliset stigmat vaikuttavat suhtautumiseesi? Suhtaudutko eri tavalla
asiakkaaseen, joka on julkkis, rikas tai korkeassa asemassa yhteiskunnassa?
Elämänkatsomus
• Uskonnollisuus, uskonnottomuus, ihmiskäsitys, suhtautuminen tietoon, suhtautuminen
normeihin, sopivuuteen tai kunnollisuuteen.
• Kysymyksiä: Millainen on hyvä tai kunnollinen ihminen? Mikä on ihmiselle hyväksi tai pahaksi? Onko ihminen ensisijaisesti kehollinen vai henkinen olento? Mikä on uskonnon merkitys seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa? Millaiseen tietoon ongelmanratkaisu voi perustua
– tieteeseen, kokemukseen, sopivuuteen, sovinnaisuuteen, uskontoon, värähtelyihin? Mikä
on hyveellistä tai paheellista? Onko seksi likaista tai hävettävää? Saako seksistä nautiskella estoitta? Miten suhtaudut alastomuuteen?
Seksuaalisuuskäsitykset
• Seksin ja seksuaalisuuden merkitys, hyvän seksielämän määritelmä, suhtautuminen seksuaalinormeihin ja -asenteisiin (esim. konservatiivisuus – vapaamielisyys), suhtautuminen seksuaalisiin suuntautumisiin, oma seksuaalinen suuntautuminen, omat rajat, omat mieltymykset.
• Kysymyksiä: Missä menevät seksuaalisen vapauden rajat? Miksi? Entä omat rajasi? Kuinka
vapaamielinen olet? Mikä on hyväksyttävää ja mikä ei? Millaista on hyvä seksi? Kuinka tärkeää seksi on sinulle? Onko seksuaalisuudella tai seksillä jokin tarkoitus? Kuinka monipuolinen seksielämä sinulla on? Haluaisitko seksiltä jotakin muuta kuin mitä nyt saat? Kuinka
paljon sinulla on kokeilunhalua? Mikä on suhtautumisesi läheistesi seksielämään ja ihmis-

24

THL – Raportti 27/2011

Seksuaalineuvonnan tueksi

Osa I: Seksuaalineuvojana toimiminen
Etiikka seksuaalineuvonnassa

•

suhteisiin? Häiritsevätkö naapurin erikoiset seksitavat? Miten suhtaudut haluttomuuteen tai
aseksuaalisuuteen?
Lisäksi on hyvä selvittää suhtautumista seksuaalisuuden alueen erityiskysymyksiin, jotka
usein synnyttävät yhteiskunnallista keskustelua ja jopa kiistelyä. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi homoseksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen ylipäätään, seksivälineiden käyttö
ja erilaiset käyttäjät (eri sukupuolet, vammaiset, nuoret jne.), pornografia ja sen käyttäminen,
ryhmäseksi, vastikkeellinen ja kaupallinen seksi, sadomasokismi sekä harvinaisemmat seksuaaliset mieltymykset kuten paljastelu, tirkistely, fetisismi tai eriteleikit.

Sukupuolikäsitykset
• Sukupuoliroolit, -stereotyypit ja -identiteetit, sukupuolelle sopiva käyttäytyminen, transsukupuolisuus, transvestisuus, sukupuolen sekoittaminen.
• Kysymyksiä: Millainen on nainen tai mies, tyttö tai poika? Mitä ominaisuuksia sukupuoleen
liittyy? Mitä on miehisyys tai naisellisuus? Onko olemassa miesten tai naisten töitä? Miten
suhtaudut transihmisiin? Häiritseekö sinua raavas mies leningissä? Mitä ajatuksia androgyynisyys herättää?
Ihmissuhdekäsitykset
• Rakkauskäsitykset, parisuhdenormit, rinnakkaissuhteet, polyamoria, avioliitto, uskollisuus,
perhe, lapset.
• Kysymyksiä: Millainen on hyvä suhde? Millainen on hyvä kumppani? Mitä mieltä olet erilaisista suhteista kuten yhden yön jutuista, seksisuhteista, avoimista suhteista, avoliitosta, tai
avioliitosta? Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ihmissuhteen osapuolilla on? Mitä kaikkea
kumppanille pitää kertoa? Saako henkilöllä olla samanaikaisesti useita seksi- tai rakkaussuhteista? Mitä rakkaus tarkoittaa ja mitä siihen pitäisi kuulua? Kuinka helposti ihastut? Millainen on hyvä tai oikeanlainen perhe?
Yhteiskunnallista keskustelua herättävät aiheet
• Monikulttuurisuus ja kulttuurierot, seksuaalikulttuurin muutokset, feminismi ja tasa-arvo,
nuorten seksuaalisuus, median merkitys, paljastavat mainokset, pornografia, kaupallinen
seksi, miesten tasa-arvokysymykset.
• Kysymyksiä: Miten maahanmuuttajien seksuaalikulttuuriin pitäisi suhtautua? Miten kohdata toisesta kulttuurista tuleva asiakas? Miten pitäisi suhtautua tyttöjen sukuelinten silpomiseen? Entä poikien? Onko feminismi sinusta tärkeää, yhdentekevää vai ärsyttävää? Jäävätkö
miesten ongelmat huomiotta? Onko vapaamielisyys mennyt liian pitkälle? Tuputtaako media seksiä? Miten katumainosten vähäpukeisiin malleihin pitäisi suhtautua? Tuleeko pornoa
joka tuutista? Miten porno vaikuttaa ihmisiin? Entä nuoriin? Saako pornoa katsoa parisuhteessa? Miten suhtaudut seksin myymiseen? Osaisitko käsitellä asiakasta, joka tekee seksityötä? Entä seksin ostajaa?
Usein voimakkaita reaktioita herättävät aiheet
• Pedofilia, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen väkivalta, ihmiskauppa, eläinseksi, uskottomuus.
• Kysymyksiä: Miten kohdata seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokenut? Onko väkivallan tekijän kohtaaminen sinulle vaikeaa? Voisitko ottaa pedofiilin asiakkaaksesi? Onko
eläinseksi ihan sairasta? Mistä uskottomuus mielestäsi johtuu? Voiko suhde jatkua pettämisen jälkeen?
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Ammatilliset erityiskysymykset
• Terveyden edistäminen, hyvinvointi, puuttumisen ja holhoamisen oikeuttaminen, vahingollisuus, seksologiset erityiskysymykset kuten erektio-ongelmat tai haluttomuus.
• Kysymyksiä: Mikä on terveellistä tai epäterveellistä? Miten epäterveellisiin toimintatapoihin
pitäisi suhtautua? Missä määrin itseään saa vahingoittaa? Milloin toisen asioihin saa puuttua
hänen tahtonsa vastaisesti? Miten toimia, jos toinen kieltäytyy avusta, vaikka vaikuttaisi sitä tarvitsevan? Kuka saa määrittää, mikä on jollekulle hyväksi? Mitä hyvinvointi tarkoittaa ja
mitä siihen sisältyy? Miten kohtaisit erektio-ongelmista kärsivän miehen? Onko herkkä siemensyöksy pikkuongelma? Miten haluttomuusongelmia pitäisi käsitellä?
Vaikka yllä oleva lista on hengästyttävän pitkä, se ei sisällä kaikkia hankalia, yllättäviä tai tunteita nostattavia kysymyksiä, joita seksuaalineuvonnassa voi kohdata. Siksi onkin tärkeää pitää mielensä avoimena ja purkaa omia ennakkoasenteitaan, jotta yllättäen vastaan tulevat tilanteet eivät
vie ammatillista työskentelyotetta mennessään. Kun olet selvittänyt asennoitumistasi listan aiheisiin, lue lista läpi uudestaan ja palaa niihin kohtiin, joista sinulla on mielestäsi kaikista selvin ja
varmin mielipide. Pohdi sitten vakavasti miksi olet juuri sitä mieltä ja voisiko asiasta ajatella aivan toisin.
Jo pienikin näkemysero jollakin asiakastapauksen kannalta keskeisellä alueella voi aiheuttaa asiakassuhteelle vaikeuksia, mikäli näkemyserojen annetaan päästä keskustelua hallitsevaan asemaan.
Neuvoja voi toki haastaa asiakkaansa käsityksiä – ja joskus tämä on suotavaakin – mutta dialogin päätarkoitus on antaa asiakkaalle välineitä ja vaihtoehtoja päätöksentekoonsa, ei kyseenalaistaa hänen elämänarvojaan tai seksuaalisuuttaan.
Joskus vastaan voi tulla myös sellainen asiakas, joka ei halua ottaa lainkaan kantaa joihinkin hänen omaan identiteettiinsä tai seksuaalisuuteensa liittyviin kysymyksiin. Tällöin on hyväksyttävä, että saatavilla ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Esimerkiksi biseksuaalia ei välttämättä kiinnosta
lainkaan selvitellä seksuaalista identiteettiään vaan hän voi olla hyvin tyytyväinen suuntautumiseensa. Vastaavasti ihmissuhdeanarkismia kannattava henkilö voi olla hyvin ärsyyntynyt kaikille
yrityksille tyypitellä hänen ihmissuhteitaan perinteisten olettamusten mukaisesti.
On tärkeää hahmottaa tarkasti, mikä asiakkaan ongelma todella on. Jos neuvojalla on esimerkiksi vaikeuksia suhtautua sadomasokismiin, voi hänen olla vaikea ymmärtää, että hänen asiakkaakseen tulleen sadomasokistin ongelma ei liity välttämättä ollenkaan hänen seksuaalisiin mieltymyksiinsä. Ongelmana voi olla esimerkiksi jokin tyypillinen parisuhteen pulma, johon asiakkaan
sadomasokistitaustalla ei ole vaikutusta.
Asiakkaan ongelman tunnistaminen voi joskus olla mutkikasta, sillä varsinainen ongelma saattaa
piiloutua näennäisten asioiden tai jopa itsepetoksen alle. Seksuaalineuvojan pitää olla herkkä sille, miten hänen asenteensa ja asiakkaan asenteet ohjaavat ongelman hahmottamista. Ongelman
tunnistamisessa on suuri riski ylianalysoimiselle ja omien olettamusten projisoimiselle, joten siksi on tärkeää muodostaa oma arvio tilanteesta sitoutumatta mihinkään tiettyyn ajattelutapaan.

Eettisen arvioinnin perusteita
Seksuaalineuvoja voi kohdata työssään tilanteita, joissa hänen on otettava kantaa eettisiin kysymyksiin. Eettinen arviointi tarkoittaa tapaukseen liittyvien eettisten ongelmien tunnistamista ja
selvittämistä. Koska seksuaalisuuteen liittyy paljon erilaisia myyttejä, uskomuksia ja arvoja, on
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tärkeää erottaa eettisesti olennaiset asiat muista kysymyksistä. Esittelen alla ehtoja, joita eettisen
arvioinnin pitää täyttää ollakseen laadukasta ja luotettavaa.

Arviointi on normatiivista
Normatiivinen kielenkäyttö ilmaisee miten asioiden pitäisi olla eli miten henkilön pitäisi jossakin
tilanteessa toimia tai miten hänen olisi pitänyt toimia. Sen vastinparina on kuvaileva kielenkäyttö,
joka kertoo ainoastaan tietoa siitä, miten asiat ovat, mutta ei ota kantaa siihen miten niiden pitäisi olla. Eettisen arvioinnin normatiiviset peruskysymykset ovat seuraavanlaisia: Onko henkilön
toiminta oikein, hyväksyttävää tai oikeutettua vai onko se väärin, paheksuttavaa tai tuomittavaa?
Kaikki normatiivinen kielenkäyttö ei kuitenkaan ole eettistä. Voidaan esimerkiksi sanoa, että
Erkin pitäisi laihduttaa. Tällainen kehotus on normatiivinen, mutta ei eettinen, sillä se ei vastaa kysymykseen toimiiko Erkki väärin. Pikemminkin kyseessä on Erkin toiminnan arvioiminen suhteessa johonkin paino- tai ulkonäköihanteeseen. Henkilökohtaisten elämänihanteiden
valitseminen ei ole eettinen kysymys. Sama pätee myös ihanteisiin hyvästä parisuhteesta, seksistä, perhemallista jne.

Arviointi keskittyy henkilöiden väliseen toimintaan
Elämänihanteiden valitseminen on yksilön itseensä kohdistamaa toimintaa. Eettinen arviointi
sen sijaan keskittyy siihen, mitä ihminen tekee toisille. Henkilön itseensä kohdistamat teot eivät
voi olla eettisessä mielessä oikein tai väärin. Niitä voidaan kuitenkin arvioida järkevyyden perusteella. Tällöin arvioinnin kriteereinä voivat olla esimerkiksi hyödyllisyys, terveellisyys tai haitallisuus. Jos henkilö toimii eettisesti väärin toisia kohtaan, on hänen toimintaansa oikeutettua
puuttua. Sen sijaan itselle haitallisiin tekoihin puuttuminen vaatii hyvin painavat perusteet, sillä
yksilöllä on oikeus tehdä myös haitallisia, epäterveellisiä tai riskialttiita asioita kuten tupakoida,
ylittää vilkkaasti liikennöity tie tai ottaa riskejä seksielämässään.
Joillakin itseen kohdistuvilla teoilla voi olla vaikutuksia muihin henkilöihin. Tällaisten tekojen
eettinen asema määräytyy sen perusteella, miten suoria vaikutukset ovat. Esimerkiksi tupakoijan tulee ottaa huomioon tupakansavusta aiheutuvat haitat toisille ihmisille, sillä hänen toimintansa vaikutus muihin on suora. Sen sijaan omien asenteiden tai tunteiden projisoimisesta seuraavat vaikutukset ovat epäsuoria.
Jos esimerkiksi vanhempaa närkästyttää tieto siitä, että hänen teini-ikäinen lapsensa harrastaa
itsetyydytystä yksin ollessaan, ei voida sanoa, että närkästys olisi nuoren tekemän teon vaikutusta. Kyse on tunteen projektiosta, jolloin tunne ja sen ilmaiseminen ovat vanhemman omalla
vastuulla. Omien käsitysten, asenteiden tai tunteiden heijastaminen toiseen ei johdu toisen tekemästä teosta, vaikka reaktio syntyisi spontaanisti. Toisin sanoen, jonkin teon aiheuttama närkästys tai vastaava reaktio ei ole peruste tuomita tekoa eettisesti vääräksi.

Periaatteet ja menetelmät yleispäteviä
Yleispätevyys tarkoittaa, että etiikan periaatteita ja menetelmiä pitää voida soveltaa kaikenlaisissa
olosuhteissa. Ne eivät saa sitoutua johonkin tiettyyn ideologiaan tai kulttuurisiin käsityksiin, vaan
niiden pitää olla arvoneutraaleja ja perustua filosofiseen todisteluun. Etiikan vaatimukset ylittä-
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vät uskontoihin, ideologioihin ja kulttuurisiin käytäntöihin perustuvat käsitykset oikeasta tai väärästä. Esimerkiksi toisen vahingoittaminen ilman oikeutusta on aina väärin, vaikka jokin uskonnollinen tai kulttuurinen perinne antaisi ymmärtää toisin.
Eettisen arvioinnin periaatteita ja menetelmiä sovelletaan tapauskohtaisesti. Silloin otetaan huomioon tapauksen osapuolten ymmärrys ja syyntakeisuus, kohtuullisuus ja tapaukseen vaikuttavat
olosuhteet. Esimerkiksi pakotettuna tehty eettisesti väärä teko ei ole yhtä tuomittava kuin vastaava teko tarkoin harkittuna ja vapaasti valittuna. Soveltamisen tapauskohtaisuus ei kuitenkaan
saa koskaan olla tekosyy, jolla kyseenalaistetaan yksilön perusoikeuksia tai eettisiä velvollisuuksia ilman painavaa oikeutusta. Esimerkiksi vahingoittamisen kielto on yleispätevä sääntö, jonka
sivuuttaminen on oikeutettua vain vahvoin perustein kuten välittömissä hätävarjelutilanteissa.

Arviointi on johdonmukaista ja perusteltua
Eettisen arvioinnin pitää olla loogisesti aukotonta ja sen tulosten pitää olla perusteltavissa arvioinnin työvaiheilla ja tapausta koskevalla aineistolla. Tulokset eivät saa olla mielivaltaisia eivätkä ristiriidassa keskenään tai seksuaalioikeuksien kanssa. Arviointia tehtäessä ei saa tehdä
olettamuksia tapauksen osapuolista tai olosuhteista. Jos jotakin tietoa ei ole käytettävissä, on todettava, että arviointi on siltä osin puutteellinen. Arvioijan omien olettamusten projisoiminen tai
yksipuolisen tiedon käyttö tekee arvioinnista aina puolueellista.
Yhteiskunnallinen keskustelu homoseksuaalien asemasta on yksi esimerkki ristiriitaisesta tavasta käsitellä seksuaalietiikan kysymyksiä. Eräät keskustelun osapuolet ovat painottaneet kaikkien
ihmisten samanarvoisuutta, mutta pyrkineet silti kieltämään homoilta sellaisia oikeuksia, jotka
kuuluvat muille itsestään selvästi. Oikeuksien rajoittaminen ja samanarvoisuus yhteiskunnassa
ovat keskenään ristiriidassa, joten tällaisen aseman ottaminen keskustelussa ei voi perustua johdonmukaiseen etiikkaan.
Seksuaalietiikan alueella on monia sudenkuoppia, jotka johtuvat ihmisten taipumuksesta suhtautua seksuaalisuuteen suurin tuntein ja kiivain mielipitein. Seksuaalisuutta koskevat yleiset olettamukset ja normit ovat sekoitus monenlaisista historiallisista, kulttuurisista ja uskonnollisista käsityksistä, mistä johtuen yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta on usein sekavaa ja sisältää
mutkikkaita arvoasetelmia. Jotta eettinen arviointi ei sotkeutuisi kohtalokkaasti tähän vyyhteen,
on sen perustuttava filosofisesti perusteltuun menetelmään ja vallitsevien arvo-olettamien kriittiseen tarkasteluun.
Tavallisimpia harha-askeleita etiikkaa koskevassa keskustelussa on vetoaminen muihin normatiivisiin järjestelmiin kuten lakiin, sääntöihin, käytäntöihin tai yleiseen mielipiteeseen oman näkemyksen tueksi. Etiikka on kuitenkin niistä erillinen järjestelmänsä ja järjestyksessä ensisijainen
niihin verrattuna. Esimerkiksi laeista tai käytännöistä voidaan kysyä, ovatko ne eettisesti hyväksyttäviä. Luettelen alla tyypillisiä sekaannuksia, jotka vaikeuttavat eettistä arviointia ja yhteiskunnallista keskustelua seksuaalietiikasta.

Legalismi
Legalismi: laki, säännöt tai käytännöt kertovat, mikä on oikein ja väärin.
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Laki sekä erilaiset sääntökokoelmat ovat tulosta kulttuurihistoriasta, poliittisesta päätöksenteosta ja traditiosta. Ne eivät ole erehtymättömiä vaan heijastelevat aikansa asenteita, trendejä ja
päätöksenteon prosesseja. Vaikka hyvät lait ovatkin yhdenmukaisia etiikan kanssa, laki ole aina
syystä tai toisesta loppuun asti harkittu, tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Esimerkiksi homoseksuaalisuus oli lain mukaan rangaistavaa ennen vuotta 1971, vaikka tuskin voidaan sanoa sen
olleen silloin sen enempää eettisesti väärin kuin nykyisinkään.
Seksuaalineuvojan pitää työssään kyetä toimimaan kahdella eri tasolla: 1) Hänen tulee ottaa huomioon hänen työtänsä kussakin tilanteessa koskeva lainsäädäntö ja muut sitovat säännöt, ja 2)
hänen on ymmärrettävä, että nämä eivät aina mene yksiin etiikan vaatimusten kanssa. Neuvoja
on aina vastuussa antamistaan neuvoista, eikä hän saa kehottaa ketään rikkomaan lakia. On kuitenkin tilanteita, joissa lain ja etiikan vaatimukset voivat päätyä hankalaan suhteeseen keskenään
(esimerkiksi lasten suojelun ja vanhempien oikeuksien ristiriidoissa). Tällaisissa tilanteissa kannattaa oikea toimintatapa selvittää yhdessä työnohjaajan, työyhteisön ja lain asiantuntijan kanssa.
Ristiriitatilanteita voi syntyä myös etiikan ja jonkin yhteisön sääntöjen tai käytäntöjen välille. Kyseessä voi olla neuvojan oma tai asiakkaan taustayhteisö kuten hoitolaitos tai uskonnollinen ryhmä. Mikäli taustayhteisön säännöt ovat etiikan vaatimusten kanssa ristiriidassa, on oikeutettua
pyrkiä muuttamaan niitä parempaan suuntaan. Sääntöjen arvosteleminen voi kuitenkin tuottaa
erilaisia sosiaalisia rangaistuksia, jotka voivat tuottaa vakaviakin seurauksia. Jos asiakas on tällaisessa tilanteessa, on syytä pohtia seikkaperäisesti, mikä on hänelle tärkeintä: oman tilanteen
muuttaminen sääntöjä uhmaamalla vai yhteisön tuki ja siinä pysyminen.

Konservatismi
Konservatismi: perinteiset normit kertovat, mikä on oikein tai väärin.
Konservatiiviset seksuaalinormit perustuvat perinteisen tapakulttuurin kunnioittamiseen. Usein
niiden taustalla on uskonnollisia ja kulttuurisia käsityksiä seksuaalisuudesta, ihmissuhteista tai
perheestä, mutta välillä kyse on ainoastaan siitä, mitä pidetään tavallisena tai sovinnaisena toimintamallina. Perinteisten normien rikkominen aiheuttaa usein hämmästystä, närkästystä tai paheksuntaa. Ne ovat kuitenkin aikaansa ja sosiaaliseen ympäristöönsä sidottuja ja sellaisina alttiita muutoksille ja kritiikille.
Perinteiset normit eivät voi velvoittaa ketään toimimaan niiden mukaisesti, sillä ne edustavat
elämänihanteita ja arvomaailmaa, eivätkä ole sellaisina yleistettävissä eettisiksi velvollisuuksiksi.
Esimerkiksi perinteiset näkemykset avioliitosta, seksuaalivähemmistöistä tai seksitavoista eivät
ole sen enempää eettisesti oikein tai väärin kuin niistä eroavat näkemyksetkään.

Subjektivismi
Subjektivismi: omat mieltymykset, tuntemukset tai kokemukset kertovat, mikä on oikein ja väärin.
On hyvin tavallista yleistää omat seksuaaliset mieltymyksensä muita ihmisiä koskeviksi. Jos toisen mieltymykset ovat täysin erilaisia kuin omat, voi hänen seksuaalisuutensa tuntua vieraalta tai
jopa väärältä. Erityisesti omat inhon kokemukset tapaavat vaikuttaa siihen, miten omista mieltymyksistä eroaviin seksitapoihin suhtaudutaan. Myös oma kokemushistoria seksin saralla värittää suhtautumista.
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Omat mieltymykset, tunteet tai kokemukset eivät kuitenkaan ole pätevä mittari sille, ovatko toisen ihmisen halut tai toiminta oikein tai väärin. Seksuaalineuvonnan dialogissa voi toki käyttää
omaa kokemustaan peilinä asiakkaan kertomalle, mutta asiakkaan toimintaa ei saa arvottaa oman
kokemuksen nojalla. Omaan kokemukseen nojaaminen johtaa helposti virhearvioihin, sillä eri
ihmisten kokemushistoria, halut ja valmiudet eroavat suuresti toisistaan.
Dialogisessa asiakassuhteessa pitää antaa tilaa erilaisuudelle ja erilaisille mieltymyksille ja kokemisen tavoille. Ennakko-olettamusten tekeminen asiakkaan seksuaalisuudesta tekee vääryyttä häntä
kohtaan ja rikkoo dialogisen suhteen perustaa. Asiakkaan oman seksuaalisuuden ja persoonallisuuden pitää olla neuvontasuhteen keskiössä. Tämän sisäistäminen vaatii neuvojalta omien mieltymysten ja kokemusten ylittämistä.

Autoritaarisuus
Autoritaarisuus: Arvostetut tai suositut henkilöt tai mielipiteet kertovat, mikä on oikein ja väärin.
Ihmisillä on usein tarve myötäillä voimakkaiden persoonien näkemyksiä tai yleisesti hyväksyttyjä
mielipiteitä. Usein oletetaan, että jokin yleinen tai suosittu käsitys seksistä kertoo, mitä on hyvä
ja huono seksi. Etiikka ei kuitenkaan perustu johtajan seuraamiseen tai huutoäänestykseen. Suosittukin mielipide voi olla puutteellinen tai jopa väärä. Esimerkiksi vielä viitisenkymmentä vuotta
sitten avioliittoa pidettiin itsestään selvänä ja välttämättömänä osana ihmissuhdekulttuuria. Nykyisin tilanne on toisin, mutta perinteinen avioliittokäsitys tulee silti ajoittain esille hyvän ihmissuhteen ehtona. Jos tällainen käsitys hyväksytään sellaisenaan yleisen mielipiteen nojalla, päädytään väheksymään muunlaisia ihmissuhteita.
Etiikassa on aina kyse perustellusta ja rationaalisesta arvioinnista. Vaikka mielipiteen esittäjä olisi kuinka arvovaltainen tahansa tai mielipide kuinka suosittu tahansa, pitää sitä aina arvioida perustellusti ja rationaalisesti. Suosittu mielipide voi olla jopa väärin etiikan kannalta. Esimerkiksi
eräissä alakulttuureissa on suosittua esittää rasistisia mielipiteitä. Niiden suosio ei kuitenkaan tee
niistä yhtään enempää hyväksyttäviä.

