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Salaisuuden taakka, yksityisyyden turva, syrjinnän pelko
Seksityöstä puhuminen ei ole helppoa. Vaikka seksipalveluiden myyminen on Suomessa laillista, aiheesta
liikkuu väärää tietoa ja julkinen keskustelu on usein asenteellista ja ennakkoluuloista. Osa ihmisistä pitää
seksityöntekijöitä syrjäytyneinä uhreina, melkein rikollisina, likaisina tai hämäräperäisinä hahmoina. Jotkut
seksityöntekijät ovat itsekin sisäistäneet stigman ja häpeän. Häpeä on tehokas vaientaja.

Hiljaisuus ja yksityisyyden vartioiminen ovat toisaalta myös tärkeä osa seksityötä. Asiakkaan täytyy voida
luottaa siihen, etteivät hänen fantasiansa tai fetissinsä kulkeudu ulkopuolisten korviin. Seksityöntekijät ovat
harjaantuneita salaisuuksien kantajia. Meidän tunnetaan taiteilijanimellä, käytämme prepaid-puhelinta,
sumennamme kasvomme mainoskuvista ja pyrimme olemaan herättämättä huomiota kulkiessamme
asiakkaan luokse tai avatessamme heille oven. Salaamme yhtä aikaa yksityiselämäämme liittyviä asioita
asiakkailta ja seksityöhön liittyviä asioita omilta läheisiltämme. Kaikki tämä vaatii keskittymistä ja vie paljon
emotionaalista energiaa.

Joskus voi olla vaikea eritellä, mitkä ovat todellisia motiiveja salaamisen taustalla. Oman työrauhan
takaaminen on tärkeää ja läheisten reaktioiden pelkääminen ymmärrettävää. On kuitenkin hyvä pysähtyä
välillä tarkistamaan, ettei osa salaamisesta tapahdu vain tavan vuoksi tai alitajuisen itsesyrjinnän takia.
Yksityisyyden suojeleminen ei ole itsesyrjintää, mutta näiden kahden välinen raja voi joskus hämärtyä.

Salaamisen ja avoimuuden valintoihin vaikuttavat monet asiat. Vain harva todellisuudessa tietää, mitä
tapahtuisi, jos läheiset saisivat tietää seksityöstä. Usein teemme valintamme arveluiden, oletusten ja
pelkojen varassa. Emme halua vaarantaa ihmissuhteitamme, asemaamme yhteisössä tai oman lapsemme
arkea. Yritämme välttää turhia riskejä.

Se, miten itse suhtaudumme seksityöhön, asiakkaisiimme ja omaan seksuaalisuuteemme, vaikuttaa paljon
siihen, millaiset valinnat tuntuvat mahdollisilta. Lapsuudenperheemme arvot ja saamamme
seksuaalikasvatus saattavat vaikuttaa myös ilman, että olemme tästä täysin tietoisia. Lisäksi monenlaiset
kulttuurien väliset erot (esimerkiksi suhteessa sukupuolirooleihin ja työhön) näkyvät tekemissämme
valinnoissa.

Moni seksityöntekijä salaa tämän osan elämäänsä kaikilta läheisiltään. Osa kertoo ystävilleen tai esimerkiksi
sisaruksilleen valikoidusti. Osa meistä puhuu seksityöstä vain toisten seksityöntekijöiden kanssa. Vain
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muutamat toimivat Suomessa täysin avoimesti omalla nimellään ja kasvoillaan. Sekä kaksoiselämä että
avoimuus voi olla stressaavaa. Salaisuuden kanssa eläminen ei välttämättä ole pelkkää taistelua, vaan
saattaa tuntua myös mukavalta tai kiihottavaltakin. Täysi avoimuus voi karkottaa niin ystäviä kuin
asiakkaitakin, tai toisaalta yhtä lailla tuoda niitä lisää. Suoraan valehteleminen on kuitenkin useimmiten sitä
raskaampaa mitä läheisemmälle ja tärkeämmälle ihmiselle joutuu valehtelemaan.

Kaapista tuleminen: miten, miksi, milloin?
Vaikka seksityön salaisuus tuntuisi raskaalta kantaa, mieti asian kertomista kaikessa rauhassa. Mieti, miksi
haluat kertoa seksityöstä juuri tälle ihmiselle. Pohdi, kerrotko todella omasta halustasi vai tunnetko ulkoista
painetta rehellisyyden suuntaan.

Mieti, missä tilanteessa puheeksi ottaminen on järkevää, turvallista ja vähiten hankalaa. Harkitse miten
kerrot: millä sanoilla ja millä asenteella. Jos et pysty puhumaan työstäsi rauhallisesti, neutraalisti ja
asiakkaitasi arvostaen, kuulija huomaa sen ja omaksuu helposti samat asenteet.