Moralismi
Moralismi: Yksilön tai ryhmän ihanteet kertovat, mikä on oikein ja väärin.
Seksuaalisuutta koskevissa keskusteluissa vedotaan usein ihanteisiin oikean ja väärän osoittajina. Kyseessä voi olla esimerkiksi avioliiton, rakkauden, seurustelun, kommunikaation, tasa-arvoisuuden, luonnollisuuden tai spontaaniuden näkeminen hyvän, oikean tai terveen seksuaalisuuden kriteerinä. Tällaisissa käsityksissä seksi ilman rakkautta tai jotakin muuta em. viitekehystä
nähdään vääränä, huonona, vahingollisena tai arvottomana. Jos ihminen toteuttaa seksielämäänsä johonkin muuhun arvoperustaan tai motiiviin vedoten, voidaan häntä pitää moraalittomana.
Vaihtoehtoisesti voidaan ajatella, että hän vahingoittaa toiminnallaan itseään tai läheisiään.
Ihanteet ovat usein sidottuja johonkin tiettyyn taustaideologiaan kuten uskontoon tai aatteeseen.
Tällaisina ne eivät kelpaa yleisiksi eettisiksi periaatteiksi, sillä kaikilta ei voida edellyttää sitoutumista niiden ideologiseen sisältöön. Moniarvoisessa yhteiskunnassa on useita eri tapoja suhtautua seksuaalisuuteen, eivätkä ideologiset perusteet riitä sellaisenaan määrittelemään jotakin tapaa
hyväksi tai huonoksi muutoin kuin aatteen sisältä katsoen.
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Ihanteiden esittäminen velvollisuuksina on monille aatteellisille liikkeille tyypillinen toimintatapa. Esimerkiksi Tosi rakkaus odottaa -liike velvoittaa jäsenensä odottamaan avioliiton solmimista ennen seksielämän aloittamista. Tämä velvoite ei kuitenkaan ole eettinen liikkeen väitteistä
huolimatta vaan kyse on elämäntapavalinnasta, jonka yksilö voi vapaasti tehdä tai olla tekemättä. Henkilölle, joka ei halua avioitua lainkaan, on liikkeen esittämä velvoite merkityksetön tai jopa loukkaava. Etiikka sen sijaan on kaikkia sitovaa, mutta ei sisällä monimutkaisia elämänohjeita
tai ihanteita vaan ainoastaan keskeisiä sosiaalista toimintaa ohjaavia periaatteita.
Yllä esitetyt sekaannukset esiintyvät usein limittäisinä tai päällekkäisinä. Esimerkiksi subjektivistinen ajattelu johtaa helposti moralismiin tai konservatiivisten käsitysten omaksumiseen. Seksuaalineuvojan on hyvä pitää koko ajan mielessään kriittinen asennoituminen erilaisiin seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskeviin kulttuurissamme vallitseviin käsityksiin, sillä on helppoa
ajautua ajattelemaan aina tuttujen ajatustapojen mukaisesti.
Asiakkaat saattavat itsekin toimia täysin yhdenmukaisesti kulttuuristen ajatusmallien kanssa. Joskus asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kuitenkin näkemyksiä, jotka eivät mukaudu
tavallisiin toimintatapoihin. Itse asiassa monet ongelmat johtuvat juuri tavanomaisiin (virhe)käsityksiin jumittumisesta. Kyky ylittää tyypilliset käsitykset ja näkökulmat mahdollistaa monipuolisemman ongelmanratkaisun ja on yksi korkealaatuisen ammatillisen osaamisen mittari.
Seksuaalietiikan yhtenä päätehtävänä on filosofi Igor Primoratzin mukaan kulttuurissa vallitsevien seksuaalinormien kriittinen tarkasteleminen, koska eri aikoina ja eri yhteiskunnissa vallitsevat
käsitykset ovat keskenään varsin erilaisia ja sisällöiltään ristiriitaisia (Primoratz 1999). Yllä esittelemäni eettisen arvioinnin kriteerit ja sudenkuopat vastaavat Primoratzin tehtävänantoon ja johtavat kohti sellaista etiikkaa, joka selvittää mahdollisimman ohuesti olennaiset eettiset säännöt.
Ohuus tarkoittaa sitä, että tällainen etiikka ei anna elämänohjeita eikä selvittele hyvän elämän aineksia vaan keskittyy tiukasti kielletyn rajojen määrittelemiseen.
Liberalismi on noussut merkittävimmäksi seksuaalietiikan taustateoriaksi seksologian alalla ja
länsimaisissa yhteiskunnissa ylipäätään. Se on ohjannut demokraattisten oikeusvaltioiden poliittisten järjestelmien kehitystä aina 1700-luvulta asti. Yksilön vapauden kunnioittaminen näkyy esimerkiksi WAS:n Seksuaalioikeuksien julistuksessa ja Suomen perustuslaissa seuraavasti:
1. Oikeus seksuaaliseen vapauteen: Seksuaalinen vapaus sisältää yksilöiden mahdollisuuden
ilmaista omaa seksuaalisuuttaan täydesti. Se ei kuitenkaan sisällä minkäänlaista seksuaalista väkivaltaa, hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa missään elämänvaiheessa tai -tilanteessa. (WAS
1999)
7§ Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen: Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
(Suomen perustuslaki 1999)
Eettinen liberalismi pohjautuu brittifilosofi John Stuart Millin yhteiskuntafilosofiaan, jonka ytimenä on vahingoittamisen kielto seuraavalla tavalla muotoiltuna: yksilön vapauteen saa puuttua
ainoastaan silloin, kun hän käyttää vapauttaan vahingoittaakseen toisia. Vahingoittamiseksi katsotaan mikä tahansa oikeudeton puuttuminen toisen vapauteen, kehoon, hyvinvointiin, omaisuuteen tai muihin intresseihin. Tämä on kuitenkin vain lähtökohta seksuaalietiikalle, sillä vapaus ja vahingoittaminen ovat hyvin monitahoisia käsitteitä. Pyrin seuraavassa osiossa selvittämään
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niiden merkitystä ja ulottuvuutta seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoamaan välineitä eettiseen arviointiin käytännössä.
LUONNOS
SEKSUAALINEUVONNAN
Eettisen arvioinnin
sisältöjä
ja menetelmiäTUEKSI 19.5.2011
Eettinen arviointi seksuaalineuvojan työssä voi koskea joko neuvojan omaa toimintaa, asiakkaan
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Aikomuksien arviointi on teoriassa helppoa: jos teon tarkoituksena on vahingoittaa toista, on se
eettisesti tuomittavaa. Käytännössä todellisten aikeiden selville saaminen voi olla vaikeaa, joskus
jopa mahdotonta. Aikeiden merkitys on olennainen, kun arvioidaan onko teko tahallinen vai ei. Jos
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esimerkiksi tarkoituksella tehty raiskaus on väärin sekä motiivinsa, vahingollisuutensa että ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksen vuoksi.
Aikomuksien arviointi on teoriassa helppoa: jos teon tarkoituksena on vahingoittaa toista, on se
eettisesti tuomittavaa. Käytännössä todellisten aikeiden selville saaminen voi olla vaikeaa, joskus
jopa mahdotonta. Aikeiden merkitys on olennainen, kun arvioidaan onko teko tahallinen vai ei.
Jos teko tuottaa vahinkoa, mutta se ei ole ollut aikeena, voidaan puhua esimerkiksi huolimattomuudesta, piittaamattomuudesta tai tapaturmasta.
On tärkeää selvittää, tietääkö ja ymmärtääkö tekijä tekonsa olosuhteet ja mahdolliset seuraukset.
Ihmisen voi yleensä olettaa ymmärtävän ja olevan vastuussa tekojen odotettavissa olevista seurauksista. Tilanne muuttuu olennaisesti, jos tekijänä onkin lapsi, kehitysvammainen tai mielenterveyden ongelmista kärsivä henkilö. Silloin on kysyttävä, mikä on hänen todellinen ymmärryksen tasonsa käsillä olevasta tilanteesta ja tekojen mahdollisista seurauksista. Yksilö on vastuussa
myös teoista, jotka hän on tehnyt ymmärtämättömyyttään, mutta hänen tilansa vaikuttaa teosta
seuraavien rangaistusten laatuun ja vakavuuteen. Silloin selvitetään esimerkiksi sitä, pitäisikö tekijän saada rangaistuksen sijaan ohjausta tai hoitoa.
Teon vääryyttä arvioidaan seksuaalietiikassa tavallisimmin joko oikeuksien loukkaamisen tai teon vahingollisten seurausten perusteella. Kun selvitetään, loukkaako teko jonkun oikeuksia, voidaan käyttää apuna seksuaalioikeuksien eri muotoiluja ja ihmisoikeuksia. Toinen vaihtoehto on
tarkastella ensisijaisia perusoikeuksia kuten itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. Koskemattomuus tarkoittaa ruumiillisten, emotionaalisten ja henkisten rajojen kunnioittamista.
Vahingon tuottaminen toiselle ilman oikeutusta on aina eettisesti väärin. Filosofi Joel Feinberg
määrittelee vahingon vääryydellä tapahtuvaksi toisen intressien loukkaamiseksi (Feinberg 1984).
Intresseillä tarkoitetaan mitä tahansa henkilölle arvokasta kuten henkeä, terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta, vapautta, omaisuutta, taloutta jne. Intressien loukkauksen on kuitenkin oltava
myös väärin eli oikeudeton, jotta se lasketaan vahingoksi. Esimerkiksi eron ottaminen puolisosta voi aiheuttaa tälle ja koko perheelle suurta vahinkoa. Yksilöllä on kuitenkin oikeus erota, joten siitä seuraavaa vahinkoa ei voi pitää vääryytenä. Oikeutettu teko ei siis ole eettisesti väärin,
vaikka se tuottaisikin vahinkoa.
Vakavalle riskille altistaminen voidaan myös laskea vahingoittamiseksi. Riskin pitää kuitenkin olla joko todennäköisyydeltään suuri tai toteutuessaan erityisen vakava, jos sen todennäköisyys on
pieni. Arkielämä sisältää jo valmiiksi kaikenlaisia riskejä, joten vahingoittamiseksi katsottavan riskin tulee olla jollakin tavalla niitä merkittävämpi tai olennaisesti erilainen. Yksilöllä on oikeus ottaa itse erilaisia riskejä ja altistaa itsensä vahingolle. Tällaisissa tilanteissa mahdollisesti syntyvään
vahinkoon ei liity minkäänlaista vääryyttä.
Pelkkä mielipaha ei riitä vahingoksi ellei kyse ole tarkoituksellisesta henkisestä väkivallasta, pelottelusta, uhkailusta, kiusaamisesta tai häirinnästä. Lievissä tapauksissa väärintulkinnan vaara on
suuri, joten arvioinnissa on oltava hyvin huolellinen. Esimerkiksi seksuaalisen häirinnän kriteeriksi ei riitä pelkkä ehdottelun tms. aiheuttama mielipaha vaan ehdottelu muuttuu häirinnäksi, jos
se toistuu kohteen selkeästä kiellosta huolimatta.
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Suostumus
Ihmisten välisen yhteistoiminnan eettisyyttä voidaan tarkastella suostumuksen avulla. Millainen
tahansa seksi- tai ihmissuhde on hyväksyttävä, mikäli sen täysi-ikäiset osapuolet ovat antaneet
suostumuksensa siihen. Suostumuksella voidaan oikeuttaa myös sellainen toiminta, johon sisältyy riskejä tai muita haitallisia seurauksia. Henkilö voi siis halutessaan suostua esimerkiksi suojaamattomaan seksiin tai rajuun sadomasokismiin. Jotta suostumus olisi pätevä, sen täytyy täyttää seuraavat ehdot:
1. Suostumuksen on oltava olemassa
Suostumuksen voi antaa monilla tavoin: suullisesti, kirjallisesti, toimimalla tai antautumalla toimintaan mukaan. Suostumus pitää antaa aina ennen toimintaa ja sen antajan täytyy kyetä ymmärtämään mitä hän on tekemässä. Suostumus voi olla voimassa toistaiseksi, kuten vakituisten
seksikumppanien kohdalla usein on. Sen antaja voi kuitenkin aina peruuttaa sen, vaikka etukäteen olisi sovittu mitä tahansa.
2. Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen
Pakottamiseen, painostamiseen tai kiristykseen perustuva suostumus ei ole koskaan pätevä.
Henkilöllä voi joskus olla pakottavia henkilökohtaisia syitä suostumuksensa antamiseen, mutta
mikäli hän voi tehdä päätöksensä ilman vakavaa ulkopuolista painostusta, on suostumus pätevä.
Pelkkä sosiaalinen paine ei vielä täytä painostuksen tunnusmerkkejä, jos henkilöllä on aito mahdollisuus kieltäytyä ja poistua tilanteesta.
3. Valtasuhteet saattavat kyseenalaistaa suostumuksen
Suostumuksen vapaaehtoisuutta tulee tarkastella myös siihen liittyvien rakenteellisten valtasuhteiden näkökulmasta. Joskus suostumus voi olla näennäisen vapaaehtoisesti annettu, mutta olosuhteet tekevät sen pätevyyden kyseenalaiseksi. Esimerkiksi joissakin yhteisöissä naisen tahdolla
ei ole juurikaan painoarvoa. Myös nuorella voi olla vaikeuksia ilmaista oma tahtonsa auktoriteettiasemassa olevalle aikuiselle. On kuitenkin hyvä huomata, että ikäero ei sellaisenaan merkitse
valta-asetelmaa, vaan henkilöiden välisen suhteen laatu ja olosuhteet ovat pelkkää ikäeroa merkityksellisempiä tekijöitä.
4. Suostumuksen pitää perustua riittävään tietoon ja ymmärrykseen
Suostumus ei ole pätevä, jos se perustuu huijaamiseen, vääristelyyn tai puutteelliseen tietoon.
Suostumuksen antajan pitää olla kykeneväinen ymmärtämään tekojensa merkitys ja mahdolliset
seuraamukset. Tiedon ja ymmärryksen ehdot pitää kuitenkin aina suhteuttaa tiedon saatavuuteen
ja mahdollisten seurausten suuruuteen. Harmittomia tekoja ei pidä tuomita epäeettisinä, vaikka
niiden tekijät eivät ymmärtäisikään tekojensa merkitystä täysin. Yhteisymmärryksessä harrastettu
seksi ei ole eettisesti väärin, vaikka sen osapuolet olisivat ymmärrykseltään rajoittuneita.
Suostumuksen arvioiminen on yksi tapa tarkastella toiminnan eettistä hyväksyttävyyttä. Sen
avulla voidaan tunnistaa tilanteita, joissa jotakuta kohdellaan kaltoin, mutta sitä ei ole tarkoitettu keinoksi kyseenalaistaa henkilön itse valitsemaa toimintaa, vaikka se vaikuttaisi vahingolliselta
hänelle itselleen. Seksuaalineuvoja voi kuitenkin auttaa itsetuhoisesti käyttäytyvää henkilöä pohtimaan toimintansa motiiveja ja mielekkyyttä.
Suostumuksen ehdot pätevät myös sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on syystä tai toisesta
rajoituksia ymmärryksessä. Nuori, kehitysvammainen henkilö, muistisairas henkilö, päihteiden
suurkäyttäjä tai mielenterveysongelmista kärsivä ovat kaikki päätösvaltaisia toimijoita, ellei hei-
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dän toimivaltaansa ole jollakin virallisella tavalla rajoitettu. Siinäkin tapauksessa pitää ottaa huomioon, että henkilön raha-asioista tai palveluista huolehtiva edunvalvoja ei ole oikeutettu päättämään hänen seksielämänsä asioista.

Tapaustutkimus
Joissakin tapauksissa pelkkä tekojen tai suostumuksen arviointi ei riitä koko tapauksen eettisten ulottuvuuksien selvittämiseksi. Silloin voidaan turvautua seikkaperäisempään tapaustutkimuksen metodiin. Esittelen alla yhden mallin tapaustutkimuksen systemaattisesta etenemisestä.
Mallia ei kannata noudattaa orjallisesti, sillä kaikki tapaukset eivät mene sujuvasti sen mukaisesti,
mutta mallin kohtia voi käyttää muistilistana, jotta mikään tärkeä näkökulma ei unohtuisi.
Tapaustutkimuksen vaiheet ovat:
1. Tapauksen kuvailu
a) Osapuolten ja heidän asemansa selvittäminen
b) Osapuolten välisten valta- ja riippuvuussuhteiden selvittäminen
c) Mitä osapuolet ovat tehneet tai jättäneet tekemättä?
d) Ovatko tapausta koskevat tiedot luotettavia ja riittäviä?
2. Eettisten ongelmien tunnistaminen
a) Ovatko teot itseen vai toiseen kohdistuvia?
b) Mitkä ovat tekijän aikomukset?
c) Rikkovatko teot jonkun oikeuksia?
d) Ovatko tekojen seuraukset vahingollisia?
e) Riskien arvioiminen
3. Tekojen oikeutus tai selitys
a) Suostumusten arvioiminen
b) Toimiiko tekijä väärin vai omien oikeuksiensa puitteissa?
c) Mikä on tekijän ymmärrys tekojensa seurauksista?
d) Liittyykö tekoihin mitään niiden vakavuutta lieventävää?
4. Vastuullisuuden selvittäminen
a) Tahallisuus, piittaamattomuus, huolimattomuus?
b) Ketkä ovat suoraan vastuussa vääryydestä ja missä määrin?
c) Miten pitkälle vastuu ulottuu yhteisössä (epäsuora vastuu)?
5. Jatkotoimet
a) Mitä sanktioita tai seurauksia teoista on tekijälle? Ovatko ne kohtuullisia?
b) Miten vastaavia ongelmia ehkäistään jatkossa?
c) Pitäisikö joitakin yhteisön käytäntöjä tai toimintatapoja arvioida uudelleen?
Tapauksen kuvailuvaiheessa kerätään kaikki saatavilla oleva tieto ja pyritään selvittämään keitä
tapaukseen liittyy ja mitkä heidän asemansa ja roolinsa tapauksessa ovat. Kuvailussa on oltava
tarkkana siinä, mitä tietoja tapauksesta on todella saatavilla ja mikä tietojen lähde on. Olettamusten tekeminen muuttaa tutkimuksen välittömästi spekulaatioksi. Eettisiä kysymyksiä voidaan toki käsitellä niinkin, mutta asiakassuhteissa kannattaa yleensä pyrkiä mahdollisimman realistiseen
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ja käytännönläheiseen keskusteluun. ”Mitä jos” -tyyliä voi käyttää silloin, kun pohditaan erilaisia
tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja.
Valtasuhteiden selvittäminen on tärkeä vaihe, sillä ne voivat vaikuttaa suostumuksen pätevyyteen
ja henkilöiden todellisiin mahdollisuuksiin päättää asioistaan. Valtasuhteet voivat liittyä ikään,
auktoriteettiin, virkaan, sosiaaliseen asemaan, sukulaisuuteen tai osapuolten välisiin juridisiin,
taloudellisiin, hengellisiin tai emotionaalisiin suhteisiin. Kokonaisvaltaisen tapaustutkimuksen
etuna on se, että sillä voi paljastaa sellaisia eettisiä ongelmia, jotka jäävät yksittäisiä tekoja arvioitaessa piiloon. Esimerkiksi pitkään kestänyt painostus tai manipulointi toimii usein hienovaraisilla henkisen väkivallan keinoilla, jotka eivät välttämättä paljastu pintapuolisessa tarkastelussa.
Vastuu teoista ja niiden seurauksista on aina ensisijaisesti tekijällä itsellään. Erilaisissa yhteisöissä vastuu voi kuitenkin ulottua varsin pitkälle, jos yhteisön hierarkia tai käytännöt tukevat väärää
toimintaa. Esimerkiksi erilaisissa laitoksissa voi tapahtua seksuaalioikeuksien loukkauksia, joiden pääsyynä ovat laitoksen käytännöt. Tällöin vastuussa ovat yksittäisten työntekijöiden lisäksi
myös käytäntöjen laatijat ja esimiehet. Epäsuora vastuu liittyy tavallisesti laiminlyönteihin johtamisessa ja ongelmiin puuttumisessa. Se voi ulottua myös ulkopuolisiin sivustakatsojiin, jotka antavat rikkomusten tapahtua puuttumatta niihin millään tavalla.
On helppoa vedota yhteisöön ja käytäntöihin oman vastuun häivyttämiseksi. Eettisesti väärien toimintatapojen korjaamiseksi on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti niitä yhteisön normeja, jotka ovat vaikuttaneet väärien toimintatapojen syntymiseen. Käytäntöjä voidaan muuttaa ja
asenteisiin voidaan vaikuttaa. Korkeatasoinen ammattietiikka edellyttää valppautta ongelmien
tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen sekä oman työn että yhteisön tasolla.
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Vallaton vai valtava halu? – Naisten seksuaalisen vallan
kriittistä arviointia
Tommi Paalanen ja Aune Karhumäki

Sosiologi Henry Laasanen on nostanut naisten
seksuaalisen vallan julkiseen keskusteluun väittämällä, että vallan vaikutukset ulottuvat kulttuurissamme aina romanttisesta kirjallisuudesta tulonjakoon asti. Hänen mukaansa naiset saavat seksuaalisuudestaan useilla elämän osa-alueilla niin paljon
etua, että nykyinen tasa-arvo-ideologia on itse asiassa vääristynyt miehiä vastaan. Tässä artikkelissa
tutkitaan, kuinka pitkälle naisten seksuaalinen valta voi todella ulottua ja oikeuttaako Laasasen teoreettinen näkökulma hänen yhteiskuntakriittiset
väitteensä.

kuntaa muokkaavana voimana kuin Laasanen
väittää. Pääväitteemme on, että hän on valinnut
taustateoriansa poliittisia tavoitteitaan silmälläpitäen, nimittäin hänen tavalleen käsitellä seksuaalisuutta on perusteltuja vaihtoehtoja. Tarkastelemme kriittisesti hänen käsityksiään sekä
sosiaalisen vaihdon teoriasta että seksuaalisesta
halusta. Lisäksi paneudumme yhteiskunnallisiin
kysymyksiin, eli siihen kuinka hyvin Laasasen
teoreettinen esitys oikeuttaa hänen esittämänsä
kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikin.

Henry Laasanen esittää teoksessaan Naisten
seksuaalinen valta teorian siitä, miten naisten
seksuaalinen valta syntyy ja miten naiset hyötyvät siitä länsimaisissa yhteiskunnissa. Hänen
näkemyksensä seksuaalisesta vallasta on sitoutunut tiettyyn taustateoriaan ja aateilmapiiriin.
Nämä ovat sosiaalisen vaihdon teoria ja poliittisen miesliikkeen antifeminismi. Vaihtoteorian
avulla Laasanen rakentaa käsityksensä seksuaalisuudesta resurssina, jota voidaan käyttää vallan välikappaleena. Antifeminismi puolestaan
näkyy siinä, miten Laasanen katsoo naisten saavan ansaitsematonta etua yhteiskunnassamme
pelkästään seksuaalisuutensa perusteella.
Laasanen tarttuu rohkeasti kiisteltyihin sukupuolikysymyksiin, mutta hänen ajattelunsa riippakiveksi muodostuu aatteellinen sitoutuminen.
Kirja pyrki olemaan samanaikaisesti sekä tutkielma että poliittinen pamfletti. Juuri tästä ristivedosta johtuen kirja suoriutuu heikosti kummassakin tavoitteessaan. Sukupuolen tutkimuksessa
tosin on kohtalotovereita: feministinen kirjoittelu painii samankaltaisissa ongelmissa.
Artikkelimme tutkii, voiko naisten seksuaalista valtaa todella pitää niin merkittävänä yhteis-

Mitä on naisten seksuaalinen valta?
Laasasen näkemys perustuu sosiobiologian tutkimustuloksiin, joiden mukaan naisten ja miesten parinvalintataipumukset eroavat toisistaan
lisääntymisestä koituvien kustannuksien mukaisesti. Kustannuksilla tarkoitetaan panostamista
jälkeläisiin. Miesten siittiötuotanto on energiataloudellisesti halvempaa kuin naisen munasolujen tuotanto, puhumattakaan raskausajasta
ja imettämisestä.
Evoluutioteorian mukaan miesten ja naisten
seksuaaliset strategiat eroavat toisistaan seuraavasti. Miehet pyrkivät harrastamaan seksiä
useiden naisten kanssa mahdollisimman vähillä
sosiaalisilla ja taloudellisilla kustannuksilla. Naiset puolestaan valikoivat parinsa huolella painottaen valinnassaan sitoutumishalua ja kykyä
panostaa mahdolliseen tulevaan perheeseen. Eli
miehillä on taipumus ryhtyä seksiin aina tilaisuuden tullen, kun taas naiset ovat seksikumppanin valinnassa varovaisempia.
Laasanen tarkastelee asiaa sosiaalisen vaihdon näkökulmasta ja selittää asetelman synnyttävän seksin kysynnän ja tarjonnan epätasa-
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painon, joka "tuottaa naisten seksuaalisuudelle
arvon siinä, missä miesten seksuaalisuus on suhteellisen arvotonta".1 Täsmällisemmin ilmaistuna naisen suostumus seksiin on arvokas, koska
siitä on kova kysyntä.
Hänen mukaansa arvokkaan resurssin hallinta tuottaa valtaa. Tässä tapauksessa kyse on erityisesti palkitsemisvallasta, jolla voidaan ohjata
toisten käyttäytymistä niin kauan kuin kaikki
pelaavat samoilla säännöillä. Seksuaalisessa palkitsemisvallassa on kyse siitä, että tietynlaisia
käyttäytymismalleja vahvistetaan palkitsemalla
toimija seksillä. Seksillä on myös suoraa myyntiarvoa, kuten seksityön ja pornon suuresta määrästä voi havaita.
Yhteiskunnallisesti olennaisempaa on rakenteellinen valta, joka syntyy ilman naisten tarkoituksenmukaista toimintaa. Laasasen mukaan
naisten rakenteellinen seksuaalinen valta ilmenee erityisesti miehille lankeavassa kulttuurisessa maskuliinisessa rooliodotuksessa2. Sen
käytännön seurauksia ovat esimerkiksi miesten
asema raskaiden ja vaarallisten töiden tekijänä,
seksuaalisten aloitteiden tekijänä, perheen elättäjänä ja naisen puolustajana.3
Laasanen esittelee suurena epäkohtana vähälle seksille tai jopa ilman seksiä jäävät "alemman
tason miehet".4 Tämän ryhmän syntyminen on
seurausta naisten seksuaalisesta vallasta. Koska
naiset suosivat menestyneitä ja rikkaita miehiä,
niin joukolla "ylemmän tason miehiä" (rokkitähdet, yritysjohtajat, huippu-urheilijat jne.) voi
olla useita naissuhteita samanaikaisesti. Laasasen esimerkissä rokkitähdellä on kymmenen
seksikumppania, mistä johtuen hierarkian alapäässä on yhdeksän miestä vailla naista.5
Vaikka kumppanin puute vaivaa vain pientä
ryhmää kaikkien miesten joukossa, Laasanen
kirjoittaa ikään kuin kysymyksessä olisi suuri yhteiskunnallinen tasa-arvo-ongelma. Huomiotta jää se, että seksin niukkuus ja parinvalinnan vaikeus haittaavat myös osaa naisista, ja että
ihmissuhteet eivät ole nollasummapeliä, jossa
yhden menestys tarkoittaa välttämättä toisen
tappiota. Laasasen oudossa logiikassa nainen,
joka harrastaa kerran seksiä rokkarin kanssa,
katoaa lopullisesti muiden miesten ulottuvilta.
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Laasanen esittää myös, että naisten seksuaalisen vallan takia muut kuin ylimmän tason miehet joutuvat valinnanvaran niukkuuden vuoksi
myöntymään naisten vaatimukseen yksiavioisesta parisuhteesta.6 Kuitenkin sosiobiologinen
ja antropologinen tutkimus on osoittanut selkeästi, että ihmislajin lisääntymisjärjestelmä ei ole,
eikä ole koskaan ollutkaan, yksiavioinen. Sekä
naiset että miehet harjoittavat ajoittain irrallisia, satunnaisia ja rinnakkaisia seksisuhteita.7
Yksiavioisuus naisten vaatimuksena ja pakkona,
johon miesten on suostuttava, ei kuvaa pariutumiskulttuurin todellisuutta.
Miesten hierarkiaan kuuluvat myös keskitason miehet, jotka ovat ääripäiden välissä. Laasanen jättää kuitenkin tämän ryhmän käsittelemättä, vaikka tosiasiassa ylivoimaisesti suurin
osa miehistä kuuluu siihen. Pariutumiskäyttäytymistä tutkinut David M. Buss on todennut,
että 90 % miehistä löytää kumppanin jossakin
elämänsä vaiheessa, mikä on suuri määrä verrattuna moniin muihin eläinlajeihin, joiden pariutumiseen vaikuttaa sosiaalinen hierarkia.
Sosiaalisesti heikkotaitoiset, rumat, sairaat tai
asenteeltaan vaikeat yksilöt eivät pärjää parinvalinnassa, koska biologiset taipumukset ohjaavat
valintoja terveiden, kauniiden ja menestyvien
yksilöiden suuntaan. Kysymys ei ole siitä, että
naisten seksuaalisen vallan takia rakenteellisesti
vääristynyt pariutumisjärjestelmä tuottaisi epäkohdan, vaan siitä, että seksuaalivalinta on olemassa.

Vaihtoteorian ongelmia
Onko jokaista vuorovaikutustilannetta ajateltava vaihtona, kuten Laasanen esittää?8 Hän pyrkii
soveltamaan sosiaalisen vaihdon teoriaa parinvalintaan ja seksiä sisältäviin ihmissuhteisiin.
Ensin on kuitenkin kysyttävä, onko sosiaalinen
vuorovaikutus palautettavissa täysin vaihtosuhteisiin, vai jääkö ihmisen käyttäytymisestä silloin jotakin oleellista ymmärtämättä.
Suurimman haasteen vaihtoteorialle asettaa
yhteistoiminnan käsite, sillä monia vuorovaikutustilanteita kuvaa osallistujien yhteinen hanke
tai yhteiseen päämäärään tähtääminen. Ja vaik-

ka henkilöiden päämäärät olisivat erillisiä, niin
yhteistoiminta voi silti edesauttaa kaikkia päämääränsä saavuttamisessa.
Vaihtoteorian puitteissa kahden henkilön
välistä keskustelua kuvataan suhteena, jossa
yksi toimija vaihtaa informaatiota toisen kanssa.
Moniin keskusteluihin kuitenkin sopii paremmin jompikumpi seuraavista kuvauksista: 1)
henkilöt rakentavat keskustelulla keskinäistä
suhdettaan tai 2) henkilöt kokoavat informaatiosta yhteistä rakennelmaa. Kiivas akateeminen
väittelykin sopii paremmin jälkimmäiseen kohtaan kuin vaihdon käsitteeseen. Esitetyt väitteet
ja argumentit rakentavat kokonaisesitystä, jota
sekä keskustelijat että ulkopuoliset voivat arvioida.
Myös seksiakti nähdään vaihtotilanteena, jossa henkilöt vaihtavat palveluksia, kosketuksia ja
nautintoa toistensa kanssa. Seksiakti on kuitenkin mahdollista nähdä leikin kaltaisena tapahtumana, josta syntyvä nautinto on toiminnan
sisäinen ominaisuus, ei vaihdettava ulkoinen
hyödyke. Aivan kuten leikistä saatava ilo on osa
itse leikkiä, on nautinto osa seksiä. Tällöin nautinto syntyy yhdessä tekemisestä, eikä ole irrallinen hyödyke, jota voidaan käyttää vaihdossa.
Vuorovaikutuksessa on paljon erilaisia tilanteita ja motiiveja, joiden tulkitseminen pelkästään vaihdon käsitteen avulla yksinkertaistaa
ihmisen toimintaa liiaksi. Laasasen käyttämän
esimerkin tarkastelu valaisee asiaa: "…sosiaalisen vaihdon teoriassa lahjan antaminen ei ole
ilmaisu altruismista, vaan tapa käyttää valtaa
toiseen henkilöön."9
Lahjan antamisen ymmärtäminen vallankäyttönä selittyy sillä, että lahjanantaja luo saajalle tarpeen vastata jollakin tapaa lahjaan. Vastaus voi olla kiitollisuutta, toivottua käytöstä tai
vastalahjan antaminen. Esimerkissä ongelmana on kuitenkin sen tarkoitushakuisuus. Lahjan
antaminen voi palvella hyvin erilaisia tarkoitusperiä, eikä tapahtuman analysointi yksiselitteisesti vallankäytöksi ole riittävää.
Muita vaihtoehtoisia selityksiä lahjan antamiselle voivat olla yksilöiden välisten siteiden
luominen, toisen henkilön käytöksen tai suhtautumisen testaaminen tai kuvan rakentaminen

itsestä reiluna tai anteliaana henkilönä. Yhteiskuntatieteilijä Aafke Komterin mukaan lahjan
antaminen toimii ihmissuhteissa hyvin juuri
sen monitahoisuuden vuoksi – siinä yhdistyvät
altruismi ja oma hyöty.10 Pelkkä vaihtonäkökulma jää pinnalliseksi tai vaillinaiseksi selitykseksi
vuorovaikutustilanteille.
Jos vaihtoteoria on sellaisenaan suppea ja
yksinkertaistava parinvalinnan taustateoriaksi,
niin vielä heikommin pärjää sen päälle rakennettu parinvalinnan markkina-arvoteoria. Sen
mukaan yksilöt voidaan luokitella asteikolle 1–10 heihin pariutumismarkkinoilla kohdistuvan mahdollisen kysynnän perusteella, ja
he pyrkivät aina valitsemaan mahdollisimman
korkea-arvoisen parin, jonka he oman arvonsa
perusteella pystyvät saamaan.11
Markkina-arvoteoria vetoaa arkikokemuksiin, joissa seuraillaan formulapohatan seurustelua mallityttöjen kanssa ja arvioidaan katkerasti
omia mahdollisuuksia kumppanin löytämisessä.
Toisin sanoen teoria vain muotoilee uudelleen
sen triviaalin totuuden, että ääripään menestyvillä yksilöillä on enemmän mahdollisuuksia
parinvalinnassa kuin keskivertoihmisillä, ja että
”alemman tason” yksilöillä mahdollisuudet ovat
niukat.
Laasanen esittelee markkina-arvoteoriaa
sosiologisena löydöksenä, vaikka teorialla ei ole
mitään tieteellistä arvoa. Jo lähteiden perusteella
se näyttää arveluttavalta: kirjalliset lähteet ovat
1960- ja 1970-luvulta ja tärkeänä viittauskohteena ovat aivan tuntemattoman Daniel Mocsnyn kirjoitukset sähköpostilistoille.12 Teorian
varsinainen heikkous on kuitenkin siinä, että se
ilmaisee ainoastaan arkitotuuksia ja seksuaalivalinnan perusasioita toisin sanoin. Tieteelliseltä
teorialta edellytetään ilmiöiden selittämistä.
Laasanen käyttääkin markkina-arvoteoriaa lähinnä oman seksuaalisen vallan teoriansa todisteluun. Hänen taktiikkansa läpi koko
teoksen perustuu ihmisen toiminnan ja motiivien yksinkertaistamiselle. Markkina-arvoteoria
typistää parinvalinnan menestyksen ja kauneuden ympärillä pyöriviksi markkinoiksi, vaikka aihetta tutkivassa sosiobiologiassa nähdään
parinvalintaan vaikuttavan monimutkainen
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yksilöiden ominaisuuksien, halujen, tunteiden
ja kulttuuristen rajoitusten vyyhti.13
Jotta Laasasen näkemykset naisten seksuaalisen vallan merkityksestä yhteiskunnassamme voisivat pitää sellaisenaan paikkansa, tulisi
meidän hyväksyä se olkiukko, jota hän tarjoilee sosiaalisen toiminnan ja parinvalinnan teoriataustaksi. Ihmisen sosiaalisen käyttäytymisen
selittäminen seksuaalisen vallan avulla kaatuu
seksuaalisuuden mekanismien yksinkertaistamiseen tavalla, jota Laasasen sosiobiologiset
lähteet eivät oikeuta. Toinen merkittävä virhe on
ihmisen intentionaalisuuden unohtaminen.
Laasasen tulkinta vaihtoteoriasta näkee vallan potentiaalina, jonka tuottaa toisten arvostamien resurssien hallinta. Teoriassa ihmissuhteet
pelkistyvät resurssien välisiksi vaihtosuhteiksi.
Yksilöt voivat kuitenkin toimia toisin perustein
joko tiedostaen tai asiaa kummemmin ajattelematta, eivätkä he tee valintojaan aina resurssinäkökulmasta, vaan toimivat myös tunteiden,
halujen, ilon ja nautinnon johdattamina. Ja mikä
hirtehisintä, juuri Laasasen teoriaan perehtynyt
henkilö voi toimia täysin päinvastoin kuin teoria
ennustaa, jos hän katsoo toimintansa edustavan
vaikkapa parempaa ihmisyyttä.

Halu ja valta
Parisuhteessa vähemmän seksiä haluavalla osapuolella katsotaan olevan valtaa siihen,
joka haluaa seksiä enemmän. Laasanen ulottaa
tämän asetelman koskemaan koko pariutumismarkkinoita ja niiden kautta koko yhteiskuntaa.
Sukupuolikysymyksen asetelmasta tekee se, että
miltei kaikkien seksihalukkuutta koskevien tutkimusten mukaan miehet haluavat seksiä naisia
useammin ja lukuisampien kumppanien kanssa.
Seksuaalinen halu osoittautuu monimutkaisemmaksi asiaksi, jos laajennamme näkökulmaa. Kun halua ei käsitetä pelkästään fyysisenä
”nyt panettaa” -tarpeena, huomataan että halulla
on vahva yksilöpsykologinen perusta. Ihmisen
toimintaan vaikuttavat yksilölliset kokemukset,
valinnat sekä kulttuuriset käytännöt. Ne koske-
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vat myös seksuaalista halua ja sen käsitteellistämistä.
Laasanen luonnehtii seksuaalista halua puutteeksi.14 Tämä merkitsee haluavan henkilön
käsittämistä vailla olevana, tyydytystä hakevana
ja siitä riippuvaisena. Tällöin halu on tila, jonka tuntemista tulisi välttää ja jonka ilmaantuessa
siitä pitäisi pyrkiä mahdollisimman pian eroon.
Näin myös seksi tähtää epämiellyttävän puutostilan tyydyttämiseen.
Seksuaalinen halu ei ole kuitenkaan perustarpeiden tyydyttämiseen tähtäävää toimintaa,
kuten esimerkiksi ruokahalu. Emme voi korvata seksuaalisesti kiihottavaa henkilöä kenellä
tahansa henkilöllä, kuten nälän yllättäessä voimme tehdä ravinnon suhteen. Filosofi Roger Scruton toteaa: "Se, mitä tahdomme tehdä halumme
kohteen kanssa, riippuu siitä, millainen 'toinen
on'. Tämä määrittää myös sitä, mitä me itse asiassa haluamme."15
Välitöntä fyysistä tyydytystä etsivä kiimakin
on yhteydessä ajattelumme mekanismeihin. Se
ei ole puhdas luonnonvoima. Kiimainen ihminen arvioi itseään ja kohdettaan ruumiillisen
tyydyttävyyden kannalta, ja arviointiin sisältyy
myös käsitys vastavuoroisuudesta.16 Täten halu
ei ole koskaan pelkkää kiimaa, vaan yhdistelmä
ruumiillisia ja kognitiivisia toimintoja. Halu on
toimintaa suuntaava käsittämisen tapa, johon
vaikuttavat myös ajattelu ja kulttuuri.17
Elämänvaihe ja -tilanne vaikuttavat siihen,
millaisia muotoja seksuaalisuuden toteuttaminen saa. Yksilöllisten käytäntöjen ja kulttuuristen muunnelmien moninaisuus osoittaa, että
seksuaalisuutta ei voi tarkastella ainoastaan biologiamme määräämänä toimintana tai hyötyjen
ja kustannusten laskemisen kautta. Myös seksuaalisen halun määritteleminen pelkästään laskennallisesti voi tuottaa vääristyneitä käsityksiä,
sillä eri yksilöt erilaisissa elämäntilanteissa saattavat ymmärtää seksin merkityksen ja tavoitteet
eri tavoin.18
Naisten seksuaalinen halu on Laasasen
mukaan heikompaa ja muovautuvampaa kuin
miesten. Tästä johtuen naiset voivat käyttää seksuaalisuuttaan vallan välineenä, eikä pidättyvyydellä laskelmointi muodostu heille ongelmaksi.19

Laasasen tekemä sukupuolen mukainen yleistys
ei kuitenkaan välttämättä anna oikeaa kuvaa
naisten halusta. Seksologi Sandra Leiblum esittää, että yleistykset seksuaalisen halun eroista
sukupuolten kesken tulisi tehdä halun jatkuvuuden suhteen. Naisten kokema halu vaikuttaisi
olevan syklisempää verrattuna miesten voimakkuudeltaan tasaisempaan halukkuuteen.20
Seksuaalikulttuurin muuttuminen voi osoittaa sosiobiologian perusteella muodostetut käsitykset naisten seksuaalisesta halusta painottuneiksi. Esimerkiksi luotettavien ehkäisykeinojen
saatavuus on muuttanut seksuaalikulttuuriamme rajusti viidenkymmenen viime vuoden aikana. Naiset toteuttavat seksuaalisuuttaan yhä
voimakkaammilla tavoilla, kuten käyttämällä
pornografiaa, osallistumalla seksuaalisiin alakulttuureihin ja harrastamalla lukuisia seksisuhteita.21 Koska naiset pystyvät nauttimaan seksistä sinänsä, eivätkä vain resurssien vaihdon tai
vallankäytön välineenä,22 voidaan todeta etteivät
biologiset taipumukset hallitse naisten halukkuutta kovinkaan tiukasti.
Seksuaalisuudessa keskeinen toimintaa suuntaava vaikutin on mielihyvän etsiminen. Sen
sijaan, että sukupuolirintamaksi liittoutuneet
naiset säännöstelisivät seksin tarjontaa tarkoituksenaan kysynnän ylläpitäminen, seksuaalisuuden toteuttamisen motiivina on nautinto. On
keinotekoista nähdä naisille edullinen valta-asetelma tilanteissa, joihin molemmilla sukupuolilla vaikuttavat kulloisenkin sosiaalisen elämän
ehdot yhdessä biologisten tekijöiden kanssa.23
Ajatus, että naiset ryhmänä ajaisivat omia
etujaan ohjailemalla miesten tahdotonta libidoa vaatii taustaolettamuksen jonkinlaisesta
salaliitosta, johon naiset tiedostaen tai tiedostamattaan ottavat osaa. Laasasen visio piilevästä matriarkaatista on yhtä epäuskottava kuin
radikaalifeministien vastaava käsitys – tosin sillä erotuksella, että partiarkaatilla, miesten valtaasemalla, on aidot esikuvansa historiassa.
Laasanen arvostelee lähinnä naisten asettamia sääntöjä seksuaalisuuden toteuttamisessa24,
vaikka sääntöjä asettavat yhtä lailla miehet ja
kulttuuriset olosuhteet ylipäänsä. Seksuaalisuhteille luovat normeja esimerkiksi uskonnolliset

ja romanttiset käsitykset seksistä, miesten keskinäinen kaveripaine25 sekä heidän ristiriitaiset
toiveensa ihanteellisen naispuolisen kumppanin
seksuaalisen kokemuksen määrästä. Onkin olennaista kysyä, mitä tarkoitusta palvelee Laasasen
valitsema yksipuolinen ja painottunut sukupuolinäkökulma halun ja vallan käsittelyssä.

Yhteiskuntakritiikki
Laasanen ottaa voimakkaasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin, vaikka hän johdannossa
ilmoittaa pyrkivänsä välttämään normatiivisia
kannanottoja.26 Hän korostaa teoksensa tieteellisyyttä ja ei-normatiivisuutta myös useissa haastatteluissaan27, ja väittää kertovansa ainoastaan,
miten pariutumismarkkinat toimivat: "Itse kirja on tiukan tieteellinen, eikä minulla ole siinä
mitään moraalista ulottuvuutta. Selostan vain,
mitä on naisten ja miesten seksuaalinen valta ja
miten pariutumismarkkinat toimivat."28
Teoksen yli 300 sivusta miltei puolet käsittelee yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä,
kuten tasa-arvoa seksin saannissa, sukupuoliroolien ja -normien oikeuttamista, seksuaalirikoksia ja tulonsiirtoja. Kaikkea yhteiskunnallista
kirjoittamista leimaa antifeministinen, ajoittain
jopa naisvihamielinen tyyli. Naisten tapa käyttää
seksuaalista valtaa nähdään ongelmien ainoana
syynä, ja ratkaisuksi vihjataan naisten etujen tai
jopa oikeuksien purkamista.
Yhteys valtateoriasta laajoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin on Laasasen yhteiskuntakritiikin suurin ongelma. Hän esittää naisten
rakenteellisen seksuaalisen vallan olevan merkittävä epätasa-arvoa tuottava tekijä, mutta hän
ei selitä, millaisilla mekanismeilla valta tarkkaan
ottaen välittyy biologisista taipumuksistamme ja
kahdenvälisistä suhteista yhteiskunnan tasolle.
Mahdollisena välittävänä mekanismina voi
nähdä naisten palkitsemisvallan, joka tuottaa naisille mahdollisuuden käyttää seksuaalista palkitsemista, tai sillä vihjaamista, omien etujen ajamiseksi. Riittääkö tämä etu kuitenkaan tuottamaan
niin laajamittaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia
kuin Laasanen väittää? Vastataksemme tähän
kysymykseen, on syytä paneutua tarkemmin
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esimerkkiin tulonjaosta ja maskuliinisesta rooliodotuksesta.
Laasasen mukaan naiset odottavat miehiltä
taloudellista huolenpitoa vastineeksi seksistä.
Hän kutsuu näkemystään "kaksoispalkkateoriaksi", jossa on kysymys siitä, että naiset saavat
ansiotulojensa lisäksi varallisuutta miesten kautta.29 Koska naiset saavat tällä tavoin taloudellista
etua miehiin nähden, päätyy Laasanen kyseenalaistamaan palkkatasa-arvon periaatteen mielekkyyden: ehkä miehille kuuluukin isompi tilipussi.30
Huomaamatta jää kuitenkin se, että naisen
odotukset tai vaatimukset eivät tuota tulosta vääjäämättä. Kyse ei ole tällöin naisten edusta, vaan
mahdollisesta edusta. Mahdollisuus ei myöskään
lankea kaikille naisille, vaan sellaisille, jotka ovat
riittävän haluttavia ja jotka tosiasiassa pyrkivät käyttämään tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Tapahtuvien tulonsiirtojen todelliseen määrään
vaikuttavat osapuolten tahto ja vallitseva asenneilmapiiri.
Nyky-Suomessa vallitseva yksilöllisyyden ja
itsenäisyyden arvostus on yksi tekijä, joka saa
monet naiset hylkäämään elatusrouvan, siipeilijän tai kullankaivajan elämäntavan. Itsenäisyyttä pidetään arvokkaampana kuin mahdollista
taloudellista hyötyä, ja lisäksi näiden elämäntapojen valitsijat kohtaavat usein avointa halveksuntaa. Myös miehet voivat kieltäytyä elättäjän
ja maksajan rooleista. Naisten valta osoittautuukin hyvin ehdolliseksi.
Laasasen palkkatasa-arvon kritiikki sortuu
kategoriavirheeseen, jossa juridinen tasa-arvo
sekoitetaan tapakulttuuriin. Palkkatasa-arvo
perustuu oikeudenmukaisuuteen, jonka perusteella jokaisen yksilön pitäisi saada samasta
työpanoksesta sama palkka. Oikeudenmukaisuuden periaatetta ei voi kyseenalaistaa sillä
perusteella, että jotkut hyötyvät yksityiselämässään tapakulttuurimme käytännöistä, varsinkin
kun naisten saama mahdollinen hyöty on hyvin
tilannesidonnaista ja yksilökohtaista.
Naisten seksuaalinen valta yhteiskunnallisena voimatekijänä ei näytä lainkaan niin merkittävältä kuin Laasanen antaa ymmärtää. Naiset
eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, joka ajai-
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si aina samoja tavoitteita. Kuten edellisestä esimerkistä käy ilmi, naisten seksuaalinen valta on
ehdollista: sitä voi käyttää halutessaan vain osa
naisista, ja hekin vain tietyissä olosuhteissa.
Laasasen poliittinen agenda, miesten etujen
ajaminen, johtaa hänet kohtalokkaisiin loogisiin
kömmähdyksiin. Pohdiskellessaan seksuaalisen
vallan jakautumista miesten ja naisten kesken
Laasanen toteaa, että "valtaepätasapaino tuottaa epätasa-arvon vaihdosta saatavien hyötyjen
jakautumisessa."31 Päättelyssä tapahtuu selittämätön loikka seksuaalivalinnan tuottamasta
resurssien jakautumisesta normatiiviseen väitteeseen, jonka mukaan jakautuminen on epätasa-arvoista, siis väärin.
Kyseessä on argumenttivirhe, jossa tosiasiaväitteestä johdetaan normatiivinen väite, vaikka nämä kuuluvat eri kategorioihin, eikä niiden välillä ole loogisia vuorovaikutussuhteita.32
Jos todetaan, että on olemassa seksin puutteesta
kärsivien miesten ryhmä, niin tästä tosiseikasta
ei seuraa vielä velvollisuutta tehdä asialle jotakin. Kyseessä ei siis ole tasa-arvo-ongelma, ellei
sitä eettisin perusteluin sellaiseksi osoiteta.
Hyvinvointivaltion tasa-arvoperiaatteiden
perusteella voidaan päättää kompensoida erilaisia tekijöitä, jotka synnyttävät epätasapainoa
yksilöiden mahdollisuuksissa. Tässä joudumme kuitenkin nopeasti vaikean tasapuolisuuskeskustelun äärelle. Millä perusteella erilaiset
haitat arvotetaan? Miten erityyppisiä haittoja
pitäisi hyvittää? Ja minkä verran pitää hyväksyä
luonnollista mahdollisuuksien erilaisuutta, sillä lyhyestä ei tule hyvää korkeushyppääjää eikä
rytmitajuttomasta rumpalia? Seksin epätasainen
jakautuminen osoittautuukin tasa-arvon näkökulmasta monimutkaisemmaksi kysymykseksi
kuin Laasanen maalailee.
Laasasen naisvihamielisyys pulpahtaa pintaan, kun hän käsittelee miesten rankaisuvaltaa. Se tarkoittaa sellaisia keinoja, joilla seksistä
kieltäytyminen saadaan tuottamaan naisille kustannuksia tai haittoja. Laasanen listaa rankaisuvallaksi joukon asioita mököttämisesta aina
raiskaukseen asti,33 mutta sivuuttaa kylmästi
eri tapausten eettisen eroavaisuuden. Kuitenkin
muissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä hän

painottaa pontevasti eettisyyttä kirjoittamalla
miesten tasa-arvo-ongelmista ja naisten ansiottomasti saamista eduista. Laasanen kirjoittaa
raiskauksesta seuraavasti:
”Raiskauksessa on kyse sellaisesta seksiin pakottamisesta,
jossa käytetään kulttuurissa kiellettyjä voiman ja rankaisuvallan muotoja tarkoituksena saada nainen suostumaan
seksiin. Jos kulttuuri pitää joitakin seksiin pakottamisen
muotoja hyväksyttävinä, silloin noita vallan muotoja ei
pidetä raiskauksina. […] Rankaisuvallan avulla miehet
kykenevät uhkaamaan naisia erilaisilla kustannuksilla, joista väkivallalla uhkaaminen on vain yksi erityistapaus.”34

Mököttämisen ja raiskaamisen rinnastaminen toisiinsa vain rankaisuvallan eri tapauksina
on yhtä karkeaa kuin puhuminen kirurgin työstä ja paloittelusurmasta toisiinsa verrattavina
tapahtumina, joissa vain leikataan lihaa. Sortuessaan nihilismiin ja kulttuurirelativismiin Laasanen tulee avanneeksi suuremman portin, kuin
hän itse toivoisi. Nimittäin, jos rankaisuvallan
muotojen hyväksyttävyys on vain kulttuurinen
kysymys, ovat yhtä lailla Laasasta huolestuttavat
miesten ongelmat vain kulttuurisia käytäntöjä,
joihin ei tarvitse soveltaa etiikkaa tai oikeudenmukaisuutta.