Kerro kuulijallesi, mitä kertominen sinulle merkitsee: sano ääneen, jos sinua pelottaa puhua. Älä vähättele
omia tunteitasi tai sitä, miten isoa luottamusta kertominen vaatii.

Varaudu reaktioihin: mitä läheisempi ihminen kuulijasi on, sitä suurempia tunteita seksityöstä kertominen
saattaa herättää. Mahdollisia reaktioita ovat muun muassa shokki, asian kieltäminen, suru, viha, itsensä
syyttäminen ja inho. Läheisesi saattaa haluta pelastaa sinut (joko todellisilta tai kuvittelemiltaan vaaroilta),
tai käskeä, suostutella tai anella sinua lopettamaan seksityön tekemisen. Kaikki tunteet ovat sallittuja, ja
läheisesti on itse vastuussa tunteistaan ja siitä, miten niitä ilmaisee. Sinä voit antaa hänen tunteilleen tilaa
ja tarjoutua keskustelemaan lisää. Pidä kuitenkin huolta omista rajoistasi. Et ole läheisesi terapeutti.
Jos pelkäät etukäteen, että kuulijasi reagoi aggressiivisesti, harkitse kertomista vielä kerran. Mieti myös,
voisiko keskustelun aloittaa niin, että paikalla olisi myös joku luotettava kolmas ihminen: ystävä tai
esimerkiksi pariterapeutti tai seksuaalineuvoja.
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Entä jos sinut on paljastettu?
Onko läheisesi tai esimerkiksi työnantajasi kuullut seksityöstäsi mutkan kautta, ilman sinun suostumustasi?
Älä panikoi. Hengitä hetki. Jos olet akuutissa vaarassa, hakeudu turvaan. Jos et ole akuutissa vaarassa, älä
toimi hätiköidysti, vaan harkitse hetki. Mieti, kenelle – esimerkiksi tutulle kollegalle tai luottoystävälle tai
Pro-tukipisteen työntekijälle – voisit kertoa tilanteesta. Paniikkia aiheuttavat tunteet ja ajatukset järjestyvät
hallittavammaksi kokonaisuudeksi, kun lausut ne ääneen.

Muista asian todelliset raamit: sinulla on oikeuksia ja seksityö on Suomessa laillista. Mieti, mikä on pahinta,
mitä voi tapahtua. Jos pelkäät hylätyksi tulemista, mieti, voisitko kertoa pelkosi suoraan sille ihmiselle,
jonka reaktioita pelkäät. Jos olet epävarma oikeuksistasi, kysy neuvoa esimerkiksi Pro-tukipisteeltä.

Jos kaipaat keskustelutukea, voit olla yhteydessä myös esimerkiksi Sexpo-säätiön maksuttomaan
seksuaalineuvontaan. Koulutetut seksuaalineuvojat osaavat pohtia kanssasi seksityön stigmaa ja erilaisia
tunnereaktioita, ja ohjaavat tarvittaessa myös eteenpäin. Ulkopuolisen kanssa keskusteleminen voi auttaa
päättämään, mikä voisi olla paras tapa reagoida. Joissain tilanteissa tehokkainta on vastata huhuun tai
syytökseen rehellisesti ja katkaista näin juorulta siivet. Joskus taas vaikeneminen voi olla paras ratkaisu.
Monesti huhu kuolee, kun sitä ei ruokita.

Tehtävä 1: Kenelle paljastumista pelkäät eniten?
Mieti, kenelle tai mille taholle paljastumista pelkäät kaikkein eniten. Vastaus saattaa olla sinulle itsestään
selvä tai voit joutua miettimään sitä pitkään. Pelkäätkö kaikkein eniten päivätyösi menettämistä? Haluatko
pitää seksityön salassa erityisesti omilta vanhemmiltasi – tai lapsiltasi? Kammottaako eniten ajatus, että
naapurustosi saisi tietää asiasta, etkä voisi enää kävellä kotikadullasi rauhassa?

Tehtävä 2: Pahinta, mitä voisi tapahtua?
Kun olet paikantanut suurimman pelkosi, mieti hetki, miksi juuri tämä pelottaa eniten. Mikä on pahinta,
mitä voisi tapahtua, jos henkilö X saisi tietää seksityöstäsi? Yritä ajatella mahdollisimman konkreettisesti.
Pelkäätkö, että joku käy yöllä kirjoittamassa oveesi ”huora”? Ehkä pelkäät eniten riitoja tai välirikkoa, tai
sisälläsi kasvavaa häpeän tunnetta? Mieti myös, onko pelkosi realistinen ja jos on, voisitko jotenkin
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ennaltaehkäistä pelkosi realisoitumista. Pahimpien pelkojen tunnistaminen ja kohtaaminen ei ole helppo
harjoitus, mutta voi auttaa sinua tekemään hyviä ratkaisuja.