Lopuksi
Seksuaalinen hyvinvointi koetaan nykyään erittäin tärkeäksi asiaksi ja sitä edistävien palvelujen kysyntä ja tarjonta ovatkin viime vuosina
kasvaneet.35 Vaikka Laasanen havainnoi erilaisia
ongelmia miesten seksuaalisessa hyvinvoinnissa
ja erittelee ongelmien mahdollisia syitä, niin hän
ei kuitenkaan esitä ratkaisuehdotuksia tai uusia
kehitysnäkymiä siitä, mihin suuntaan yhteiskunnallista keskustelua aiheesta voisi viedä.
Laasasen keskustelunavauksen ansioita on
puuttuminen tasa-arvopolitiikassa itsestäänselvyytenä pidettyyn feministiseen diskurssiin ja
sen sokeisiin pisteisiin, kuten miesten erityisongelmiin ja naisten seksuaaliseen vallankäyttöön. Laasasen keskustelukeinot ovat kuitenkin
hyvin arveluttavia sekä syövät vakavasti voimaa
ja uskottavuutta hänen näkemyksiltään. Kohtalokkaimpia virheitä ovat tarkoitushakuinen ja

valikoiva lähteiden ja taustateorioiden käyttö,
hyvin kiistanalainen tapa edetä teoreettisista
lähtökohdista normatiivisiin kysymyksiin sekä
viimeisenä niittinä ajoittain esiin nouseva kyyninen nihilismi ja naisvihamielisyys.
Yhtäältä Laasanen edustaa feminismin kritiikkiä, mutta toisaalta hän on feministien kanssa samassa veneessä tehdessään politiikkaa sukupuolen perusteella ja esittäessään näkemyksensä
tutkimuksen nimissä. Kiinnostavaa on, että ärhäkät antifeministiset mielipiteet nousevat esiin
tilanteessa, jossa seksuaalinormit ja sukupuoliroolit ovat muuttumassa voimakkaasti entistä
avaramielisempään suuntaan. Esimerkiksi käsitykset ihmissuhteiden järjestämisestä ja mahdollisuudet toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ovat
vapautuneet huomattavasti sukupuolesta riippumatta.
Kapinallisesta näkökulmastaan huolimatta
Laasanen edustaa sukupuolikäsityksissään varsin vanhanaikaista linjaa, jossa miehet ja naiset
muodostavat kukin oman selkeän ryhmänsä ja
ovat seksuaalisuudeltaan kuin eri planeetoilta.
Hän kehittelee yhä sukupuolten välistä eripuraa ja kyräilyä, vaikka hänen vihollisensa, feminismin radikaalein naissovinismi alkaa olla jo
mennyttä aikaa. Laasasen sukupuoli- ja parisuhdekäsityksistä puuttuu kokonaan nykyaikaiset näkökulmat seksuaalikulttuurin ongelmiin.
Tasa-arvolähtöinen individualismi, vaihtoehtoiset parisuhdemallit, avara suhtautuminen sukupuolisuuteen ja liberaali seksualismi loistavat
poissaolollaan.
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Esineellistäminen ja pornografia
– pieni filosofinen tutkielma
Feministisessä mediakritiikissä esiintyy usein käsite ”esineellistäminen”, jota käytetään
tavallisesti silloin, kun halutaan arvostella naisen esittämistapoja joko pornografiassa
tai mainoksissa. Esineellistämisellä tarkoitetaan yleensä naisen esittämistä yksipuolisesti
pelkkänä vartalona, koristeena tai seksuaalisen halun kohteena. Keskityn tässä artikkelissa
esineellistämisen käsitteen käyttöön pornokeskustelussa ja jätän mainokset ja muut
käyttöyhteydet sivuun. Näkemykseni ovat kuitenkin sovellettavissa myös muihin
käyttöyhteyksiin.

Janne Laine, In the Half Light III (2009), heliogravyyri ja akvatinta, 40 x 60 cm
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sineellistämistä pidetään feministisessä ja
julkisessa keskustelussa miltei poikkeuksetta
kielteisenä asiana. Käsite on iskostunut pornokeskusteluun niin tiukasti, että sitä käytetään itsensä oikeuttavana argumenttina.
Kuka tahansa voi perustella pornon vastaisen asenteensa
toteamalla, että ”porno esineellistää naisia”, eikä häneltä
yleensä vaadita perusteluja näkemykselleen. Asia saatetaan ilmaista myös väittämällä, että porno tekee naisista seksiobjekteja tai välineellistää ihmisen.
Tällaiset väitteet viittaavat näkemykseen, jonka
mukaan pornossa esiintyvän naisen ihmisyys on jollakin
tapaa vähentynyt tai kaventunut; hänen persoonallisuutensa on sivuutettu ja hänen olemisensa on pelkistynyt
kehon seksuaalisiin piirteisiin. Pornon seksi nähdään
tunteettomana ruumiillisena suorituksena, joka tuottaa
vääristyneen kuvan ihmisestä. Oikeaksi kuvaksi ihmisestä
ja seksuaalisuudesta tarjotaan usein tunteita, rakkautta
ja henkisyyttä korostavaa ihmiskäsitystä.1 On tietenkin
syytä kysyä, miksi pornon pitäisi pyrkiä kuvaamaan ihmisen tunne-elämää monipuolisesti, kun se pyrkii suoraviivaiseen seksin kuvaamiseen.
Keskustelu pornosta ja esineellistämisestä kävi kuumimmillaan 80-luvulla. Pornon vastustajat käyttivät
naisten esineellistämistä yhtenä pääargumenttinaan,
jonka tarkoitus oli osoittaa pornon moraalinen vääryys.
Vaikka väitettä arvosteltiin ankarasti jo silloin, on sillä
yhä paradigmaattinen rooli pornon vastustajien puheenvuoroissa. Koska tämä käsitys on iskulauseen tavoin juurtunut osaksi seksuaalipoliittista keskustelua, pyrin tässä
artikkelissa selvittämään seikkaperäisesti, miksi stereotyyppiset käsitykset esineellistämisestä ja siihen liitetystä
moraalisesta paheksuttavuudesta ovat virheellisiä.
Perustan kritiikkini filosofiselle argumentaatiolle,
jonka lähtökohtina ovat Martha C. Nussbaumin tekemä
käsiteanalyysi sekä Jean-Paul Sartren filosofia ihmisen kehollisuudesta. Osoitan, että esineellistäminen ja esineellisyys ovat monissa muodoissaan ihmisyyteen kiinteästi
kuuluvia ominaisuuksia, joita ei ole mahdollista erottaa

arkielämän käytännöistä. Näin ollen niiden moraalinen
paheksunta tai tuomitseminen ei ole perusteltua. Näkemykseni kytkeytyvät lopuksi laajempaan keskusteluun
seksuaalisuudesta, konservatiivisista arvoista ja feminismistä. Selvittelen, miten feministinen ajattelu on päätynyt nurinkurisesti tekemään juuri sitä, mitä sen pitäisi
vastustaa – eli rajaamaan naisten seksuaalista vapautta.2

Pornokeskustelun juuret
Esineellistäminen vakiintui pornokeskustelun iskusanaksi
70-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa. Silloin alkoi
”suuri seksisota”, joka jakoi feministit karkeasti kahteen
leiriin: pornon ja seksuaalisen vapauden puolustajiin,
sekä niihin, jotka vastustivat pornoa ja miesten dominoivaa asemaa seksuaalikulttuurissa. Pornoa vastustavien
radikaalifeministien tärkeimpiä iskusanoja oli esineellistäminen. Se on jäänyt nykyiseen käyttöönsä kiivaan debatin perintönä, eikä sen propagandaluonnetta tai aikalaiskritiikkiä enää juurikaan muisteta.
Pornonvastustajien keulakuvina toimineet Andrea
Dworkin ja Catherine MacKinnon katsoivat pornon sisältävän useita eri esineellistämisen muotoja, joissa naiset
esitetään joko välineinä, alempiarvoisina ihmisinä tai
pelkkänä lihana. Heidän esittämänsä pornon määritelmä
sisälsi muun muassa seuraavat kohdat:
s NAISET ESITETØØN SEKSUAALIOBJEKTEINA ESINEINØ TAI HYDYKkeinä siten, että heidän ihmisyytensä kielletään;
s NAISET ESITETØØN ASENNOISSA JOTKA ILMAISEVAT SEKSUAALISTA
alistumista, palvelemista tai näytillä olemista;
s NAISTEN RUUMIINOSAT n SISØLTØEN MUTTA EI RAJOITTUEN
vain emättimeen, rintoihin tai pakaroihin – esitetään sillä
tavalla, että naiset on vähennetty pelkästään näiksi ruumiinosikseen.3

Artikkelissaan ”Against the Male Flood” (2000) Andrea
Dworkin määrittelee esineellistämisen analyyttisemmin.
Hänen mukaansa se tarkoittaa ihmisyyden ja henki-
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löyden kieltämistä. Sen kohteeksi joutuvat eivät ole
enää sosiaalisesti täysin ihmisiä, koska heitä kohdellaan
esineen tavoin. Pornografia on Dworkinin mukaan
miesten ylivallan väline, jossa esineellistämisestä tehdään
seksuaalista. Miehet pitävät tällaista järjestelmää yllä
oman nautintonsa vuoksi.4
Vastaavanlaisia käsityksiä on esitetty pornokeskustelussa jatkuvasti 80-luvulta lähtien. Esineellistämisen
merkkeinä on pidetty naisen vartalon ”pakkomielteistä”
esittelyä, lähikuvia sukupuolielimistä, naisten passiivisuutta tai alistumista ja persoonan sivuuttamista.5 Sosiologi Diana Russellin mukaan esineellistäminen tarkoittaa ”ihmisen – tavallisesti naisen – esittämistä seksuaalisena esineenä, jonka persoonallisuus on sivuutettu,
eikä monitahoisena ihmisenä, joka ansaitsee tasa-arvoiset
oikeudet miesten kanssa”.6
Esineellistämisen on katsottu olevan kiinteästi yhteydessä pornossa esiintyviin valta-asetelmiin ja väkivaltaan.
Miehillä on koettu olevan valta käyttää naisia haluamallaan tavalla oman nautintonsa välineinä, jolloin naisesta tulee täysin hyödytön, kun mies on tyydytetty. Dines
ja Jensen kuvailevat pornon asetelman olevan henkistä väkivaltaa sitä näkeville naisille. He kysyvät, miltä pornossa
esiintyvästä naisesta on täytynyt tuntua, jos pelkästään
kohtauksen katsominen tuottaa ahdistusta ja turtumista.7
Tällaiset liioittelevat yleistykset ovat tyypillisiä 80luvun pornokritiikille. Myös Susan G. Colen näkemys
pornon sisältämästä sanomasta rakentuu vastaavanlaiselle kärjistykselle. Hänen mukaansa pornon tuottaja
sanoo asiakkailleen, että naisilla ei ole oikeutta puhua.
Heillä on ainoastaan oikeus tulla käytetyksi seksuaalisesti. Colen mukaan pornon tuottajat pyrkivät näin
kiistämään naisen sananvapauden ja lupaavat katsojille
täydellistä kontrollia naisesta. Halu käyttää pornografiaa
tarkoittaa siis Colen mukaan halua hallita seksuaalisen
kiinnostuksen ja nautinnon objektia täysin.8
Suomessa sosiologi Sari Näre on edustanut 90-luvulla
samanlaista tyyliä pornokritiikissään. Hän on korostanut,
että naisen halu ja seksuaalisuus esitetään pornossa kapeasti ja alisteisena miehen halulle. Pornon naiset vain
jäljittelevät halua ilman intohimoa. Näre katsoo kielteiseksi sen, että ruumiillisten halujen toteuttamisen
vapautta ajava viettieetos on voittanut rakkauseetoksen
pornon ja seksityön sallivassa kulttuurissa.9 Myöhemmin
esimerkiksi Anne Moilanen on esittänyt samankaltaisia
näkemyksiä Tulta munille -radio-ohjelmassaan sekä ohjelman blogissa.10

Aikalaiskritiikkiä
Filosofi Alan Soble kritisoi radikaaleja pornonvastustajia
vääristelystä teoksessaan Pornography, Sex and Feminism
(2002). Hänen mukaansa pornonvastustajat käyttävät
rajua kieltä poliittisen sanomansa edistämiseksi ja projisoivat pornoon kauheuksia, joita siitä ei tosiasiassa
löydy. Tyypillinen esimerkki tällaisesta projektiosta on
Catherine MacKinnonin esittämä väite, jonka mukaan
pornoa katsovat miehet ”haluavat naisia sidottuina, ha-

kattuina, kidutettuina, nöyryytettyinä, alennettuina, häväistyinä ja tapettuina”.11
Soble toteaa, että yksioikoiset väitteet pornon sisällöistä eivät perustu ilmiön empiiriseen tutkimukseen
vaan ovat ideologisia ja dogmaattisia. MacKinnonilla ei
ole mitään perusteita väittää, että kaikki miehet todella
haluaisivat hänen luettelemiaan asioita. Tällaiset väitteet
pohjautuvat ainoastaan feministisen diskurssin ennakkoasenteisiin ja yksittäisten esimerkkien, kuten joidenkin
70-luvun exploitation-elokuvien sisältöjen yleistämiseen.
Todellisuudessa porno on hyvin monimuotoista ja monitulkintaista. Se sisältää runsaasti erilaisia sosiaalisia
asetelmia, roolileikkejä ja vallankäytön muotoja, joten
mikään yksioikoinen luonnehdinta sen sisällöistä ei voi
pitää paikkaansa.12
Toinen pornokeskustelun harha-askel on puhua pelkästään naisten esineellistämisestä. Jos paljastavat ja suoraviivaiset tavat kuvata seksiä tai sukupuolielimiä ovat
esineellistämistä, niin porno esineellistää miehiä yhtä
lailla. Yleensä pornossa kamera suorastaan palvoo naista,
mutta miehestä voi jättää ylävartalon näyttämättä. Myös
mainoskuvissa miehet esitetään yhtä kapeasti kuin naisetkin: tavallisesti korostetaan sekä komeutta että menestyksen ulkoisia tunnusmerkkejä – miehen persoonallisuus ja monitahoisuus jäävät huomiotta. Olisi siis
johdonmukaisempaa puhua siitä, että kaikenlainen yksipuolinen esittäminen esineellistää ihmisiä sen sijaan, että
väite rajataan mielivaltaisesti pornoon ja naisiin.

Esineellistämisen filosofinen analyysi
Filosofi Martha C. Nussbaum tekee artikkelissaan ”Objectification” (2002) erottelun seitsemään eri ilmiöön,
joita esineellistämisellä tarkoitetaan. Jokaisessa ilmiössä
on kyse siitä, että ihmiseen liitetään sellaisia ominaisuuksia, jotka tyypillisesti kuuluvat esineille. Esineellistäminen tarkoittaa siis jonkin sellaisen, joka ei ole esine,
kohtelemista tai pitämistä esineen kaltaisena.13 Nussbaumin erottelemat seitsemän eri ominaisuutta ovat:
1. Välineellisyys: Toista henkilöä pidetään välineenä omien
päämäärien toteuttamiseen.
2. Itsemääräämisen kieltäminen: Toista pidetään kyvyttömänä itsemääräämiseen tai vapaaseen tahtoon.
3. Toimintakyvyttömyys: Toista pidetään toimintakyvyltään
tai toimijuudeltaan puutteellisena.
4. Korvattavuus: Toista pidetään helposti korvattavana
muilla henkilöillä tai esineillä.
5. Koskemattomuuden loukkaaminen: Toiselta puuttuu
koskemattomuus, eli hänen rajojensa loukkaaminen on sallittua tai häneen saa tunkeutua.
6. Omistaminen: Toista pidetään omaisuutena, jonka voi
ostaa tai myydä, jne.
7. Minuuden kieltäminen: Toisen yksilöllisyyttä, kokemuksia tai tunteita ei tarvitse ottaa huomioon.14

Nussbaum tutkii näiden ilmiöiden esiintymistä ja merkitystä vertailemalla erilaisia tilanteita, joissa ihmiset suh-
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”Jos paljastavat ja
suoraviivaiset tavat kuvata
seksiä tai sukupuolielimiä ovat
esineellistämistä, niin porno
esineellistää miehiä yhtä lailla
kuin naisiakin.”

tautuvat ympäristönsä kohteisiin – esineisiin, eläimiin ja
toisiin ihmisiin – jollakin näistä tavoista. Nussbaumin
mukaan vähäarvoisilla arkipäiväisillä esineillä on kaikki
seitsemän ominaisuutta. Esimerkiksi kynä on väline
kirjoittamiseen tai piirtämiseen, sillä ei ole minuutta tai
tahtoa, eikä se toimi itsekseen. Kynän voi ilman suurta
huolta rikkoa tai korvata halutessaan. Toiset arvokkaammat esineet, kuten taideteokset, eivät puolestaan ole
korvattavissa tai särjettävissä, eikä niiden arvo perustu välineellisyyteen.15
Myös kotieläimillä ja lapsilla on paljon esineiden
piirteitä. Kotieläimet ovat omaisuutta, joiden itsemääräämisoikeus kielletään monissa tilanteissa, mutta eläimiä
pidetään kuitenkin toimijoina, joita ei saa vahingoittaa
perusteetta. Myös lapsilta puuttuu itsemääräämisoikeus
useissa asioissa, ja heitä kohdellaan esineellisesti monissa tilanteissa – lapsi voidaan esimerkiksi kantaa pois
kaupasta ilman, että hänen mielipidettään kysytään.
Useimpien muiden esineellisyyden muotojen osalta eläimillä ja lapsilla on puolittainen asema. Lasta pidetään
kyllä persoonana, mutta tarvittaessa hänen tunteensa
tai näkemyksensä voidaan sivuuttaa, kun aikuinen niin
haluaa.16
Ihmisen esineelliset ominaisuudet voivat myös vaihdella tilanteesta ja hetkestä toiseen. Esimerkiksi käsiraudoissa olevaa halveksuttua murhaajaa kohdellaan monin
tavoin esineen kaltaisena persoonattomana olentona,
mutta kun vanginvartija pysähtyy juttelemaan hänen
kohdalleen, hänen minuutensa muuttuu hetkeksi merkitykselliseksi.
Jean-Paul Sartren mukaan esineellisyys on ihmisen
kehollisuuden välttämätön ominaisuus. Ihmisen keho on
samanaikaisesti sekä elävä ja tietoinen että väline toimi-

miseen. Esimerkiksi kirjoitettaessa käsi on väline kynän
liikuttamiseen ja kynä puolestaan väline kirjoittamiseen.
Käsi on kuitenkin erilainen väline kuin kynä, sillä kirjoittaessa käsi on osa tekemistä – se ei ole irrallinen väline,
joka vaatisi erillisen toimintakäskyn, vaan se on osa ihmisen tietoista toimintaa.17
Keho muodostaa välttämättömän kosketuspinnan
fysikaalisten kappaleiden kausaaliseen maailmaan. Tämä
ilmenee selkeästi, kun tarkastellaan toista ihmistä. Havainnoinnin kohteena oleva ihminen on katsojalle samanaikaisesti fysikaalinen kappale ja itsenäinen toimija.
Kun kävelen kadulla ja joudun väistelemään toisia ihmisiä, on oikeastaan yhdentekevää, väistelenkö lyhtypylväitä, robotteja vai ihmisiä. Jos törmään otsa edellä
johonkin näistä, päähäni tulee samanlainen kuhmu riippumatta esteestä. Toisen ihmisen katse paljastaa myös
oman esinemäisyyteni, sillä kun olen keskittynyt omaan
toimintaani, voin tuntea olevani kokonaan tietoinen,
yhtä kehoni kanssa. Toisen ihmisen kohdistaessa kiinnostuksensa minuun huomaan olevani hänen laillaan fysikaalinen kappale maailmassa. Hänen katseensa kohteena
joudun hyväksymään olevani subjektin lisäksi myös objekti.
Nämä analyysit osoittavat, että esineellisyys on monimuotoinen ilmiö, joka liittyy välttämättömällä tavalla
ihmisen kehollisuuteen ja sosiaaliseen toimintaan. Kehon
ulottuvuudet muistuvat pakosti mieleen viimeistään
silloin, kun lyö varpaansa kipeästi kynnykseen. Myös
välineellisyys on koko ajan arjessa läsnä. Kun ojennan
käteni ottamaan teekuppia pöydältä, käytän kehoani
tahtoni välikappaleena. Voin myös pyytää toista ihmistä
antamaan teekupin, jolloin hänen kehostaan tulee väline
haluilleni.
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Luettelen seuraavaksi joitakin esimerkkejä sellaisista
tilanteista, joissa Nussbaumin luettelemat ominaisuudet
ilmenevät sosiaalisissa käytännöissä tai instituutioissa:

Janne Laine, In the Half Light IV (2009), heliogravyyri ja akvatinta, 40 x 60 cm

1. Välineellisyys: Lähes kaikki ruumiillinen työ ja palvelutyö perustuu ihmiskehon välineellisyydelle. Esimerkiksi
pizzan tilaaja välineellistää pizzalähetin ruokahalunsa tyydyttämiseksi.
2. Itsemääräämisen kieltäminen: Kaikki sellaiset tilanteet,
joissa henkilö on holhouksen alaisena joko väliaikaisesti tai
pysyvästi esimerkiksi sairastumisen tai iän vuoksi. Sellaiset
työtehtävät, joihin sisältyy tiukkojen sääntöjen noudattaminen. Myös parisuhteisiin tavallisesti sisältyvät säännöt
synnyttävät tilanteita, joissa toista ihmistä kohdellaan ikään
kuin hänellä ei olisi oikeutta päättää omista asioistaan.
3. Toimintakyvyttömyys: Kaikki tilanteet, joissa ihminen
on menettänyt toiminta- tai liikuntakykynsä joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Myös sellaiset tilanteet, joissa ihminen
tarkoituksella jättäytyy toisen käsiteltäväksi, esimerkiksi
sitominen ja kiinni pitäminen seksissä.
4. Korvattavuus: Työelämässä suurin osa ihmisistä on korvattavissa toisella joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Myös
monissa muissa yhteistoiminnan muodoissa, kuten joukkuepeleissä, ihminen on useimmiten korvattavissa.
5. Koskemattomuuden loukkaaminen: Joissakin tapauksissa
esimerkiksi lääkäri voi joutua sivuuttamaan henkilön koskemattomuuden tilapäisesti. Myös poliisi tai muu viranomainen voi joskus joutua puuttumaan henkilön toimintaan
tavalla, joka rikkoo tämän koskemattomuutta.
6. Omistaminen: Sellaiset työkomennukset, joiden sisältöön henkilö ei juurikaan voi vaikuttaa, esimerkiksi armeijassa tai suurissa yhtiöissä. Myös pelaajien ostaminen ja
myyminen joukkueurheilussa ja sellaiset sopimukset, joihin
sisältyy vahvoja ehtoja tai sanktioita.
7. Minuuden kieltäminen: Tuntemattomiin henkilöihin,
ohikulkijoihin ja väkijoukkoihin suhtaudutaan usein siten,
että yksittäisen ihmisen persoonallisuudella ei ole merkitystä. Näin tapahtuu myös silloin, kun ihmisiä käsitellään
tilastoina, lukuina tai väestönä.

Luettelossa esiteltyjen tapausten lisäksi ihminen voi esineellistää itsensä tarkoituksella. Tyypillisiä esimerkkejä
tällaisesta ovat monet urheilulajit, kehon käyttöä vaativat
ammatit ja sellainen esiintyminen, jossa nimenomaan
näytillä olo on tärkeintä. Idols-kilpailija antaa itsensä
tarkoituksella käytettäväksi koneistolle, joka muovaa
hänestä kiiltokuvamaisen tuotteen. Myös työelämässä
monet asettuvat halukkaasti toisen henkilön määräysvallan alaisiksi ja luopuvat osasta omaa päätösvaltaansa ja
persoonaansa.
Nussbaumin mukaan monissa seksiakteissa esineellistäminen on jopa välttämätön osa aktin dynamiikkaa.
Esimerkiksi passiivisuus, liikkumattomuus tai autonomiasta luopuminen ovat useiden seksin asetelmien ja
roolileikkien osatekijöitä. Osittaista luopumista omasta
koskemattomuudesta pidetään tavallisesti keskeisenä
osana intiimejä ihmissuhteita – sekä ruumiillisella että
henkisellä tasolla.18

Sadomasokistisessa seksissä voidaan hyödyntää
kaikkia edellä mainittuja esineellistämisen muotoja nautinnon tuottamiseksi osallistujille. Tällöin kyse on yhteisesti hyväksytyin säännöin toteutetuista fantasioista,
joissa voidaan leikkiä jopa sellaisilla esineellistämisen
muodoilla, jotka olisivat muissa tilanteissa väärin. Tällaisia ovat esimerkiksi väkivallan ja orjuuttamisen simulaatiot tai toisen kohtelu alentavalla tai nöyryyttävällä
tavalla.19

Esineellisyys ja etiikka
Käsitys esineellistämisestä kielteisenä asiana on lainaa
Immanuel Kantin moraalifilosofiasta. Kantin moraalisen
imperatiivin eräs muotoilu kieltää kohtelemasta ihmistä
pelkkänä välineenä, sillä ihminen on aina myös itsessään
arvokas. Kantin mukaan seksi perustuu toisen ihmisen
välineellistämiselle, ja aktin ruumiillisuus saa kumppanin
ihmisyyden unohtumaan, jolloin hänestä tulee pelkkä
nautinnon välikappale20. Kaikki seksi ei ole kuitenkaan
epäeettistä, sillä Kantin mielestä avioliitto voi taata sen,
että seksin vaikutuksista huolimatta puolisot suhtautuvat
toisiinsa vastavuoroisesti ja arvokkaasti21.
Kantin epäluulo kehollisuutta kohtaan oli toki aikansa aateilmapiirin tuotetta, mutta käsitys kehon seksuaalisen käytön moraalisesta tuomittavuudesta on jäänyt
elämään erityisesti kristillisissä ja konservatiivisissa asenteissa sekä sellaisissa feministisissä mielipiteissä, jotka
arvostelevat seksityötä, pornoa, seksikästä pukeutumista
tai muuta eroottista ilmaisua. Tähän eetokseen perustuu
myös ajatus siitä, että toisen ihmisen vartaloon tai johonkin sen osaan keskittyvä ihailu olisi henkilön arvoa
vähentävää. Kehoon keskittymisen ajatellaan typistävän
ihmisen pelkäksi esineeksi.
Sartren kehollisuuden analyysin jälkeen on kuitenkin
vaikea ymmärtää, miten ihmisen käsittäminen pelkästään
esineenä voisi olla mahdollista, sillä kehon esineellisyys ja
toimijuus kytkeytyvät välttämättömällä tavalla toisiinsa.
Ainoastaan psykopaatin voisi kuvitella kohtelevan ihmistä pelkkänä fysikaalisena kappaleena, joka voidaan
jättää huomiotta tai hävittää kuten lattialla lojuva roska.
Myös sodissa käytetty strategia, jolla vihollisesta tehdään
sotilaiden silmissä epäinhimillinen, pyrkii tällaiseen lopputulokseen. Normaaleissa olosuhteissa ihmiset ovat
toisilleen kokonaisuuksia, joissa esineellisyys, minuus ja
toimijuus esiintyvät luontevasti yhdessä. Toisen ihmisen
itseisarvon tai minuuden sivuuttaminen tilapäisesti ei tee
hänestä lopullisesti seinän tilkettä tai lihanpalaa.
Kyky sivuuttaa oma ja toisen persoona tilapäisesti on
usein välttämätöntä sosiaalisen toiminnan sujuvuuden
kannalta. Erilaiset vaativat yhteistoiminnan muodot
kuten rakennustyö tai joukkueurheilu eivät voisi toimia,
jos jokainen yksilö pitäisi kiinni koko ajan monitahoisesta persoonallisuudestaan ja sen toteuttamisen vaatimuksista. Esimerkiksi jääkiekossa maalivahti on fyysinen
kappale, joka peittää suuren osan maalista. Maalivahdin
toiminta on niin rajattua, että vastustajan pelaajan näkökulmasta maalivahdin persoonallisuus on täysin yh-
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dentekevää. Kun tavoitteena on lyödä kiekko maaliin tai
torjua sen, ei ihmisyydellä ole mitään merkitystä – vain
suoritus ratkaisee.
Olisi mieletöntä väittää, että urheilija olisi edellisessä esimerkissä pelkkä väline, pelkkä kappale tai pelkkä
maalitilasto. Pelkistetyllä suhtautumisella on tarkoituksensa sellaisissa toiminnan muodoissa, joissa vain tietyillä kapeasti rajatuilla kyvyillä on merkitystä. Urheilijaa, kaupan kassaa tai pornonäyttelijää ei kuitenkaan
erehdytä pitämään kumikopioina, vaikka heidän roolinsa
on hyvin kapea.
Toinen vertauskohde löytyy elokuvista. Tyypillinen
toimintaelokuvan sankari on kivikasvoinen taistelija,
jonka kykyvalikoima on rajoitettu vain sotilastaitoihin.
Jos toimintasankarin persoonallisuutta ylipäätään esitellään, se rajataan kevyesti luonnehdittuihin stereotyyppeihin kuten veteraanisotilaaseen tai entiseen poliisiin.
Toimintaelokuvien roistot ovat vielä vähemmän ihmisiä:
heidän tehtävänään on vain ryntäillä aseen kanssa ja
kaatua kuolleena maahan.
Elokuvia ei juuri koskaan arvostella esineellistämisestä, vaikka niiden kapeat ihmiskuvaukset olisivat hyvin
kaukana pornon vastustajien esittämästä ”monitahoisen
persoonan” vaatimuksesta. Jos elokuvissa esiintyy rasistisiksi tai syrjiviksi koettuja stereotyyppejä, silloin arvostelu kohdistuu tavallisesti niiden välittämiin ennakkoluuloihin. Lause ”toimintaleffan roistoja kohdellaan kuin
esineitä” jää kuulematta.
Tämän vertauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, että pornon ja muiden seksuaalisuuden ilmausten paheksumisessa saattaakin olla kyse asenteiden
vinoumasta todellisten eettisten ongelmien sijaan. Seksuaalisuus nousee esineellistämiskeskustelun silmätikuksi,
vaikka esineellistämistä löytyy myös muilta elämän osaalueilta. Toisten ihmisten pelkistäminen tarvittaessa rooleihin, stereotyyppeihin ja narratiiveihin helpottaa monimutkaisen sosiaalisen verkoston käsiteltävyyttä. Pelkistämisen pitäminen paheksuttavana tekisi valtavan osan
ihmisten arkipäivän toimista paheksuttaviksi. Esineellistäminen ei siis kelpaa sellaisenaan vääryyden tunnusmerkiksi, vaan siihen pitää aina liittyä jotakin muuta, ennen
kuin moraalinen tuomio voidaan langettaa.
Moraalisesti merkittävien tekijöiden löytäminen onnistuu tarkastelemalla sellaisia tapauksia, joissa esineellistäminen ja moraalinen vääryys liittyvät ilmeisellä tavalla
toisiinsa. Esimerkiksi orjuuttamisen tai mielivaltaisen väkivallan vääryys perustuu sille, että ne loukkaavat yksilön
itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta ja voivat
tuottaa huomattavaa vahinkoa niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Esineellistämisellä voi olla olennainen rooli tällaisten
tekojen mahdollistajana, mikäli toisten ihmisten näkeminen esineellisinä on juurtunut asenteisiin. Pelkkä
asenne ei kuitenkaan vielä riitä moraaliseksi vääryydeksi,
vaan esineellistämisen täytyy täyttää vahvemmat kriteerit, jotta se voitaisiin tuomita moraalisesti. Esimerkiksi
pornon tuotannossa olennaiseksi kysymykseksi nousee
se, miten esiintyjiä kohdellaan. Jos kohtelu pornoleffaa

tehtäessä on reilua ja oikeudenmukaista ja esiintyjä
tietää, mihin on suostunut, niin esineellistäminen ei tee
leffasta epäeettistä.
Esineellistämisen ottaminen mukaan seksuaalieettiseen keskusteluun voi tuottaa kiinnostavaa tietoa asenteista, kehollisuudesta ja seksuaalisuudesta, mutta varsinaisessa eettisessä arvioinnissa sen rooli jää melko vähäiseksi. Esimerkiksi orjuuttamisen analysoiminen ”ihmisen
kohtelemiseksi esineen kaltaisena” valottaa ilmiön luonnetta ja sen mahdollisia vaikutuksia ihmisen psyykeen,
mutta vääryyden löytämisessä tämän analyysin merkitys
jää ohueksi, koska ihmistä voidaan kohdella esineen kaltaisena myös täysin hyväksyttävillä tavoilla. Sen sijaan
perusoikeuksien loukkaaminen ja vahingoittaminen ovat
voimakkaita kriteerejä vääryydelle.

Taistelu seksuaalisuudesta
Filosofinen ja eettinen analyysi on jäänyt puolitiehen
esineellistämistä paheksuvassa feministisessä pornokritiikissä. Paheksunnan taustalla väikkyy kantilais-kristillinen
eetos, jossa seksi nähdään moraalisesti arveluttavana ja
kehollisuus henkisiä arvoja huonompana. Kun nämä
taustaolettamukset paljastetaan, voidaan nähdä feministisen pornonvastaisuuden yhtäläisyydet konservatiiviseen
ajatteluun, jossa pyritään seksuaalisuuden kontrolloimiseen.
Filosofi F.M. Christensen yhdistää tämän asenteen
kristinuskossa vallitsevaan pitkään ruumiillisuuden väheksymisen perinteeseen. Ruumiillisuuteen perusteetta
liitetyt kielteiset arvot mahdollistavat ajatuksen, jonka
mukaan toisen ruumiiseen keskittyvä kiinnostus on esineellistävää ja sellaisena väärin. Christensenin mukaan
ihmisyyteen kuuluu ruumiillisuus siinä missä tunteet tai
henkiset ominaisuudetkin. Kiinnostuminen toisen vartalosta ei osoita väheksyntää hänen ihmisyyttään kohtaan
sen enempää kuin kiinnostus hänen tunteisiinsa. Christensen toteaa, että koska esineillä ei ole seksuaalisuutta,
niin toisen kohteleminen ei-seksuaalisena olentona on
ennemmin esineellistämistä kuin toisen kohteleminen
seksuaalisena.22
Vaillinaiseksi jäänyt feminismin sisäinen arvokeskustelu on tuottanut tilanteen, jossa valtavirtafeminismi
on ajautunut toimimaan juuri sellaisilla tavoilla, joita se
70-luvulla heräsi vastustamaan. Silloisen feminismin hajaannus seksuaalisuuden äärellä on periytynyt nykyiseen
feminismiin, jonka eri suuntaukset erottuvat toisistaan
voimakkaasti juuri suhtautumisessa seksuaaliseen vapauteen. Nykyiset liberaalifeministit puolustavat naisten
oikeutta valita omat seksuaaliset roolinsa, eikä seksuaalisuuden ilmauksia pidetä sellaisenaan poliittisen taistelun
kohteina. Naiset voivat siis vaikka tehdä pornoa, jos he
kokevat sen itselleen sopivaksi tavaksi käyttää seksuaalisuuttaan ja kehoaan.
Valtavirran feminismissä pornon vastustaminen on
kuitenkin tyypillistä, ja siinä käytettävät argumentit sekoittuvat hämmentävällä tavalla perinteiseen konservatiiviretoriikkaan, vaikka feminismi syntyi vastustamaan
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juuri konservatiivien sovinnaisia arvoja kuten heteronormatiivisuutta, perhekeskeisyyttä ja ahtaita sukupuolirooleja. Anna Kontula kirjoittaa, että salonkikelpoinen
tasa-arvofeminismi on rakentanut vanhoille perustuksille
uuden kontrollijärjestelmän, joka paheksuu seksuaalisesti aktiivisia ja haluiltaan vääränlaisia naisia, jotka eivät
tahdo taivuttaa seksuaalisuuttaan ideologisesti korrektiin
muotoon23. Jos nainen katsoo pornoa, myy seksiä, tahtoo
alistua tai himoitsee machomiehiä, hänen halujaan pidetään hänelle itselleen vahingollisina tai hairahtuneina
”aidosta ja oikeasta” seksuaalisuudesta. Feminismin nimissä esitettyinä tällaiset mielipiteet johtavat ristiriitaan,
jos tavoitteena on edistää naisten seksuaalista vapautta ja
itsemääräämisoikeutta.
Kun valtavirtaporno esittää naisen seksuaalisesti aktiivisena ja halukkaana seksiin ilman tunnesiteitä, kyse
on ominaisuuksista, jotka tavallisesti liitetään stereotyyppiseen käsitykseen miehen seksuaalisuudesta. Pornon
naiskuva voitaisiin siis hyvin nähdä yhtenä tapana valloittaa perinteisesti miehille kuuluvaa aluetta naisten
käyttöön, kuten monet liberaalifeministit asian kokevatkin. Radikaalin pornokritiikin taustalla vaikuttaneet
aatteet, kuten henkisyyden, lesbouden tai aseksuaalisuuden ihannoiminen, sulkivat kuitenkin tämän mahdollisuuden. Pornon vastustajat eivät kyenneet näkemään

naisten seksuaalista autonomiaa arvokkaana, koska he
pitivät seksuaalisuutta ensisijaisesti miesten vallankäytön
välineenä.
Sallie Tisdalen mukaan pornon vastainen feminismi
esineellistää naisia kielteisellä tavalla, sillä se pyrkii holhoamaan heitä ja kyseenalaistaa heidän yksilöllisen seksuaalisuutensa. Hänen mukaansa jotkut feministit ovat
nostaneet itsensä sensoreiksi ja katsovat tehtäväkseen ilmoittaa, millaiset seksuaalisuuden ilmaukset ovat vääränlaisia:
”Sensorit ovat aina huolissaan siitä, mitä miehet tekevät,
ja miten naiset esitetään. Naiset eivät kykene tekemään
vapaita seksuaalisia valintoja tällaisessa maailmassa; he ovat
liian sorrettuja tietääkseen, että vain sorto voi johtaa heidät
myymään seksiä. Ja minä pornoa katsomassa olen joko
niin sorrettu, etten tiedä millaista vahinkoa katsomiseni on
aiheuttanut sisarilleni, tai sitten minusta on tullut Mies.
Ja Mies minussa katsoo ja on kiihottunut. Mikä naisvihamielinen maailmankatsomus tämä onkaan; tämä väite, että
näitä valintoja tekevät naiset eivät kykene tekemään vapaita
valintoja lainkaan. Pornografiaa vastustavat feministit ovat
tehneet surullisen ja kauhean asian: He ovat tehneet naisista
esineitä.”24
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Lapsiporno on haaste lainsäädännölle

Lapsiporno on haaste lainsäädännölle
Tommi Paalanen

Kamppailu lasten seksuaalista riistoa vastaan on
käynnissä Euroopan unionissa. Aseina ovat ensisijaisesti kansainväliset sopimukset ja direktiivit,
joilla kiristetään ja yhdenmukaistetaan kansallisia
lakeja. Lainsäädännön tiukentaminen saattaa kuitenkin olla väärä keino tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä viimeaikaisen tutkimustiedon mukaan juuri päinvastainen lähestymistapa voisi olla parempi
seksuaalirikosten vähentämisessä. Tämä keskustelunavaus perustuu suurelta osin kesällä 2011 Berliinissä pidettyyn International Academy of Law and
Mental Health -järjestön konferenssiin, jossa keskusteltiin laajasti lapsipornoa ja seksuaalirikoksia
käsittelevistä uusista kriminologisista ja oikeuspsykiatrisista tutkimuksista.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemistä pidetään tärkeänä poliittisissa puheissa ja
mediassa. Konkreettisista toimenpiteistä ainoastaan lainsäädännön kiristäminen ja rangaistusten koventaminen ovat saaneet näkyvyyttä.
Euroopan komission viimeisimmässä direktiiviehdotuksessa (2010), joka käsittelee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia, pyritään kiristämään
lainsäädäntöä entisestään. Myös Suomessa lakeja on uudistettu vastaamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta (2007) aiheesta.
Lainsäädännön tiukentaminen ei ole tehokas eikä perusteltu keino lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemisessä – sillä voi
olla jopa päinvastaisia vaikutuksia. Viimeaikaisissa kriminologisissa tutkimuksissa on esitetty
näyttöä siitä, että pornografian käytöllä voi olla
seksuaalirikoksia ehkäisevä vaikutus. Samaan
suuntaan osoittavat rikosten ennaltaehkäisyyn
tähtäävät seksuaaliterapian menetelmät, joilla
pyritään parantamaan asiakkaan elämänhallintaa ja itsekontrollia.

Tämä ilmiö näkyy myös lapsipornografiaa
käyttävien henkilöiden toiminnassa. Heistä vain
osa syyllistyy varsinaiseen lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Asianmukaisella hoidolla ryhmä pienenee entisestään. Mikäli tähtäimessä todella on rikosten ehkäiseminen, lain
ja rangaistusten sijaan huomio tulisi keskittää
riskiryhmien tavoittamiseen ja hoitoon. Tämä
puolestaan edellyttää asennemuutosta vähemmän vihamieliseen suuntaan, jotta riskiryhmiin
kuuluvat henkilöt uskaltavat edes harkita avun
pyytämistä.
Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset herättävät paljon voimakkaita reaktioita. Lakien ja
rangaistusten kiristäminen vetoaa varmasti
heihin, joiden näkemykset perustuvat vihalle,
inholle tai huolelle. Vaikka aihe onkin haastava, neutraalia tieteellistä keskustelua tarvitaan
uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien avaamiseksi. Tämän kirjoituksen tarkoitus on nostaa esille uuden tutkimuksen tarjoamia haasteita
lainsäädännölle ja tuoda esille lapsipornon kriminalisoinnin oikeusfilosofisia ja käytännöllisiä
ongelmia.

Mitä lapsiporno on?

Lapsiporno tarkoittaa kuvia tai videoita, joissa lapsi poseeraa seksuaalisesti tai jossa lapseen
kohdistuu seksuaalista toimintaa. Lapsipornona voidaan pitää myös piirroksia, sarjakuvia tai
kirjoituksia, joissa kuvataan lasta seksuaalisissa tilanteissa. Tavallisesti lapsipornon määritelmästä rajataan ulos kotialbumien kuvat, luontevassa ympäristössä otetut alastonkuvat (esim.
lapset uimassa) sekä taidekuvat.
Irlantilainen COPINE-hanke laati 1990-luvulla kymmenportaisen asteikon lapsipornografian tunnistamiseksi. Asteikko ottaa huomioon
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kuvien tuottamisen taustalla olevat motiivit, mikä
on perusteltu ratkaisu, mutta jättää käytännössä
kuvien luokitteluun paljon tulkinnanvaraisuutta.
Asteikko huomioi myös kuvat, jotka eivät ole varsinaisesti lapsipornoa, mutta joita saatetaan käyttää seksuaalisen kiihotuksen tavoittelussa.
Asteikon kahdella ensimmäisellä asteella
olevat kuvat eivät ole lapsipornoa, eivätkä edes
eroottisia kuvia. Ne ovat mukana luokituksessa ainoastaan siitä syystä, että niitä voi löytyä
paljastuneista lapsipornokokoelmista. Vaikka
tällaisia kuvia joku käyttäisikin seksuaalisena
kiihokkeena, ei se tee niistä lapsipornoa. Hankalammin määriteltävän alueen muodostaa ns.
lapsierotiikka (asteet 3–5), jossa lapsia kuvataan
tarkoituksella seksuaalisin tai vihjaavin tavoin,
mutta varsinaisesta pornografisesta tai erityisen
paljastavasta ilmaisusta pidättäydytään.
Lapsierotiikan tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä yksittäisen kuvan tarkoitus tai seksuaalinen luonne on usein tulkinnanvarainen. Lapsimissien uimapukukuvat ovat hyvä esimerkki
rajatapauksista, sillä kuvissa jäljitellään aikuisten
eroottisia poseerauksia, mutta tavoitteena ei varsinaisesti ole tuottaa eroottista kuvamateriaalia.
Myös käytössä oleva lapsen määritelmä vaikuttaa tunnistamiseen. EU-maiden lainsäädännöissä lapsiporno tarkoittaa tavallisesti kuvallista
materiaalia, jossa esiintyy alle 18-vuotias henkilö. Tiukalla seulalla myös teini-ikäisten keskenään kuvaamista vihjailevista poseerauksista
tulee ”lapsierotiikkaa.”
Tuotantokonteksti erottaa lapsipornon taidekuvista ja nuorten omista seksiotoksista. Jos
yksittäiset kuvat ovat yhdistettävissä kokonaisiin kuvasarjoihin, verkkosivustoihin, kuvauspaikkoihin tai studioihin, ovat niiden tuotantomotiivit helpommin hahmotettavissa. Joskus
on kuitenkin mahdotonta sanoa pelkän kuvan
perusteella, onko kameran takana oleva henkilö
mallin rakastettu vai raiskaaja. Tulkintamahdollisuuksien avoimuus tuottaa harmaan alueen,
joka on ongelmallinen sekä seksuaalietiikan että
lakien toimeenpanon näkökulmasta.
Suomen rikoslaissa lapsiporno määritellään
lasta esittäväksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi kuvaksi tai kuvatallenteeksi (RL 17.
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COPINE-asteikko
1.

Vihjaavat kuvat: Kuvia, joissa lapsia alusvaatteisillaan tai uimavaatteissa ei-seksuaalisissa tilanteissa. Ainoastaan kuvien konteksti tai sijainti kokoelmassa voi vihjata
niiden mahdollisesta seksuaalisesta käyttötarkoituksesta.

2.

Alastonkuvat: Kuvia, joissa alastomia tai
puolialastomia lapsia ei-seksuaalisissa tilanteissa, esim. uimassa tai kylvyssä.

3.

Eroottiset kuvat: Salaa otettuja kuvia lapsista arkisissa tilanteissa. Kuvissa tavoitellaan
seksuaalista virettä kuvaamalla varta vasten
esim. alusvaatteita tai alastomuutta.

4.

Poseeraukset: Tarkoituksella luotuja kuvia,
joissa lapset poseeraavat joko vaatetettuina, puolialastomina tai alastomina asetelmassa, joka vihjaa seksuaaliseen tavoitteeseen.

5.

Eroottiset poseeraukset: Tarkoituksella luotuja kuvia, joissa lapset poseeraavat joko
vaatetettuina, puolialastomina tai alastomina seksuaalisissa asennoissa tai asetelmissa.

6.

Paljastavat eroottiset poseeraukset: Sukupuolielinten alueeseen keskittyviä kuvia,
joissa lapset ovat joko vaatetettuina, puolialastomina tai alastomina.

7.

Seksuaalinen toiminta: Kuvia, jotka esittävät koskettelua, itsetyydytystä, suuseksiä
tai yhdyntää, joissa on yksi tai useampi lapsi, mutta ei aikuisia.

8.

Seksuaalinen hyväksikäyttö: Kuvia, joissa
aikuinen koskettelee lasta seksuaalisesti.

9.

Törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö: Kuvia,
joissa aikuinen on yhdynnässä lapsen kanssa, mukaan lukien suuseksi.

10. Sadistiset kuvat/ eläinseksi: Kuvia, joissa
lasta kohdellaan väkivaltaisesti, esim. sidotaan, lyödään, piiskataan seksuaalisessa
tilanteessa tai kuvia, joissa lapsi on seksuaalisessa tilanteessa eläimen kanssa.

(COPINE Project, Corkin yliopisto.)

luku 18–19§). Lain uusimmassa muotoilussa
(20.5.2011) määritelmää tarkennetaan koskemaan kaikkea kuvallista aineistoa, joka esittää
”todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti” lasta seksuaalisissa tilanteissa.
Todellisuuspohjainen tarkoittaa mitä tahansa kuvallista aineistoa, jossa esiintyjänä tai mallina on ollut todellinen henkilö. Myös elävästä mallista piirretty kuva sisältyy periaatteessa
tähän määritelmään. Todenmukainen puolestaan tarkoittaa aineistoa, joka ”erehdyttävästi
muistuttaa valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatallennetta”. Lapsella tarkoitetaan tässä yhteydessä
alle 18-vuotiasta henkilöä, mutta myös ”henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka on
perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista
vuotta nuorempi”.

Lainsäädännön ongelmia

Olemassa olevien ja esitettyjen lakien sisällöissä
on kaksi merkittävää oikeusfilosofista ongelmaa.
Ensimmäinen on kysymys rikoksen uhrin olemassaolosta ja toinen käänteisestä todistustaakasta. EU:n pyrkimykset lainsäädännön kiristämiseksi lisäävät näiden ongelmien painavuutta
entisestään, sillä esitetty direktiivi (2010) laajentaa rikolliseksi katsottavan aineiston alaa piittaamatta siitä, onko laajennus perusteltavissa.
Ongelmat kärjistyvät erityisesti hallussapitorikoksen ja direktiiviesityksessä esitellyn katselurikoksen kohdalla. Nämä rikostyypit ovat asteikon
lievimmästä päästä, mutta samalla kaikista tulkinnanvaraisimpia. Lain lapsipornoksi määrittelemän kuvan hallussapidolla tai katselemisella
voi olla monia erilaisia syitä, joista vain osa on
eettisesti kyseenalaisia. Pitääkö pelkästä uteliaisuudesta, kuvan tulkintavirheestä, tietoteknisestä
kömpelyydestä tai vahingosta rankaista?
Hallussapidon tai katselun kriminalisoiminen on ongelmallista myös varsinaisen vahingon osoittamisen vuoksi. Näillä teoilla ei voida osoittaa olevan suoraa yhteyttä lapsipornon
tuotantoon eikä tuotannossa tapahtuviin seksuaalirikoksiin. Perustelluin argumentti kuvien
hallussapidon kieltämiseksi on kuvissa oleville henkilöille koituva ahdistus siitä, että kuvat

ovat yhä levityksessä. Tästä näkökulmasta olisi
perusteltua määrätä lapsipornokuvat tuhottavaksi niitä kohdattaessa, mutta varsinaisen rankaisemisen perusteet jäävät hatariksi.
Hallussapito- ja katselurikokset ovat erityisen hankalia siitä syystä, että laki puhuu ”lasta
esittävistä kuvista”, mutta ”lapsi” määritellään
erittäin laveasti. Tämän vuoksi ”lapsipornorikollinen” saattaa olla henkilö, joka on tietämättään pitänyt tietokoneensa kiintolevyllä muiden
pornokuvien joukossa alastonkuvaa, jonka malli
sattuu olemaan 17-vuotias. Tosiasiallisen teon ja
rikosnimikkeen välinen ero on valtava.
Yllä kuvattu asetelma nostaa esiin oikeusfilosofisen ongelman todellisen uhrin olemassaolosta. EU-direktiiviesityksessä tämä ongelma
esiintyy kahdessa eri muodossa: kuvissa esiintyvän henkilön iän määrittämisessä sekä fiktiivisen lapsipornon tapauksessa. Fiktiivinen
lapsiporno tarkoittaa tässä mitä tahansa kuvallista ilmaisua, jossa kuvataan lasta seksuaalisissa
tilanteissa, mutta jonka tuotannossa ei ole käytetty todellista lasta. Tavanomaisimpia esimerkkejä ovat piirrokset ja sarjakuvat.
EU-direktiiviesityksessä kriminalisoitavalla
lapsipornolla tarkoitetaan
1. kaikkea aineistoa, joka esittää kuvallisesti
joko todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen
tekoon osallistuvaa lasta, tai
2. lapsen sukupuolielinten kuvaamista ensisijaisesti seksuaalisiin tarkoituksiin, tai
3. kaikkea aineistoa, joka esittää kuvallisesti
joko todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen
tekoon osallistuvaa lapselta näyttävää henkilöä,
tai lapselta näyttävän henkilön sukupuolielinten
kuvaamista ensisijaisesti seksuaalisiin tarkoituksiin, tai
4. todenmukaisia kuvia lapsesta, joka osallistuu seksuaalisen tekoon, tai todenmukaisia
kuvia lapsen sukupuolielimistä ensisijaisesti seksuaalisiin tarkoituksiin riippumatta siitä, onko
lapsi todella olemassa.
Kohdassa 3 lapsipornoksi määritellään aineisto, jossa esiintyvä henkilö näyttää lapselta eli
alle 18-vuotiaalta. Kohta antaa poliisille ja tuo-
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mioistuimille mahdollisuuden tulkita kuvia
vapaasti ilman vaatimusta tulkinnan osoittamisesta todeksi. Toisin sanoen kuva voidaan tulkita lapsipornoksi, jos siinä on nuoren näköinen
henkilö, vaikka kuva olisi tosiasiassa laillista,
vapaaehtoisesti tuotettua aikuisviihdettä. Kohdassa 4 kriminalisoitavaksi määritellään kaikki
fiktiivinen lapsiporno, jolla ei ole mitään kytkentää todellisiin henkilöihin.
Keskeisen oikeusfilosofisen lähtökohdan
mukaan rikokseksi luokiteltavalla teolla pitäisi
olla vahinkoa kärsivä uhri (ks. esim. Feinberg
1984). Piirrettyä lapsipornoa yksityisessä tilassa
katseleva henkilö ei täytä tätä ehtoa. Fiktiivisen
lapsipornon kieltämisen perusteeksi on myös
usein esitetty väitettä, jonka mukaan aineiston
saatavuus edistäisi lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Tutkimustieto, johon palaan myöhemmin, ei kuitenkaan tue tällaista ajatusta.
Rikoksella ei myöskään ole uhria silloin, jos
kuvassa esiintyy nuorelta näyttävä täysi-ikäinen
henkilö. Kuka tahansa internet-pornon katsoja
saattaa törmätä amatöörikuviin tai ”teinipornoon”, jossa aikuiset esiintyjät leikittelevät nuoruuden illuusiolla. Tällaisten kuvien joukossa voi olla lukuisia direktiiviesityksen mukaan
lapsipornoksi tuomittavia kuvia etenkin, jos ne
irrotetaan alkuperäisestä kontekstistaan. Esimerkiksi pornoesiintyjä Lupe Fuentesin elokuvia luultiin lapsipornoksi 2010 Puerto Ricossa
pidetyssä oikeudenkäynnissä. Fuentes saapui
itse oikeuteen todistamaan ikänsä, minkä jälkeen syytteet hylättiin (Hymes 2010).
Lainsäädännön kiristämisessä unohdetaan
myös nuorten perspektiivi asiaan. Nykyisin
valtaosa nuorista aloittaa seksielämänsä alle
18-vuotiaana ja miltei kaikilla teineillä on pääsy
digikameroiden pariin. Koska erilaisia kuvia jaetaan verkossa vaivatta ja rutiininomaisesti, päätyy sinne myös nuorten eroottisia poseerauksia,
alastonkuvia ja seksikuvia – osa tarkoituksella ja
osa vahingossa. Trendi on nouseva. Kun nuori (tai nuoren näköinen) julkaisee seksikuvansa internetissä, tulee hänestä itsestään ja kuvien
katsojasta rikollinen.
Mikäli on mahdotonta selvittää, onko kuvassa esiintyvä henkilö alaikäinen vai ei, kuvan
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laittomuutta ei voida pitävästi todistaa. Direktiiviesitys antaa kuitenkin tällaisessa tilanteessa
mahdollisuuden tuomita syytetty lapsipornosta sillä perusteella, että kuvan henkilö näyttää alaikäiseltä. Näin murretaan länsimaisen
oikeusjärjestelmän keskeinen periaate – oletus
syyttömyydestä – ja luodaan käänteinen todistustaakka: syytetyn pitäisi itse kyetä osoittamaan, että kuvassa oleva henkilö on täysi-ikäinen.
Käänteinen todistustaakka ja edellä käsitellyt kuvan tulkintaan liittyvät vaikeudet muodostavat yhdessä juridisen loukun, johon voi jäädä
kuka tahansa internet-pornon käyttäjä. Tähän
ryhmään kuuluu valtaosa väestöstä, joten miltei
kenestä tahansa voi tulla lapsipornorikollinen. Ja
kun rikosnimike yhdistetään julkisessa keskustelussa virheellisesti, mutta vääjäämättä pedofiliaan,
on sen aiheuttama leima täysin kohtuuton ainoastaan lainsäädännön puutteellisuuden vuoksi.

Kannattaako täyskielto?

Pornografian käyttöä käsittelevät uudet tutkimukset kertovat, että sillä voi olla seksuaalirikoksia ehkäisevä vaikutus. Seksologi Milton Diamondin tutkimusverkosto on esittänyt
vakuuttavaa näyttöä siitä, että pornografian
käyttö ei lisää seksuaalista väkivaltaa väestötasolla. Verkoston useat, monikansalliset tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikka viime
vuosikymmeninä pornon käyttö on lisääntynyt
räjähdysmäisesti, seksuaalinen väkivalta on tutkituissa maissa joko pysynyt entisellä tasollaan
tai jopa vähentynyt (Diamond 2009–2010).
Verkoston tutkimuksissa on käsitelty myös
lapsipornografiaa. Hätkähdyttävin tulos löytyy
Eva Jozifkovan, Peter Weissin ja Diamondin tutkimuksista, jotka käsittelevät lapsipornon laillista asemaa Tšekeissä. Kommunistisen vallan
kaaduttua Tšekkoslovakiassa 1989, maan lainsäädäntö muuttui monella tavalla. Muutoksen
johdosta lapsipornon hallussapito oli sallittua
vuosien 1989–2007 välisenä aikana. 1990-luvun
alussa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa
tapahtui selkeä pudotus ja vaihtelusta huolimatta trendi oli laskeva koko ajanjakson ajan. (Jozifkova 2010.)

Tutkitulla aikavälillä tavanomaisen pornon
käyttö lisääntyi ja seksuaalirikoksien määrä laski. Muut rikokset eivät kuitenkaan vähentyneet
ja väkivaltarikoksissa tapahtui samanaikaisesti
selkeää kasvua. Kansallisesta kunnostautumisesta ei siis ollut kyse. Vaikka pornografian käytön ja seksuaalirikosten vähenemisen välillä on
havaittavissa ainoastaan korrelaatiota, ei varsinaista kausaalisuhdetta, osoittavat tulokset vääräksi väittämät, joiden mukaan pornon saatavuus ja käyttö lisäisi seksuaalirikoksia.
Tutkimuksen tuloksia vertailtiin myös muihin maihin, joissa lapsipornografian hallussapito on ollut sallittua. Tanskasta ja Japanista saatujen lukujen mukaan lapsipornon hallussapidon
laillisuus vähensi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten määrää. Tutkijat tulkitsivat tulosten
tarkoittavan sitä, että lapsipornon katselu voi
toimia korvaajana varsinaiselle lapseen kajoamiselle. (Jozifkova 2010.)
Jozifkovan ryhmän esittämiä tuloksia tukevat
myös lapsipornon käyttäjiä koskevat kriminologiset tutkimukset. Kanadalainen Mielenterveyden tutkimuksen instituutti (IMHR) tutki J. Paul
Fedoroffin johdolla 436 miestä, jotka olivat saaneet tuomion joko lapsipornografiasta tai lapsiin
kohdistuvista seksuaalirikoksista. Tutkimuksissa osoitettiin, että rikoksen tekijät olivat erotettavissa selkeästi kahteen erilliseen ryhmään:
toiset olivat syyllistyneet pelkästään lapsipornorikokseen ja toiset pelkästään varsinaiseen lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kumpaankin rikostyyppiin syyllistyneitä oli vain 14 %
koko otoksesta. (Fedoroff 2011.)
Fedoroffin mukaan pelkästään lapsipornorikokseen syyllistyneiden henkilöiden profiilia
leimaa voimakas kiinnittyminen internet-kulttuuriin. He ovat aktiivisia tietokoneen käyttäjiä, mutta eivät sosiaalisesti syrjäytyneitä. Tutkimuksen mukaan lapsipornografian käyttö ei
ole olennainen tekijä sen selvittämisessä, onko
henkilö syyllistynyt myös varsinaiseen lapseen
kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Tärkeämpi
mittari on henkilön antisosiaaliset taipumukset
ylipäätään. (Fedoroff 2011.)
Jos siis henkilöllä on pedofiilisiä taipumuksia ja hän on samalla antisosiaalinen, esimerkik-

si syrjäytynyt ja toisista piittaamaton, niin hänen
riskinsä syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen on huomattavasti suurempi kuin tyypillisellä lapsipornon käyttäjällä. Antisosiaalisella
henkilöllä lapsipornon katselu on osa ongelmavyyhtiä, ei hänen tekemiensä rikosten syy tai selitys. Jos lapsipornoa käyttäneellä henkilöllä ei ole
erityisiä sosiaalisia ongelmia, hän kykenee todennäköisemmin pidättäytymään lapseen kajoamisesta ja myös lapsipornorikosten uusimisesta kuin henkilö, jolla on monenlaisia vaikeuksia
yhteiskunnassa pärjäämisessä (Webb 2007).
Myös Berliinissä toimivassa Dunkelfeldhankkeessa tehdyt tutkimukset tukevat osaltaan
Fedoroffin tuloksia. Niiden mukaan lapsipornon
käyttäjistä merkittävä osa ei ole syyllistynyt varsinaiseen lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen.
Moni heistä pitää lapsipornoa kanavana pedofiilisten taipumusten tyydyttämiselle ja he kokevat
pornon toimivan puskurina seksuaalisten halujen
ja lapsiin kajoamisen välillä. (Neutze 2011.)
Dunkelfeld-hankkeessa pyritään ehkäisemään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tarjoamalla tukea ja terapiaa lapsipornon
käyttäjille, pedofiileille ja seksuaalirikoksesta
tuomituille. Toimivan terapiasuhteen keskeisenä periaatteena on asiakkaan persoonallisuuden
ja seksuaalisuuden hyväksyminen sellaisenaan.
Apua tarvitsevaa henkilöä ei tuomita hänen seksuaalisten taipumustensa, halujensa tai fantasioidensa perusteella vaan raja vedetään taipumusten ja tekojen välille.
Tämä on tyypillinen toimintatapa myös
seksuaaliterapiassa. Sen menetelmiin kuuluu
PLISSIT-malli, jonka kulmakivi ja ensimmäinen askel on ”luvan antaminen” (Annon 1976).
Menetelmällä annetaan asiakkaan tunteille,
persoonalle ja taipumuksille hyväksyntä, joka
mahdollistaa luottamuksellisen terapiasuhteen
rakentamisen. Luvan antaminen mahdollistaa
prosessin, joka parhaassa tapauksessa johtaa asiakkaan omanarvontunnon ja henkisten voimavarojen kasvuun.
Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
ennaltaehkäisemisessä seksuaalineuvonnan ja
-terapian keinoin on tärkeää löytää asiakkaan
seksuaalisten mieltymysten toteuttamiselle
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jokin tyydyttävä, mutta eettisesti kestävä keino.
Seksuaalisten halujen kieltäminen tai tukahduttaminen ei ole osoittautunut toimivaksi ratkaisutavaksi, eikä seksuaalisia mieltymyksiä ole
myöskään onnistuttu terapian avulla muuttamaan pysyvästi toisenlaisiksi.
Terapiatyössä ei voida tietenkään eettisistä
syistä hyödyntää varsinaista lapsipornoa. Lapsiin kohdistuvan halun tyydyttämiseksi voidaan
kuitenkin käyttää fantasioita, tarinoita tai fiktiivistä kuva-aineistoa, kuten piirroksia tai sarjakuvia. Kun tuetaan seksuaalisten halujen hallittua toteuttamista, tuetaan samalla asiakkaan
elämänhallintataitoja. Jos pedofiiliset taipumukset yhdistyvät antisosiaaliseen käytökseen,
lisääntyy lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
todennäköisyys huomattavasti. Elämänhallinnasta huolehtiminen toimii rikosten ennaltaehkäisyn keinona.

Rankaisemista vai ehkäisemistä?

Jos lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten
ehkäiseminen on todella lainsäätäjien ja poliitikkojen tavoitteena, pitäisi lapsipornon määrittelyä sekä hallussapidon ja katselun rangaistavuutta pohtia uudelleen. Lakien kiristämisen sijaan
niiden lieventäminen saattaisi johtaa parempiin
lopputuloksiin. Seksuaalisuus on voima, joka
etsii aina jonkin purkautumiskanavan. Mikäli
sille on hyväksyttäviä kanavia tarjolla, vähenee
tarve sen toteuttamiseen vahingollisilla tavoilla.
Hallussapito- ja katselurikokset ovat lieviä ja
usein vailla kytkentää varsinaiseen lasten kaltoinkohteluun. Fiktiivinen lapsiporno, teinien omat
seksikuvat tai nuorelta näyttävät esiintyjät eivät
edes täytä rikoksen kriteerejä. Mahdollinen ratkaisu näihin ongelmiin voisi olla se, että lapsiporno määriteltäisiin pääasiassa sen tuotantokontekstin, ei kuvasisällön perusteella. Lapsipornon
vahingollisuus liittyy nimenomaan sen tuotannossa tapahtuviin seksuaalirikoksiin. Tuotantoa
tarkasteleva näkökulma veisi painopisteen pois
kuvan tulkitsemisesta, johon tässä artikkelissa
kuvaillut ongelmat pääasiassa liittyvät.
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Jos keskeisiksi toimintaperiaatteiksi otettaisiin lakien lieventäminen ja lapsipornon käyttäjien ohjaaminen arviointiin ja seksuaaliterapiaan rankaisemisen sijaan, voitaisiin rakentaa
kulttuuria, jossa avun etsiminen pedofiilisiin
taipumuksiin ei olisi yhtä häpeällistä tai leimaavaa kuin nykyisin. Pehmeä lähestymistapa ei ole
”pedofiilien hyysäämistä” vaan rationaalinen
keino tulosten saavuttamiseksi. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäiseminen on aina kannattavampaa kuin vahinkojen
korjailu – sekä yhteiskunnan voimavarojen että
yksilöiden hyvinvoinnin kannalta.
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SADOMASOKISMI JA VÄKIVALTAPORNO
– sallitun rajat lain ja etiikan näkökulmista
Tiivistelmä: Artikkeli käsittelee kriittisesti väkivaltapornografian määrittelemistä laissa ja viranomaisohjeissa. Määritelmien pohjalle rakentuva käsitys väkivaltapornosta, ja sen kautta sadomasokismista, on
keskeinen tekijä niitä koskevien rajoitusten perustelemisessa. Määritelmät eivät kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua, kun niitä arvioidaan sadomasokismia koskevan tuoreen seksologisen tiedon sekä lainsäädännön oikeuttamista koskevien kriminalisointiteoreettisten ynnä oikeusfilosofisten argumenttien perusteella.
Seksologisesta näkökulmasta sadomasokismia koskevat rajoitukset ovat vanhentuneen patologisoivan tutkimusparadigman vaikutusta. Nykyinen tutkimus ei tue käsityksiä, joiden mukaan sadomasokismi olisi sellaisenaan vahingollista tai sairasta, ja siksi perustellusti rajoitettavissa. Kriminalisointiteorian sekä oikeusfilosofisen etiikan näkökulmista väkivaltapornoon ja sadomasokismiin kohdistuvat rajoitukset ovat moralistisia, eivätkä täytä perustellulle lainsäädännölle asetettuja vaatimuksia.
Asiasanat: oikeusfilosofia, etiikka, rikosoikeudellinen oikeuttamisperuste, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, sadomasokismi, väkivaltaporno

Johdanto

S

adomasokistisessa seksissä jäljitellään usein väkivaltaa. Kyse on esimerkiksi kurittamisesta, sitomisesta tai roolileikeistä. Vaikka tällaiset seksiaktit saattavat näyttää ulkoa katsoen rajuilta tai vaarallisilta, painotetaan sadomasokistisessa seksuaalikulttuurissa turvallisuuden ja suostumuksen tärkeyttä. Sadomasokistinen pornografia sisältää samanlaisia akteja kuin kodeissa ja klubeilla harjoitettava toiminta. Porno kuitenkin mahdollistaa tosielämää väkevämmän illuusion luomisen, sillä siitä voidaan leikata pois valmistautumiset, lepotauot, turvatoimet ja kaikki muu seksifantasian kannalta epäolennainen. Illuusion vuoksi porno
voi antaa sadomasokistisista akteista paljon rajumman vaikutelman kuin ne todellisuudessa
tekijöilleen ovat. Esimerkiksi hyvin näytelty raiskausfantasia saattaa näyttää videolla todelliselta raiskaukselta, jolloin väkivallan jäljittelyn ja todellisen väkivallan raja vaikuttaa hämärtyvän.
Suomessa on kiellettyä levittää väkivaltapornoa eli väkivaltaa sisältäviä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvatallenteita (RL 17:18). Toisaalta Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) ohjeet pitävät ”vastavuoroisuuteen
perustuvaa laillista sadomasokistista pornografiaa” sallittuna aikuisviihteenä.1 Sadomasokistisen pornon ja väkivaltapornon välisen rajan vetäminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Ristiriitaisuudet ja epäselvyydet piinaavat niin lain perusteluja, viranomaisohjeita
kuin oikeustapauksiakin. Erään tamperelaisen videokauppiaan asianajaja kuvaili ongelmaa
seuraavasti: ”Toisinaan pyykkipoikien käyttö on kiellettyä, toisinaan ei. Jotta päämieheni

1

MEKU:n asiakirja ikärajakriteereistä: www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf (tarkistettu 30.8.)
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voitaisiin tuomita rikoksesta, pitäisi olla tiedossa etukäteen mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä”.2
Väkivallan ja sallitun sm-pornon välistä rajanvetoa vaikeuttaa väistymässä oleva tutkimusparadigma, jossa sadomasokistisia seksuaalisia mieltymyksiä on tarkasteltu pääasiassa
mielenterveyden, käyttäytymisen tai seksuaalisuuden häiriöinä. Väkivaltaisten elementtien
esiintyminen seksissä nähtiin osoituksena mielenterveyden ongelmista, jotka saattoivat olla
sadistien tapauksessa vaaraksi muille ja masokistien kohdalla vaaraksi heille itselleen. Koska sadomasokismia on pidetty lääketieteessä häiriintyneenä ja vaarallisena, ei ole yllättävää, että sitä on pyritty rajoittamaan myös lain keinoin.
Sadomasokismia koskeva tutkimusparadigma on kuitenkin muuttunut radikaalisti 2000luvulla. Nykyisin tutkimuksen valtavirta näkee sadomasokismin roolipelinä tai leikkinä, joka
perustuu osapuolten väliseen suostumukseen ja seksuaalisen osakulttuurin sosiaalisiin sääntöihin. Vaikka patologisoiva näkökulma on kumottu, sen vaikutukset eivät pyyhkiydy hetkessä pois yhteiskunnallisesta keskustelusta, lainsäädännöstä tai viranomaistoiminnasta. Tutkimusparadigman muuttuminen on kuitenkin keskeinen peruste lain ja viranomaiskäytäntöjen uudelleenarvioinnille. On selvitettävä, mihin sadomasokismin ja väkivallan raja asettuu
nykyisen ymmärryksen valossa.
Tarkastelen tässä artikkelissa erityisesti väkivaltapornon ja sallitun sadomasokistisen
pornon välistä rajanvetoa. Arvioin lain perustelujen ja viranomaisohjeiden sisältöä sekä argumentaatiota yleisten kriminalisointiperiaatteiden ja etiikan näkökulmista. Vaikka käsittelen nimenomaan pornografiaa, lähestymistapani ja sen tulokset ovat sovellettavissa myös
sadomasokistiseen seksiin yleisemmin. Keskeisinä tutkimuskysymyksinäni ovat: 1) onko
väkivaltapornon levittämisen kielto perusteltavissa ja 2) miten väkivallan ja sadomasokismin välinen raja tulisi määritellä. Alustava vastaukseni kumpaankin kysymykseen rakentuu
suostumuksen käsitteen ympärille. Tutkin suostumuksen merkitystä toiminnan oikeuttajana
vertailemalla sadomasokismia muihin riskialttiisiin, mutta yleisesti hyväksyttävinä pidettyihin käytäntöihin, erityisesti kamppailu-urheiluun.

Sadomasokismi ja tutkimusparadigman muutos
Sadomasokismi on kattokäsite sellaisille seksuaalisille käytännöille ja roolileikeille, joiden
olennaisena osana on a) kivun tai muiden voimakkaiden tuntemusten tuottaminen ja kokeminen, b) alistaminen tai alistuminen sekä c) vallankäytön tai väkivallan jäljitteleminen. Tyypillisimpiä akteja ovat sitominen, piiskaaminen, sanallinen ja fyysinen alistaminen, voiman
käyttö seksissä sekä erilaiset roolileikit kuten orjana oleminen tai raiskausfantasioiden jäljitteleminen. Sm-osakulttuuriin liittyy usein myös fetissipukeutumista kuten esimerkiksi nahka-, tai kumiasuja, univormuja, korsetteja tai piikkikorkoja. Laajempi sadomasokismia luonnehtiva kattokäsite ”BDSM” kokoaa yhden termin alle useimmat tähän seksuaaliseen osakulttuuriin sisältyvät toimintamallit:
2

Jarkko Sipilä: Elokuvatarkastamon ex-johtaja: Viranomaisilla ei enää käsitystä pornovideomarkkinoista.
17.12.2012, www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/elokuvatarkastamon-ex-johtaja-viranomaisilla-ei-enaa-kasitystapornovideomarkkinoista/2012/12/1676187 (tarkistettu 30.8.2014).
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Bondage – Discipline: sitominen ja kurittaminen.
Dominance – Submission: vallankäyttö, alistaminen ja alistuminen.
Sadism – Masochism: kivun ja muiden voimakkaiden tuntemusten tuottaminen
ja kokeminen. (Ortmann – Sprott 2013, s. xiii.)

Alison et al. jakavat sadomasokistisen käyttäytymisen neljään eri luokkaan, jotka ovat
1) hypermaskuliinisuus, 2) kivun tuottaminen, 3) nöyryyttäminen ja 4) fyysinen rajoittaminen. Vaikka luokkien väliset rajat ovat limittäisiä ja niihin sisältyy samankaltaisia akteja, niille tyypilliset toimintamallit ja psykologiset perusteet ovat erotettavissa toisistaan. Esimerkiksi piiskaamisella haetaan hypermaskuliinisessa kontekstissa miehisyyttä sekä konkreettista kivun tuottamista ja sietämistä, kun taas nöyryyttämisen kontekstissa piiskaaminen on
ennemmin vallan symboli (Alison et al. 2001, s. 5-11). Sadomasokismiin liittyvä seksuaalinen nautinto syntyy oikeanlaisesta, usein ritualisoidusta tavasta tuottaa kipua tai muita yllä
mainittuja asioita – mikä tahansa kipu ei kelpaa kiihottamaan. Teoksessa Kivun kauneus
”Rebekka” kuvailee tunnetilaansa hurmiolliseksi, kun hänen kumppaninsa pistelee neuloja
hänen ihoonsa. Olennaista on pelkän kivun lisäksi luotettava kumppani sekä kiihottumiseen
virittävä asetelma. (Höykinpuro 2006, s. 15-17.)
Sadomasokistinen toiminta tapahtuu tavallisesti sessioissa, joiden sisältö on sovittu ennalta osallistujien kesken. Sessioihin kuuluu etiketti, joka säätelee toiminnan turvallisuutta ja
osallistujien välistä kommunikointia. Tyypillisimpiä etiketin määrittelemiä toimintamalleja ovat
osallistujien suostumuksesta varmistuminen sekä sopiminen signaaleista, joilla tapahtumien
kulkua voidaan säädellä rajummaksi tai kevyemmäksi, tai tarvittaessa keskeyttää sessio
kokonaan. Vaikka sm-sessiossa kaikki valta näyttää keskittyvän dominoivalle osapuolelle,
on tyypillistä, että tosiasiallinen valta on kuitenkin alistuvalla osapuolella, sillä session käsikirjoitus ja rajat määrittyvät pitkälti hänen toiveidensa ja rajojensa mukaisesti (Hekanaho
2007, s. 141).
Monet sadomasokistiselle seksille tyypilliset toimintatavat esiintyvät myös tavallisena
pidetyssä seksissä. Esimerkiksi kiinni pitäminen, läimäyttely, kynsiminen, roolileikit tai leikillinen vallan käyttö ovat kaikki elementtejä, joita harjoitetaan myös tavallisena pidetyn seksin
yhteydessä, eivätkä niiden harjoittajat välttämättä pidä itseään sadomasokisteina. Myös
seksuaalifantasioissa sadomasokistiset elementit, kuten pakottaminen ja väkivalta, ovat yleisiä.
Naisten fantasiat sisältävät usein pakottamisen, voimankäytön tai raiskauksen kohteena
olemista. Strassberg et al. havaitsivat tällaisia fantasioita olevan yli puolella naisista (Strassberg et al. 1998, s. 403). Miehille tyypillisempiä ovat fantasiat, joissa he ovat itse voiman
käyttäjiä. Eri tutkimusten mukaan keskimäärin noin kolmannes miehistä fantasioi toisen
pakottamisesta seksiin, mutta vain noin 15 % siitä, että heidät itse pakotetaan seksiin. (Leitenberg et al. 1995, s. 482-484.)
Osmo Kontulan mukaan sidontaleikkien ja sadomasokismin suosio on lisääntynyt 2000luvulla ja siitä on tullut paikoin jopa muodikasta. Noin 3%:lla suomalaisista on kokemuksia
sadomasokistisesta seksistä, sidontaleikeistä jopa viidenneksellä. Nuorten aikuisten ikäryhmässä vastaavat prosentit olivat sadomasokismin osalta 5–6 %, ja sidonnan osalta 30 %.
(Kontula 2008, s. 200-202.) Sadomasokistien järjestöihin kuuluu Suomessa yhteensä noin
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1000–1500 henkeä. Suurimmissa tapahtumissa kävijämäärät ovat olleet noin 600 henkilön
tienoilla.3 Suosion lisääntymistä selitetään sekä seksuaaliasenteiden liberalisoitumisella että
sadomasokismin ja fetisismin yleistymisellä medioissa kuten mainoksissa, tv-sarjoissa sekä
musiikkivideoissa. Populaarikulttuurin sm-kuvastoa ei enää koeta välttämättä shokeeraavana tai eksoottisena, vaan ennemmin yhtenä vaihtoehtoisena tyylinä (Weiss 2006, s. 108111; Wilkinson 2009, s. 181-182). Sadomasokismilla leikittelevän tyylin valtavirtaistumista
kuvaa hyvin se, että miljoonia levyjä myyvät esiintyjät voivat hyödyntää sitä osana julkisuuskuvaansa.
Sadomasokismia koskeva tutkimusparadigma on muuttunut olennaisesti 2000-luvulla.
Nykyisin sadomasokismi nähdään leikillisenä tai pelillisenä seksuaalisuuden muotona aiemman patologisoivan psykiatrisen tarkastelutavan sijaan (Weinberg 2006, s. 32-35; Harviainen 2011, s. 67; Newmahr 2010, s. 329-330). Paradigman muutoksen taustatekijöinä ovat
olleet tutkimukset, joissa aiemmat käsitykset sadomasokistisista taipumuksista mielenterveysongelmina on kumottu ja osoitettu vinoutuneiksi. Esimerkiksi Sandnabban et al. mukaan
sadomasokismia harjoittavat miehet pärjäävät hyvin sosiaalisella kentällä: he ovat keskimääräistä paremmin koulutettuja ja toimeentulevia sekä osallistuvat yhteiskunnallisiin luottamustehtäviin (Sandnabba et al. 1999, s. 274-275 b). Wismeijerin tuoreen tutkimuksen mukaan
sadomasokistit ovat henkisesti jopa muuta väestöä terveempiä (Wismeijer 2013).
Paradigman vaihtuminen on ollut merkittävä tekijä ICD-tautiluokituksen muutoshankkeissa Pohjoismaissa. Suomessa sadomasokismi ja fetisismi poistettiin ICD-luokituksesta vuonna
2011 muita pohjoismaita seuraten.4 Muutoshankkeen keskeisinä perusteluina olivat patologisoivien käsitysten heikko tieteellinen perusta, tautiluokituksen tarpeettomuus sekä tutkimukset, joiden mukaan sadomasokisteilla ei ole muuta väestöä enempää mielenterveyden
ongelmia. Lisäksi muutosesityksessä argumentoitiin, että perusteeton sairaaksi luokitteleminen on leimaavaa ja voi olla kohteelleen haitaksi. (Huuska et al. 2010, s. 4-9, 13-16.)
Myös yhdysvaltalaisen psykiatrian DSM-tautiluokituksen päivitysprosessissa on luovuttu ajatuksesta, jonka mukaan harvinaisemmat seksuaaliset mieltymykset eli parafiliat olisivat sellaisenaan mielenterveyden häiriöitä. Uuden DSM-V -luokituksen valmistelussa käytetään termiä ”parafiilinen häiriö”, joka erottaa mieltymyksen ja häiriön toisistaan (Krueger
et al. 2012, s. 249.) Uuden termin tarkoitus on viestittää, että itse seksuaalinen mieltymys ei
ole mielenterveyden häiriö, mutta hoidolle voi olla tarvetta, jos mieltymys aiheuttaa ongelmia joko itselle tai muille. DSM-V -parafiliatyöryhmään kuuluvan Ray Blanchardin mukaan tämä erottelu mahdollistaa tieteellisen keskustelun parafilioista ilman pakkoa diagnosointiin:
Potilaalla, joka täyttää tunnusmerkit, todetaan olevan parafilia, mutta häntä ei diagnosoida. Sen sijaan potilaalla, joka täyttää tunnusmerkit sekä ahdistuksen tai toimintahäiriön merkit, diagnosoidaan parafiilinen häiriö. Tämän ratkaisun pitäisi olla erityisen
3
4

Arviot perustuvat vuonna 2009 tekemääni kyselyyn sm- ja fetisistijärjestöjen jäsenistöstä. Kyselyssä olivat
mukana seuraavat järjestöt: Bizarre Club (Jyväskylä), Carucelli (Pori), Ketjureaktio (Lahti), MSC Finland (Helsinki), OuSM (Oulu), Rsyke (Tampere), SMFR (Helsinki) sekä Turun baletti (Turku).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote 12.5.2011: www4.thl.fi/doc/fi/25489 (tarkistettu 30.8.2014).
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käyttökelpoinen tutkijoille, sillä se estää parafilian muuttumisen näkymättömäksi kliiniselle tieteelle vain siksi, että siltä puuttuu toissijainen vaikutus eli häiriön aiheuttaminen itselle tai muille. (Blanchard 2010, s. 306, suomennos kirjoittajan.)

Ratkaisu erottaa parafilia ja parafiilinen häiriö toisistaan on historiallinen, sillä se murtaa
lopullisesti patologisoivan paradigman ja erottelee ainakin teoreettisella tasolla harvinaiset
seksuaaliset mieltymykset mielenterveyden häiriöistä. Sadomasokismin kohdalla muutos
tarkoittaa käytännössä sitä, että DSM-V:n diagnooseja sadismi ja masokismi käytetään vain
silloin, kun henkilön seksuaalinen käyttäytyminen aiheuttaa vahinkoa tai ahdistusta. Uuden
DSM-luokituksen kriitikot ovat pitäneet muutosta vain kosmeettisena ja vaatineet parafilioiden poistamista tautiluokituksista kokonaan. Esimerkiksi Charles Moser ja Peggy J. Kleinplatz katsovat, että parafilioiden, sadomasokismi mukaan lukien, säilyttämiselle tautiluokituksissa ei ole tieteellisiä perusteita. Heidän mukaansa mukaan parafiliat eivät täytä edes
DSM-luokituksen omia mielenterveyden häiriön ehtoja (Moser 2010; Moser – Kleinplatz
2005).

Väkivaltaporno laissa sekä lain tulkinnassa
Rikoslaissa kielletään sellaisten kuvatallenteiden levittäminen, joissa ”sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään [--] väkivaltaa” (RL 17:18).
”Todellisuuspohjainen” määritellään siten, että kuvatallenne on toteutettu tilanteessa, jossa
todellinen väkivaltatilanne on tallenteen mallina. ”Todenmukainen” puolestaan tarkoittaa
kuvatallennetta, joka erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai vastaavalla tavalla toteutettua kuvaa, mutta ei ole kuitenkaan dokumentti todellisesta tilanteesta. Tällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi fotorealistisia tietokoneella luotuja kuvia. Hallituksen esityksessä määritellään tarkemmin, mitä on levittämiskiellon alainen väkivaltaporno:
Väkivaltaisessa pornografiassa liittyvät yhteen sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen ja väkivalta. Esimerkkinä väkivaltaisesta pornografiasta on kuvatallenne, jonka
sisältämä esitys todellisuudessa toteutettuna täyttäisi ehdotetun 20 luvun 1 §:ssä tarkoitetun raiskauksen tunnusmerkit. Väkivaltaista pornografiaa voisi olla myös esitys,
jossa kuvataan esimerkiksi kohteen riisumista ja häneen kohdistuvaa muuta kuin seksuaalista väkivaltaa. Edellytyksenä on tällöinkin, että väkivallan kuvaamisella on sukupuolisiveellisyyttä loukkaava yleissävy. Samoin kuin 18 §:ää sovellettaessa kuvaukselta edellytetään tiettyä realistisuutta; leikkimieliset tai selvästi osapuolten suostumusta ilmentävät kuvaukset jäävät säännöksen soveltamisen ulkopuolelle. (HE 6/
1997, s. 176)

Lain valmisteluasiakirjoista tai oikeustieteellisestä kirjallisuudesta ei löydy väkivaltapornolle muita määrittelyohjeita kuin yllä esitetty katkelma (kts. LaVM 3/1998; Majanen 2008).
Ennen vuotta 2012 Valtion elokuvatarkastamo (VET) linjasi mihin väkivaltapornon raja tarkkaan ottaen vedetään. Ainoa julkinen viranomaisasiakirja, jossa väkivaltapornoa käsitellään,
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on VET:n julkaisu ”Miten lakia noudatetaan?” (2004). Siinä sadomasokistista pornografiaa
tarkastellaan otsikon ”Seksuaaliset käyttäytymis- ja kohdehäiriöt” alla. Julkaisu ei tarjoa
minkäänlaista kiellettävän väkivaltapornon määritelmää, mutta luonnehtii sitä kuvailemalla
takavarikoitujen ja lainvastaisiksi todettujen videoiden sisältöjä esimerkiksi näin:
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.

Sukupuolielimet (häpyhuulet, klitoris ja miehillä kivekset ja esinahka) lävistetään injektioneuloilla, hakaneuloilla, lävistysrenkailla tai neuloilla.
Pitkäaikaista tiukkaa sitomista tuskallisiin asentoihin (ihminen sidotaan roikkumaan jaloistaan ylösalaisin).
Pitkäaikaista hakkaamista, jonka seurauksena iho muuttuu sinipunaiseksi tai
kehoon jää selviä ruoskimisen jälkiä tai haavoja.
Raiskauksia eri yhteyksissä.
Lisäksi löytyi yksi amatöörifilmi, jossa nuori tyttö (todennäköisesti naiskaupan
uhri) raiskataan, hakataan harjan varrella, ripustetaan rintoihin pyykkipoikia jne.
(VET 2004, s. 36-37, numerointi lisätty.)

Tämän lisäksi VET on lähettänyt 7.11.2007 väkivaltapornoa käsittelevän tiedotteen pornoa maahantuoville yrittäjille. Sen liitteessä esitetään lista ”toiminnoista, joiden voidaan lääketieteellisten näkökohtien perusteella katsoa esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti
väkivaltaa.” Lista sisältää alla olevat aktit sekä lääketieteellisinä perusteina niiden mahdollisesti aiheuttamat kudosvauriot, tulehdusriskit ja kivun asteikolla 1-4.
B1.

Peräsuolen venyttäminen ja hankaus työntämällä nyrkki, käsivarsi tai paksu
esine suoleen,
B2. sormen tai muun suuren esineen työntäminen miehen virtsaputkeen,
B3. terskan lävistys,
B4. kivesten sitominen pitkäksi aikaa,
B5. hengityksen estäminen,
B6. häpyhuulten ja kivesten voimakas venytys painoilla tai vedolla,
B7. ulosteilla tuhritaan sukuelimiä (virtsaputki, vagina),
B8. ihon polttaminen steariinilla,
B9. piiskaaminen, sekä
B10. pyykkipoikien asettaminen aroille ihoalueille. (VET 2007, numerointi lisätty.)
Lääketieteellisiin perusteisiin vetoaminen kertoo, että VET on pitänyt keskeisenä laittomuuden perusteena ruumiillisen vahingon tai terveysriskin aiheuttamista. Luettelo B viittaa
pelkästään tällaisiin seikkoihin. Ensimmäisessä luettelossa mukaan lasketaan myös raiskauskuvaukset, joissa laittomuuden perusteena on ensisijaisesti pakottaminen ruumiillisen vahingoittamisen sijaan.
Kun VET lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus
(MEKU), siirtyi lain tulkintavastuu jälkivalvonnalle eli käytännössä poliisille, joka voi tutkia
ilmiantoja tai tarkastaa omaehtoisesti levityksessä olevia pornovideoita. Vuonna 2014 MEKU
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siirtyi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin alaisuuteen Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksiköksi. Sen asiakirjojen mukaan ”vastavuoroisuuteen perustuva laillinen sadomasokistinen
pornografia” kuuluu K-18 -luokan sallittuihin kuvaohjelmiin5 . MEKU ei kuitenkaan anna
tarkempia ohjeita laillisen ja laittoman väliseen rajanvetoon, joten ainoaksi kriteeriksi jää
muotoilu ”vastavuoroisuuteen perustuva”. Kriteeri heijastelee hallituksen esityksessä annattua rajausta, jossa väkivaltapornoksi ei katsota selkeästi suostumusta ilmentäviä kuvauksia. Ilman täsmällisempiä tulkintaohjeita se jättää kuitenkin avoimeksi, miten sallitun raja
tulisi vetää yksittäistapauksissa.
Jussi Matikkalan mukaan seksuaalinen itsemääräämisoikeus määriteltiin keskeiseksi
suojeltavaksi oikeushyväksi seksuaalirikoslainsäädäntöön tehdyissä uudistuksissa vuonna
1999 ja sen jälkeen (Matikkala 2014, s. 115). Selkeimmin tämä linjaus ilmenee raiskauksen
ja muiden pakottamisrikosten kohdalla (HE luonnos 11.7.2013; Kainulainen 2004, s. 20;
Rautio 2008, s. 424-429). Lain perusteluissa ja kirjallisuudessa tällaisten rikosten keskeisinä tunnusmerkkeinä nähdään henkilön ruumiillisen koskemattomuuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen sellaisessa tilanteessa, jota vallitsevien käsitysten mukaisesti pidettäisiin seksuaalisesti olennaisena (HE 6/1997, s. 211; Rautio 2008, s. 433-435):
Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kannalta olennaisille teoille on yleensä
ominaista, että ne sisältävät myös olennaisen puuttumisen toisen ruumiilliseen
koskemattomuuteen kuten pakottamista koskettelemaan toista intensiivisesti
tai alistumaan tällaisiin kosketteluihin. Seksuaalista itsemääräämisoikeutta voidaan olennaisesti loukata muunlaisellakin kuin sukupuolielimiin liittyvällä seksuaalisella teolla. Myös pakottaminen muuten osallistumaan toisen seksuaaliseen tyydyttämiseen voi olla seksuaalisesti niin merkittävää, että se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Tällaisesta voi olla
kysymys toisen pakottamisessa katsomaan tekijän seksuaalista kanssakäymistä
tai itsetyydytystä. Säännös soveltuu myös sellaisiin tekoihin, joissa toinen pakotetaan itse ryhtymään häneen itseensä kohdistuvaan seksuaaliseen tekoon.
(HE 6/1997, s. 211.)
Matikkalan mukaan seksuaalirikosten kohdalla merkittäviä oikeushyviä ovat perustuslain 7
§:n määrittelemä oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Yhteisymmärryksessä tehtyjä seksuaalisia tekoja suojaavat myös hänen mukaansa yksityiselämän suoja (PL 10 §) sekä erilaiset yhdenvertaisuutta koskevat säännökset (kuten PL 6 §). Matikkala katsoo, että nykyinen seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen
vetoava käytäntö suojaa myös erilaisia seksuaalisia suuntautumisia ja toimintatapoja. (Matikkala 2014, s. 117). Tässä mielessä seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaamisen voi
nähdä tarkoittavan myös suojaa sadomasokistien oikeudelle toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.

5

Kriteeristö ikärajat.fi -verkkosivustolla: www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf (tarkistettu 30.8.2014).

O IKEUS 3/2014

279

Määritelmien kritiikkiä
2000-luvulla tapahtuneet muutokset sekä seksuaalirikoslainsäädännössä että sadomasokismia koskevassa tutkimusparadigmassa heijastelevat kumpikin laajempia muutoksia seksuaalisuutta koskevissa asenteissa. Muutokset tapahtuvat kuitenkin asteittain ja tuottavat
murrostilanteita, mikä on havaittavissa hallituksen esityksen 6/1997 ristiriitaisesta suhtautumisesta sadomasokismiin. Esitykseen kirjattu väkivaltapornon määritelmä sisältää kaksi
keskeistä ongelmaa.
Ensiksi, määritelmän mukaan laittomaksi väkivaltapornoksi lasketaan mikä tahansa esitys, joka todellisuudessa toteutettuna täyttäisi raiskauksen tunnusmerkit. Saattaa olla perusteltua kieltää todellisten raiskausvideoiden levittäminen uhrin yksityisyyden suojaamiseksi,
mutta näytelty raiskaus ei ole todellista väkivaltaa, vaikka se näyttäisi realistiselta. Sama
argumentti pätee myös lakitekstissä esitettyyn todenmukaiseen väkivaltakuvaukseen, jossa
väkivaltainen porno näyttää erehdyttävästi aidolta, mutta ei sitä tosiasiassa ole. Väkivallan
näytteleminen tai taidokas tietokonegrafiikka ei tuota todellista vahinkoa kohteelleen, eikä
riko kenenkään itsemääräämisoikeutta. Raiskauksia ja muuta seksuaalista väkivaltaa esitetään eri muodoissa esimerkiksi elokuvissa, performansseissa ja teatterissa. Jos realistiselta
näyttävä väkivalta ei ole laitonta näissä tapauksissa, miksi se olisi laitonta pornografiassa?
Toiseksi, leikkimielisiä tai osapuolten suostumusta ilmentäviä kuvauksia ei katsota laittomiksi, mikä heijastelee seksuaalista itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa ajattelutapaa. Tämä
rajaus tekee määritelmästä kuitenkin sisäisesti ristiriitaisen yhdessä ensimmäisen kriteerin
kanssa. Jos realistisen näköisen raiskauskohtauksen näyttelijät kertovat videolla kohtauksen jälkeen olevansa mukana omasta vapaasta tahdostaan, ja itse asiassa pitävät raiskausfantasioiden näyttelemisestä, niin sama kohtaus on määritelmän mukaan sekä kiellettävä
että sallittava. Jos kohtaus täyttää raiskauksen tunnusmerkit sekä ilmentää näyttelijöiden
suostumusta, kumpi kriteeri katsotaan ensisijaiseksi?
VET:n asiakirjat vanhentuivat MEKU:n perustamisen jälkeen, kun nykyinen kuvaohjelmalaki tuli voimaan kesäkuussa 2011. On kuitenkin syytä olettaa, että uusien, täsmällisten
ohjeiden puuttuessa VET:n asiakirjoja hyödynnetään yhä väkivaltapornon tunnistamisessa.
VET:n näkökulma edustaa vanhaa patologisoivaa paradigmaa sadomasokismiin suhtautumisessa. Yllä esitetyissä laittomuuksien luetteloissa on selkeästi havaittavissa kolme suurta
ongelmaa: 1) liiallinen lääketieteeseen nojaaminen, 2) sadomasokistisen seksuaalikulttuurin
huomiotta jättäminen, sekä 3) eettisten ja juridisten perustelujen puuttuminen.
VET:n tiedotteessa 7.11.2007 arvioitiin sadomasokististen aktien vahingollisuutta lääkärinlausuntojen perusteella seuraavaan tapaan:
peräsuolen venyttäminen ja hankaus työntämällä nyrkki, käsivarsi tai paksu esine suoleen
•
aiheuttaa peräsuolen pintaan pintaepiteelin vaurioita ja haavaumia
•
altistaen tulehduksille
•
lisäksi voimakas venytys voi aiheuttaa peräsuolen sulkijalihasjärjestelmään
pysyviä vaurioita ja siten pidätyskyvyttömyyttä (inkontinenssia)
•
kivun aste 3 (VET 2007)
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Vaikka lääketieteellisestä näkökulmasta on mahdollista todeta rajun anaaliseksin tai venytyksen aiheuttavan terveydellisiä riskejä, on pelkkä vaurioihin, riskeihin ja kipuun keskittyvä näkökulma riittämätön toiminnan laillisuuden tarkastelemiseksi. Tosiasiallisten vaurioiden ja riskien arviointi vaatii aina tuekseen toiminnan oikeuttamisperusteiden tarkastelemista, sillä yksilö saa antaa suostumuksensa myös rajuun ja riskialttiiseen toimintaan. Mikäli
vauriot ovat pieniä ja väliaikaisia, eivätkä aiheudu törkeästä piittaamattomuudesta, pelkkä
vaurioiden toteaminen ei riitä tekemään toiminnasta laitonta.
Urheilu ja arkiliikunta aiheuttavat valtavasti vaurioita ja riskejä. Esimerkiksi monissa
kamppailulajeissa pyritään tarkoituksella satuttamaan tai jopa vahingoittamaan (esim. tyrmäys) vastustajaa sääntöjen puitteissa. Kamppailulajien rinnalla viattomilta kuulostavat lajit, kuten lasten ja nuorten suosimat jalkapallo ja salibandy, ovat suurimpia vammojen aiheuttajia Suomessa vuosittain (Haikonen et al. 2010, s. 28-30). Vaikka sm-seksin tuottamia
vammoja ei ole tilastoitu samaan tapaan kuin liikunnan, pitää sadomasokismia tutkinut lääkäri Charles Moser vammoja harvinaisina. Moser toteaa kohdanneensa ”paljon enemmän
vammoja, jotka ovat tulleet matkalla seksibileisiin kuin vammoja, jotka olisivat tulleet seksibileistä” (Moser 2006, s. 90).
Sm-seksin aiheuttamia riskejä ja kipua on tarkasteltava osana sadomasokistista seksuaalikulttuuria. Sadomasokismin harrastajat eivät suhtaudu kivuliailta, rajuilta tai vaativilta
näyttäviin akteihin samaan tapaan kuin niihin vihkiytymätön keskivertokansalainen. Mikäli
henkilö pitää erityisesti kivusta ja venytyksen tunteesta tai haluaa koetella oman kehonsa
rajoja, yllä mainittu anaaliseksin muoto voi olla silloin juuri oikea nautinnon tuottaja. Aktien
vaarallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon niihin osallistuvien henkilöiden seksuaalinen identiteetti, halu, osaaminen ja harjaantuminen. Ruumiillisesti vaativiin seksiakteihin voi
harjaantua samaan tapaan kuin akrobaatti harjaantuu asentoihin, jotka eivät ole mitenkään
mahdollisia keskivertokansalaisen notkeudella.
Suurin osa VET:n asiakirjoissa luetelluista akteista, kuten sitominen, piiskaaminen, ruumiinaukkojen venytys, neulat ja nipistimet, ovat tyypillisiä sadomasokistisen toiminnan muotoja (Ortmann – Sprott 2013; Alison et al. 2001). Kyseisten aktien katsominen laittomaksi
väkivaltapornoksi tekisi käytännössä kaiken sm-pornon laittomaksi. Tällainen tulkinta olisi
sekä MEKU:n nykyisen ohjeen että hallituksen esityksen kanssa ristiriidassa, sillä osana
sadomasokistista seksuaalikulttuuria kyseiset aktit ovat juuri sellaista leikillistä ja vastavuoroista toimintaa, joka pitäisi sallia K-18 -videoilla. Jotkut luetteloiden akteista, kuten pyykkipoikien käyttö, suukapulat tai steariinin valelu iholle, ovat tunnettuja myös valtavirran seksuaalikulttuurissa. Niitä tuskin voi pitää väkivaltana.
Rajumpi sadomasokismi, kuten ihon lävistäminen, naulaaminen tai viiltely, on harvinaisempaa, mutta kuitenkin tunnettu osa sm-kulttuuria. Alisonin et al. mukaan noin 10–15 %
sadomasokisteista käyttää seksileikeissään neuloja tai veitsiä (Alison et al. 2001, s. 6). Vaikka
tällaiset aktit ovat riskialttiimpia kuin yllä mainitut, ne eivät ole huolellisesti toteutettuina sen
vaarallisempia kuin yleisesti sallittu esteettinen kehonmuokkaus, kuten tatuoinnit, arvet ja
lävistykset, joita tehdään myös sukupuolielinten alueelle. Rajumpaa sadomasokismia kuvataan usein nimellä edgeplay, joka tarkoittaa reunalla leikkimistä. Newmahrin mukaan siinä
on kyse luottamukseen perustuvasta harkitusta riskinottamisesta ja sm-kulttuurin sisäisten
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sääntöjen uudelleenneuvottelemisesta. Monissa tapauksissa kyse on myös vaaran tunteen
luomisesta ilman todellista vaaraa. (Newmahr 2011, s. 146-155.)
Videolta on mahdotonta arvioida luotettavasti toiminnan vaarallisuutta, kivuliaisuutta tai
suostumusta. Toiminta voi olla raa’an, tuskallisen tai vastentahtoisen näköistä, mutta todellisuudessa pelkästään hyvin näyteltyä ja leikattua illuusion ylläpitämiseksi. VET:n luetteloissa esitetyt arvelut toiminnan ”raakuudesta”, ”tuskallisuudesta” tai kohteena olevan henkilön asemasta ”todennäköisesti naiskaupan uhrina” osoittavat arvioinnin faktaperustan olevan hutera. Syyttömyysolettaman perusteella viranomaisten tulisi kyetä osoittamaan kiistattomasti, että videoilla todella esitetään väkivaltaa, eikä ainoastaan taitavaa väkivallan jäljittelyä. Tätä ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä pelkästään kuvamateriaalin pohjalta, vaan
väkivallan todentamiseksi tarvitaan aina tietoa videoiden tuotanto-olosuhteista.
Vaikka VET:n ohjeet ovat hataria, niitä on käytetty oikeustapausten ratkaisemisessa vielä
VET:n lakkauttamisen jälkeenkin. Erään helsinkiläisen videokauppiaan tapauksessa käräjäoikeus antoi vuonna 2009 tuomion 26 väkivaltapornovideon levittämisestä. Videot määriteltiin väkivaltapornoksi VET:n lääketieteellisillä kriteereillä. Kahden vuoden päästä hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja palautti videot kauppiaalle. Korkein oikeus palautti
käräjäoikeuden tuomion voimaan vuonna 2013 ja määräsi videot uudestaan takavarikoitaviksi. Vaikka hovioikeus oli kumonnut VET:n ohjeisiin pohjautuvan käräjäoikeuden tuomion,
korkein oikeus ei ottanut kantaa itse rikokseen, eli videoiden lainvastaisuuden perusteisiin,
vaan katsoi VET:n ohjeiden olevan riittäviä väkivaltapornon määrittelyyn siitä huolimatta,
että kauppias vetosi erityisesti lain tulkinnan epämääräisyyteen asiassa. (KKO:2013:55.)
Myös suomalaisen Wild Productions -tuotantoyhtiön tapaus vuodelta 2010 kertoo väkivaltapornon määrittelyn ongelmista. Wild Productions tuotti itse sm-pornovideoita, joista osa
todettiin oikeudessa väkivaltapornoksi VET:n lääkärinlausuntojen perusteella. Erikoiseksi Wild
Productionsin tapauksen tekee se, että videoiden tuottajia syytettiin myös pahoinpitelyistä
videoilla näytettyjen aktien perusteella. Kun videoilla esiintyneet henkilöt poikkeuksetta todistivat olleensa toiminnassa mukana vapaaehtoisesti ja mielellään, pahoinpitelysyytteet
kumottiin kokonaan. Videoiden julkaiseminen katsottiin kuitenkin väkivaltapornon levittämiseksi. (Kanjoni 2010.)
Hallituksen esityksessä on perusteltu väkivaltapornon levittämisen kieltoa sillä, että väkivaltaa sisältävän pornon salliminen saattaisi myötävaikuttaa rikollisen pornotuotannon ylläpitämiseen (HE 6/1997, s. 174). Wild Productionsin tapauksessa oikeus totesi, että videoiden tuotantoon ei liittynyt rikoksia, mutta videoiden tuottaminen oli silti laitonta. Vaikka hallituksen esityksessä kiinnitetään erityistä huomiota osapuolten suostumukseen, oikeus ei ottanut
esiintyjien ilmoittamaa suostumusta huomioon määritellessään videot laittomaksi väkivaltapornoksi VET:n kriteerien perusteella. Lainkäytön johdonmukaisuus on vakavissa ongelmissa,
jos sallittu sadomasokistinen seksi muuttuu yhtäkkiä laittomaksi, kun siitä tehdään video. Tällöin
yhden lainkohdan näkökulmasta videoilla harjoitettu toiminta on väkivaltaa, mutta toisen ei.

Seksistigma vinouttaa arviointia
Väkivaltakuvauksien levittäminen on kielletty rikoslaissa. Kieltoon on tehty rajaus, jonka
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perusteella sitä ei sovelleta, mikäli väkivallan esittämistä pidetään perusteltuna sen ”tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi” (RL17:17). Sama rajaus
pätee myös pornografiaan. Videolain kumouduttua vuonna 2001 yhtäkään elokuvaa ei ole
kielletty väkivaltaisuuden vuoksi, vaikka niissä esiintyvä väkivalta voi olla nykyisin erittäin
raakaa; kidutusta, silpomista ja runneltuja ruumita näytetään kursailematta. Sen sijaan väkivaltapornoa on kitketty tarkastuksin ja ratsioin. Haaviin on jäänyt myös varsin kesyä materiaalia, kuten VET:n asiakirjoista käy ilmi. Piiskaaminen ja pyykkipojat nänneissä ovat saaneet poliisin liikkeelle, vaikka samanaikaisesti elokuvateattereissa on näytetty esimerkiksi
SAW-sarjan kidutuselokuvia.
Väkivaltakuvausten levittämiskieltoa perustellaan niiden haitallisuudella lapsille ja mielenterveydelle. Lisäksi esitetään, että väkivaltakuvaukset saattavat kiihottaa väkivaltaiseen
käyttäytymiseen, poistaa väkivallan estoja tai opettaa väkivaltaisia toimintamalleja. Erityisesti väkivaltapornon levittämiskiellon perusteeksi esitetään lisäksi väite, että väkivaltapornon salliminen voisi ylläpitää rikoksia sisältävää pornotuotantoa. (HE 6/1997, s. 169-174.)
Raa’an väkivaltaviihteen kohdalla ongelma sen mahdollisesta haitallisuudesta lapsille on
ratkaistu asettamalla sille 18 vuoden ikäraja (HE 2/2000). Tätä ratkaisua on pidetty riittävänä kaiken muun väkivaltaisen median paitsi väkivaltapornon kohdalla. Perustusvaliokunta
pitää lausunnossaan lasten suojelemista riittävänä perusteena myös väkivaltapornon levittämiskiellolle (PeVL 23/1997). Näkemys on erikoinen, sillä jos internetiä ei oteta lukuun,
alaikäisten on hyvin vaikea saada sm-pornoa käsiinsä. Sitä on tarjolla vain erikoisliikkeissä,
joihin on jo sisään astumisessa ikäraja. Internetin osalta lain perustelu on vielä erikoisempi,
sillä valtaosa suurista pornon levittäjistä toimii Suomen ulkopuolella, eikä lailla voida vaikuttaa niihin millään tavoin.
Väkivaltaisella pornolla on väitetty olevan haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sen
on esimerkiksi väitetty lisäävän seksuaalista väkivaltaa ja tuottavan naisiin kohdistuvia kielteisiä asenteita. Hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan, että vaikutuksia koskevat tutkimukset ovat kiistanalaisia (HE 6/1997, s. 170). Pornon väitetty yhteys seksuaaliseen väkivaltaan on kiistetty osoittamalla, että pornon saatavuuden räjähdysmäinen kasvu viime vuosikymmeninä ei ole lisännyt seksuaalisen väkivallan määrää länsimaissa yhteiskunnissa tai
kaukoidässä (Diamond 2009; D’Amato 2006; Kendall 2006; Kutchinsky 1999). Kriminologisissa tutkimuksissa on havaittu useimpien seksuaalirikollisten katselleen pornoa ainakin
joskus, mutta tällaiset tulokset ovat pääsääntöisesti merkityksettömiä, sillä ainakin 80% suomalaisista nuorista miehistä lukeutuu pornoa katselleiden ryhmään (Kontula 2008, s. 249).
Jotta pornon käytön ja seksuaalirikosten välinen yhteys voitaisiin osoittaa, olisi selitettävä,
miksi jotkut pornon käyttäjät tekevät seksuaalirikoksen, mutta valtaosa pornon käyttäjistä
ei.
Vaikka seksuaalisuuteen suhtaudutaan nykyisin yhteiskunnassamme varsin vapaamielisesti, siihen liittyy yhä taustalla vaikuttavia oletuksia epäpuhtaudesta, vaarallisuudesta tai
likaisuudesta (Hallamaa 2008, s. 2662-2663). Tällaisia olettamuksia kutsutaan seksistigmaksi. Kun on kyse jostakin keskivertonormeista poikkeavasta seksuaalisuuden muodosta,
vaaroja ja riskejä korostetaan kohtuuttomasti. Vinouma paljastuu vertaamalla sadomasokismia muihin toimiin, joilla on sen kanssa yhtäläisiä piirteitä:
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•
•
•
•
•

Urheilu: kamppailu-urheilu, lumilautailu, salibandy, jalkapallo ja jääkiekko6
Extreme-lajit: kiipeily ilman turvaköysiä, vapaalasku, laskuvarjohyppy, BASEhyppy
Sirkus ja performanssitaide: trapetsi, hypyt, tuliesitykset, lasissa kieriskely, riiputus lihakoukuissa
Tosi-tv: Extreme Duudsonit, Jackass, Pelkokerroin
Vaihtoehtokulttuuri: tatuoinnit, lävistykset, arpitatuoinnit, polttomerkit, esteettiset amputoinnit

Listan esimerkit sisältävät sadomasokismin tapaan fyysisen sietokyvyn koettelua, pelon
tai inhon voittamista, vaativia temppuja tai riskinottoa. Useat niistä ovat selvästi vaarallisempia tai rajumpia kuin tyypillisimmät sm-seksin aktit. Esimerkiksi nyrkkeilyssä lyödään
toista ihmistä toistuvasti päähän ja sen harjoittajille aiheutuu joskus vakaviakin vammoja kuten
Amin Asikaisen tai Frida Wallbergin kokemukset kertovat.7 Miehen riiputtaminen selkänahastaan lihakoukuissa on kelvannut television arvostettuun ajankohtaisohjelmaan, Ajankohtaiseen kakkoseen.8 Seitsemän tv-sarjaa tehneet Extreme Duudsonit ovat tehneet toistuvasti vaarallisia temppuja: lukemattomien nirhamien lisäksi yksi ryhmän jäsenistä on murtanut useita kylkiluitaan seikkaillessaan räjäytettävän talon katolla, toinen on polttanut kasvonsa bensapommin laukaisussa. Huonolla onnella temput olisivat voineet johtaa jopa kuolemaan. Videoiden levittämiskiellon sijaan Extreme Duudsonit palkittiin Kultaisella Venlalla
vuonna 2011.
Yllä käsitellyt tutkimukset ja esimerkit eivät tue käsitystä, jonka mukaan sm-pornolle
asetetut rajoitukset olisivat perusteltavissa väkivaltaisen viihteen tuottamien vaarojen ehkäisemisellä. Rajoituksien taustalla on ennemmin nähtävissä patologisoivan paradigman tuottama stigma, jonka myötä sadomasokistiset taipumukset nähdään joko sairaina tai moraalittomina. Stigman ansioista kielteiset asenteet ja tulkintatavat hyväksytään itsestäänselvyyksinä, joiden vaikutusta omaan ajatteluun ei osata kyseenalaistaa. (Ks. Kaltiala-Heino et al.
2011, s. 564-565; Herek 2009.) Yksi tavallisimmista ajattelutavoista on eskalaatiomyytti,
jossa ajatellaan sm-seksin johtavan väistämättä hallitsemattomaan seksuaaliseen sadismiin.
Tällöin sm-seksi nähdään astumisena väärälle tielle, jonka päätepisteenä on ennemmin tai
myöhemmin onnettomuus tai rikos. Eskalaatio on kuitenkin todettu virheelliseksi olettamaksi nykyisessä sm-tutkimuksessa, jossa on osoitettu selkeä ero antisosiaalisen sadismin ja suostumukseen perustuvan sadomasokismin välillä (Harviainen 2014, s. 11).

6
7
8

Salibandy, jalkapallo ja jääkiekko tuottivat eniten liikuntatapaturmia kaikista suomalaisten harrastamista liikkunnan muodoista (Haikonen 2010, s. 30).
Asikainen mursi kilpailuvuosinaan nenänsä ja jalkapöytänsä, katkaisi peukalonsa nivelsiteet sekä kärsi akillesjänteen repeämisestä (HS 6.4.2013). Wallberg sai ottelussa aivovamman ja joutui hengityskoneeseen (HS
15.6.2013).
A-Files 40V: Lihakoukkulevitaatiota parhaimmillaan (2002): http://yle.fi/vintti/yle.fi/atuubi/atuubi.yle.fi/
videot_ja_kuvat/id-1004433.htm (tarkistettu 30.8.2014)
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Etiikka lainsäädännön ohjaajana
Olen yllä esittänyt, että väkivaltapornon levittämiskielto, sen perustelut sekä sen tulkinta
suhtautuvat sadomasokistiseen seksiin vinoutuneesti. Vinouma paljastuu kun sm-seksin esittämistä verrataan muille elämänalueille, joilla koetellaan oman kehon rajoja, käytetään väkivaltaa konsensuaalisesti tai otetaan riskejä. Vaaroja tai haittoja ei pidetä ongelmana, kunhan
konteksti on ei-seksuaalinen. Vinouman oikaisemiseksi on syytä tarkastella kriminalisointiteoriaa sekä seksuaaliseen itseämääräämisoikeuteen liittyvää eettistä argumentaatiota.
Joel Feinberg pitää rikoslain tehtävänä toisiin ihmisiin kohdistuvan vahingoittamisen ja
haitanteon kieltämistä. Tällaiset kiellot ovat perusteltavissa vahvoilla eettisillä argumenteilla. Laki ylittää eettisen oikeutuksensa ja syyllistyy moralismiin, jos sillä pyritään kieltämään
jokin sellainen käyttäytymisen muoto, joka ei tuota ulkopuolisille vahinkoa tai haittaa, mutta
joka koetaan ei-toivottavana tai yhteisön arvojen vastaisena. (Feinberg 1990, s. 3-4.) Samansukuinen, vailla oikeutusta oleva kriminalisointiperuste on moralistinen perfektionismi, jossa lakia käytetään kansalaisten moraalisen luonteen jalostamiseksi jonkin ideologisen
tavoitteen saavuttamiseksi (Feinberg 1990, s. 277-279). Kun lailla pyritään kitkemään vääränlaisena pidettyä seksuaalikäyttäytymistä, syyllistytään jompaan kumpaan tai molempiin
yllä esitetyistä virheistä.
Douglas Husakin mukaan rikoksiksi määriteltävien tekojen tulisi täyttää tiettyjä yleisiä
ehtoja, joita rikoslain sisäinen logiikka edellyttää. Erään ehdon mukaan rikokseksi katsottavan teon tulee olla vääryydellä tehty, jolloin sille ei löydy riittävää puolustusta tai oikeutusperustetta esimerkiksi pakkotilanteesta tai loukatun suostumuksesta. Kriminalisointi ylittää oikeutuksensa, mikäli se ei huomioi yleisten ehtojen määrittelemiä rajoituksia. (Husak 2007,
s. 66-73.)
Moralistista lainsäädäntöä pidetään kriminalisointiteoriassa yleisesti huonona. Lainsäädäntö ei saisi perustua yksinomaan jonkin ryhmän moraalikäsityksiin tai paheksuntaan, vaan
sillä tulisi olla vahvemmat yleisten oikeushyvien suojaamiseen tähtäävät perustelut, kuten
esimerkiksi ihmis- ja perusoikeuksien suojaaminen. (Melander 2008, s. 361, 367; Matikkala 2014, s. 116; Virtanen 2004, s. 1054). Moraalikäsitykset pitävät sisällään perusteltujen sääntöjen lisäksi myös elämänohjeita, pyrkimyksiä ja ihanteita, jotka eivät sellaisenaan
riitä kriminalisointiperusteiksi (Kuflik 2005, s. 187-188). Sakari Melanderin mukaan moralististen kriminalisointien kielto
”perustuu ajatukselle, jonka mukaan intuitiivis-moralistinen perustelu kriminalisoinnille ei ole riittävä eikä hyväksyttävä nykyajan pluralistisessa yhteiskunnassa. Nykyajan yhteiskunnassa ei ole tyhjentävää ennalta vahvistettua arvo- tai moraalikoodistoa, johon tukeutuen rikoslain rikoskatalogi voitaisiin muodostaa. Selkein esimerkki
kiellon kieltämästä kriminalisoinnista olisi vain tietyn ryhmän ankaraa moraalikäsitystä
tukeva kriminalisointi, esimerkiksi juuri seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyvä
kriminalisointi, joka tosin olisi myös perustuslain vastainen.” (Melander 2008, s. 369.)

Seksuaalisuutta koskevat moraalikäsitykset ovat muuttuneet voimakkaasti ajan myötä.
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Myös eri kulttuureissa ja osakulttuureissa vallitsee hyvin erilaisia normeja siitä, mikä on
hyväksyttävää seksuaalikäyttäytymistä. Seksuaalinormien pirstaloituminen ja pluralisoituminen onkin keskeinen perustelu sille, että mikään tietty kulttuurinen käsitys seksuaalimoraalista ei voi sellaisenaan muodostaa perustaa seksuaalisuutta koskevalle lainsäädännölle (Matikkala 2014, s. 111). Samasta syystä Igor Primoratz katsoo että erilaiset seksuaalisuutta
koskevat, kulttuurissa vallitsevat moraalikäsitykset eivät ole luotettavia tai hyödyllisiä välineitä selvittämään seksuaalikäyttäytymisen eri muotojen eettistä asemaa. Hänen mukaansa seksuaalietiikan tulisi tähdätä vallitsevien käsitysten kriittiseen arviointiin ja torjua erilaisten seksuaalisuutta koskevien elämänihanteiden korottaminen etiikan asemaan. (Primoratz
1999, s. 167-172.)
Sadomasokistiseen pornoon kohdistuvat rajoitukset ovat moralistisia, mikäli ne perustuvat mielikuviin siitä, mikä on soveliasta seksuaalikäyttäytymistä. Lain kohta, jolla kielletään
”todenmukaisen” väkivaltapornon levittäminen, on paraatiesimerkki tällaisesta. Jos kuvatallenne on tuotettu esimerkiksi kuvamanipulaatiolla tai 3D-grafiikalla, ei sen tuotantoketjussa ole vahingoitettu ketään eikä loukattu kenenkään oikeuksia, vaikka lopputulos olisi kuinka
todenmukaisen näköinen. Yhtä lailla, jos kuvatallenteessa esitetään realistinen ja raaka raiskauskohtaus, ketään ei ole todellisuudessa vahingoitettu, mikäli kohtaus on luotu elokuvatekniikan ja osaavien näyttelijöiden avulla. Olennaista ei ole se, mitä kuvaruudulla näkyy,
vaan se, miten ja millaisissa olosuhteissa kuvatallenne on tosiasiassa tuotettu.
Husakin näkemystä seuraten sadomasokististen käytäntöjen ja niistä tehtyjen kuvatallenteiden pitäisi sisältää jonkinlaisia vääryyksiä, jotta ne voitaisiin kriminalisoida. Olennainen vääryys löytyy tässä tapauksessa tietenkin seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisesta. Jos kuvatallenteilla esiintyviä henkilöitä on pakotettu akteihin, tai videoita levitetään ilman heidän lupaansa, vaikka he olisivat olleet mukana toiminnassa vapaaehtoisesti,
syyllistytään selvästi keskeisten oikeushyvien kuten itsemääräämisoikeuden, koskemattomuuden ja yksityisyyden loukkauksiin. Tällaiset loukkaukset ovat kuitenkin oikeutettavissa
loukatun suostumuksen avulla aivan kuten muillakin elämänalueilla, esimerkiksi urheilussa,
sirkustaiteessa tai lävistyskorua laitettaessa.
Suostumus erottaa sadomasokistisen seksin ja väkivallan toisistaan. Seksuaalietiikassa
pätevä suostumus määritellään tavallisesti vapaaehtoisuuteen, oikeaan tietoon ja ymmärrykseen perustuvaksi suostumukseksi (Archard 1998, s. 44). Vilja Hahto tiivistää rikosoikeudellisesti pätevän suostumuksen edellytykset seuraavalla tavalla:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Suostumuksen antajan tulee olla oikeushyvän haltija,
suostumuksen antajalla tulee olla määräysvalta oikeushyvästä ja teon tulee olla
hyväksyttävissä,
suostumuksen antajan on kyettävä antamaan suostumus (huomioiden esimerkiksi suostumuksen antajan terveydentila ja ikä),
suostumus on voitava antaa vapaaehtoisesti,
suostumus on annettava ennen tekoa ja sen on oltava voimassa teon aikana, ja
suostumuksen on oltava täsmällinen eli sen on perustuttava täsmälliseen ja oikeaan tietoon teosta, johon suostutaan. (Hahto 2004, s. 247-249.)
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Suostumuksen merkitystä sm-seksissä voi verrata kamppailu-urheiluun, esimerkiksi vapaaotteluun, jossa vastustajaa mm. kuristetaan, lyödään ja potkitaan. Ottelijoiden ymmärrys
lajin luonteesta ja riskeistä, sekä toiminnan säännöistä tekevät suostumuksesta pätevän.
Cheryl Hanna kiistää tällaisen vertailun pitävyyden väittämällä, että urheilulla on erityinen
kulttuurihistoriallinen asemansa, johon kuuluvat säännöt ja tuomarit. Hän katsoo, että yhteiskunta saa oikeutetusti kieltää seksuaalisen väkivallan sm-kontekstissa, jotta itsemääräämisoikeutta ei voitaisi hyväksikäyttää privaateissa tilanteissa väkivallan oikeuttamiseen.
(Hanna 2001, s. 263-268, 287-290.)
Hanna viittaa argumentaatiossaan nk. Spannerin tapaukseen, jossa ryhmä englantilaisia sadomasokistimiehiä sai toiminnastaan pahoinpitelytuomion. Oikeudessa käsiteltyihin smseksisessioihin sisältyi pienten ruhjeiden ja haavaumien tuottamista mm. piiskaamalla, neuloilla ja veitsillä. Tuomion keskeisenä perusteena oli terveyden vaarantaminen, vaikka kaikki osapuolet olivat mukana omasta tahdostaan. (Hanna 2001, s. 263-268.) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Iso-Britannia ei rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta (erit.
artiklaa 8 yksityisyyden suojasta) antaessaan toiminnasta tuomion pahoinpitelynä. Perusteena tuomiolle pidettiin terveyshaittojen ehkäisemistä, vaikka aiheutetut vammat olivat lieviä, eivätkä vaatineet erityistä hoitoa. (Laskey and others v. The United Kingdom 1997,
Pellonpää et al. 2012, s. 659.)
Hannan tekemä vertailu perustuu kahteen keskeiseen ajatusvirheeseen. Ensiksi, sadomasokistisilla käytännöillä on usean vuosikymmenen mittainen historia, jonka aikana turvallisuuden ja suostumuksen merkitys on muodostunut olennaiseksi osaksi sm-kulttuuria. Kamppailu-urheilussakin on tapahtunut vastaavanlaista kehitystä turvallisuuden lisäämiseksi mm.
suojien käytössä. Toiseksi, Hannan käsityksen mukaan urheilussa on koko ajan tuomari läsnä valvomassa toimintaa. Tilanne on kuitenkin toinen harjoituksissa ja sparrauksessa, joissa
harjoittelijat huolehtivat turvallisuudesta ja sääntöjen noudattamisesta keskinäisessä yhteisymmärryksessä. Vapaamuotoinen sparraus onkin parempi vertailukohta sm-seksisessiolle
kuin ottelutilanne kaikkine muodollisuuksineen: suurempi kulttuurinen konteksti vaikuttaa
taustalla, mutta toimijat normittavat ja hallitsevat käsillä olevaa tilannetta itsenäisesti yleisten normien pohjalta (ks. Harviainen 2014).
Urheiluvertauksen analyysi osoittaa, että seksistigmalla on ollut olennainen vaikutus sekä
Spannerin tapauksen käsittelyyn että Hannan argumentaatioon. Kummassakin asetetaan
perusteetta seksuaaliselle kanssakäymiselle tiukempia turvallisuusvaatimuksia kuin urheilulle. Vaikka kamppailulajien harjoituksissa syntyy välillä mustelmia ja murtumia, harva edes
harkitsee niiden käsittelemistä oikeudessa, koska niiden katsotaan kuuluvan lajin luonteeseen. Vahingossa aiheutettuja mustelmia tai vammoja ei pidetä rikoksina, vaan pikemminkin
lajiin kuuluvina, hallittavissa olevina riskeinä. Eri asia olisi, jos harjoittelukumppani ylittäisi
tahallaan voimankäyttöä tai sallittuja tekniikoita koskevan yhteisymmärryksen rajat.
Sm-seksissä vallitsee samanlainen asetelma yhteisymmärryksen suhteen. Siinä suostumus pyritään varmistamaan useilla eri menettelytavoilla kuten sopimalla sessioiden sisällöistä ja turvaviestinnästä. On myös tärkeää huomata, että sadomasokistiseen seksiin ryhdytään yleensä sen takia, että se tuottaa nautintoa kaikille osapuolille. Kyse ei siis ole pitkin
hampain annetusta suostumuksesta johonkin vastenmieliseen toimintaan, vaan pikemmin-
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kin yllä mainitut edellytykset kirkkaasti ylittävästä ”innokkaasta suostumuksesta”, jota feministisessä seksuaalipolitiikassa on painotettu viime aikoina (Friedman – Valenti 2008).
Pätevällä suostumuksella on toki rajansa. Oikeustieteessä raja asetetaan toisen surmaamiseen ja vakavien terveyshaittojen tuottamiseen. Suostumus ei voi oikeuttaa hengenvaaraa tai vakavaa vammauttamista, jolloin on huomioitava myös katumusriski: vaikka kohde
olisi aluksi antanut suostumuksensa vakavan vamman tuottamiselle, on todennäköistä, että
hän tulee katumaan stiä, kun seuraukset valkenevat hänelle kokonaisuudessaan. (Koskinen 2008, s. 170; Nuutila 1997, s. 313.) Toinen rajoittava tekijä on mielenterveyteen liittyvä: kuinka varmoja ylipäätään voimme olla sellaisen henkilön päätöksentekokyvystä, joka
haluaa osallistua hänet hengenvaaralliseen tai vakavasti vammauttavaan toimintaan?
Suostumuksen rajat ovat kuitenkin niin korkealla, ettei valtaosa sm-seksissä tuotetusta
ruumiillisesta vahingosta yllä edes lähelle niitä. On kuitenkin olemassa joitakin harvinaisia
yksittäisiä käytäntöjä, kuten pitkälle viety tukehduttaminen tai amputaatiot, jotka voivat rajuimmissa muodoissaan tavoittaa rajat. Tällaisten käytäntöjen eettisessä arvioinnissa on tutkittava tarkkaan osapuolten tahdon vakaus, ymmärrys riskeistä sekä turvallisuusosaaminen.
Rajummatkin aktit voivat olla hyväksyttäviä, jos niiden harjoittamisessa noudatetaan huolellisesti turvallisia menettelytapoja. On kuitenkin perusteltua, että sm-seksin yhteydessä vahingossa kumppaninsa vakavasti vammauttava tai surmaava henkilö vastaa teostaan myös
oikeuden edessä.
Kun arvioidaan sm-pornovideoita suostumuksen näkökulmasta, on huomioitava, että
pätevän suostumuksen edellytykset koskevat videoiden tuotannossa tapahtuvia asioita, eivät sitä, miten videoilla esitetyt tarinat täyttävät nämä edellytykset. Moralististen kriminalisointien kielto tähtää siihen, että tekoja tulisi tarkastella niiden todellisten seurausten ja oikeutuksen näkökulmista, ei mielikuviin, arvoihin tai seksuaalikäsityksiin nojaten. Väkivaltapornon määrittelemiseen sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, että arvioinnin on keskityttävä
videoiden tuotannon olosuhteisiin niiden kuvallisen sisällön sijaan – eli niihin tilanteisiin, joissa suostumuksella on tosiasiassa merkitystä. Raiskauksia sisältävä porno saattaa olla monen mielestä ahdistavaa ja iljettävää, kuten veriset kauhuelokuvatkin, mutta mikäli kyse on
suostumuksen nojalla tehdystä näyttelijäntyöstä, videoiden tuotannon tai levittämisen kieltoa ei voi perustella väkivallalla. Fiktiivinen raiskaus ei ole raiskaus.
Mitä jää jäljelle kiellettävän väkivaltapornon kategoriaan, jos sadomasokistinen porno
katsotaan pääsääntöisesti lailliseksi? Ainakin ilman suostumusta toteutetut, aitoa väkivaltaa
sisältävät seksivideot sekä raiskausvideot, jotka on kuvattu todellisessa tilanteessa. Tosin
tällaisten kuvatallenteiden levittämiskielto sisältyy jo olemassa olevaan lakiin väkivaltakuvausten levittämisestä (RL 17:17). Päällekkäisten ja tarpeettomien kriminalisointien välttämiseksi voisi olla syytä luopua erillisestä väkivaltapornon levittämiskiellosta kokonaan.
Suostumuksen arvioimisen myötä joudutaan myös syyttömyysolettamaan suhtautumaan
entistä vakavammin. Sadomasokismin tai sm-pornon kohdalla tuomion langettamiseen ei riitä
se, että kuvaruudulla näkyy väkivaltaa, tai että osallistujien pakarat ovat juomuilla. Tapausten tutkinnassa ja oikeuskäsittelyissä tulisi kyetä osoittamaan pitävästi, että itse toiminnassa
on käytetty väkivaltaa jonkun osapuolen seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavalla
tavalla. Näin lainkäytön polttopiste siirtyy todellisten rikosten tutkimiseen sen sijaan, että
resursseja haaskataan ajatusrikosten selvittelyyn.
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Abstract in English
SADOMASOCHISM AND VIOLENT PORNOGRAPHY: WHAT SHOULD BE ACCEPTABLE ACCORDING
TO LAW AND ETHICS
This article provides critical analysis of the definition of violent pornography in Finnish law and official
documents. The conception created by the definitions is crucial in building arguments for restricting violent pornography, and furthermore sadomasochistic activities. However, the definitions cannot withstand
critical analysis based on recent sexological knowledge on sadomasochism, criminalisation theory, and legal
philosophy concerning the justification of legislation. Sexological knowledge deems restrictions on sadomasochism obsolete, because they have been influenced by outdated pathological research paradigm. Current research does not support the conception of sadomasochism as harmful or diseased, nor restricting
them on such a basis. According to the criminalisation theory and ethical legal philosophy, legal restrictions targeting violent pornography and sadomasochism are moralistic, and do not fulfil the requirements
of justified legislation.
Keywords: legal philosophy, ethics, criminal justification, sexual and reproductive rights, sadomasochism, violent pornography
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Seksuaalinen vapaus on nykyaikaisen länsimaisen seksuaalikulttuurin
kulmakivi. Liberaalissa yhteiskunnassa a jatellaan, että seksielämän
valinnat kuuluvat ensisijaisesti yksilölle itselleen. Vapauden korostaminen herättää kuitenkin tärkeitä kysymyksiä siitä, missä vapauden
ra jat menevät ja miten vapaudelle perustuva seksuaalietiikka toimii
eri elämänalueilla. Näitä kysymyksiä tutkitaan tämän kokoelman artikkeleissa mm. seksologisen asiakastyön, naisten seksuaalisen vallan,
esineellistämisen ja sadomasokismin kohdalla. Johdanto esittelee
laa jasti, mistä liberaalissa seksuaalietiikasta on kyse, ja millainen on
sen teoreettinen viitekehys.