Joidenkin seksityöntekijöiden pelkoja

Neuvoja kollegoilta aloittelevalle seksityöntekijälle

-

Valitse yksi luotettava ystävä, jolle voit puhua myös seksityöstä.

-

Älä avaudu ystäville baarissa humalassa.

-

Kuuntele jonkun kokeneemman tarina, mutta muista, että se on vain yksi tarina.

-

Ole itse oma pomosi, pidä huolta rajoistasi.

-

Mieti heti aluksi, oletko valmis siihen, että asia joskus paljastuu.

-

Mieti, mitä ajattelet seksityöhön liittyvästä stigmasta ja häpeästä.

-

Jos aiot salata seksityön läheisiltä, keksi hyvä peitetarina, jota käytät alusta asti.

Harkitse, millaiset neuvot sopivat sinun elämääsi ja työtapaasi.
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Voiko lasten kanssa puhua seksityöstä?
Miten seksityöntekijä voi vastata lapselleen, joka kyselee vanhempansa töistä? Entä jos lapsi kuulee
vanhempansa seksityöstä muuta kautta? Ja onko puhe seksityöstä vääjäämättä puhetta seksuaalisuudesta?

Lähtökohtaisesti lapsella on oikeus saada vastuksia kysymyksiinsä – myös silloin, kun ne käsittelevät
seksuaalisuutta. Vastaamisesta kieltäytyminen ei ole hyvä taktiikka, ja ”ymmärrät sitten kun olet isompi”vastaukset voivat hämmentää lasta ja vääristää mielikuvaa kysymyksen aiheesta.

Perusneuvot lasten kanssa puhumiseen ovat yksinkertaiset. Vastaa lapsen esittämään kysymykseen
kokonaan. Älä oleta kysymykseen enempää sisältöjä kuin lapsi itse esittää. Vastaa sanoilla, jotka ovat
lapselle tuttuja ja kuvaavat asiaa oikein. Vastaa niin, että voit myöhemmin täydentää vastaustasi sujuvasti.
Vältä ajamasta itseäsi tilanteeseen, jossa joudut perumaan puheitasi tai kertomaan, että olet valehdellut.

Ikätasoinen puhe ja lapselle tutut sanat
Lapsen kysymyksiin vastaaminen ei tarkoita aikuisten seksielämän ja näkökulmien avaamista lapselle.
Aikuisten välistä seksiä kannattaa kuvata lapselle tutuilla sanoilla.
Aikuisten seksi voi olla esimerkiksi hellimistä ja suukkoja, toisen
ilahduttamista ja hyvän mielen tuottamista. Aikuisten seksi on
useimmiten myös aikuisten yksityisasia, ja tämänkin voi todeta
ääneen.

Seksityötä voi kuvailla saman tyyppisillä sanoilla: työhön saattaa kuulua esimerkiksi hemmottelua, hyvän
mielen tuottamista ja hellimistä tai mukavan ajan viettämistä yhdessä asiakkaan kanssa. On hyvä muistaa,
että monissa muissakin töissä aikuiset valikoivat, mitä ja miten kertovat työstään lapsilleen, ja
seksuaalisuuden ohella on paljon muitakin aihealueita, joiden graafinen kuvailu lapselle ei ole oikein eikä
tarkoituksenmukaista.

Tärkeintä on pyrkiä luomaan sellainen keskustelusuhde ja tunnelma, että lapsi voi luottaa vanhempansa
olevan aina tarvittaessa läsnä ja halukas ottamaan vastaan lapsen ajatukset ja kysymykset.
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Faktojen lisäksi välität myös tunteita ja mielikuvia
Pieni lapsi ei moralisoi. Kaikki, mitä lapsen kotona tapahtuu, on lähtökohtaisesti lapselle tavallista. Hänen
käsityksensä ”normaalista” nojaa aikuisten puheisiin ja eleisiin. Tämän takia on tärkeää, että lapsen kanssa
keskusteleva aikuinen on tietoinen omista arvoistaan ja asenteistaan, ja työstää omia solmukohtiaan – oli
kyse sitten seksityöstä tai seksuaalisuudesta laajemmin.
Lapselle on tärkeää, että hänen vanhempansa on turvassa. Kerro lapsellesi, että työsi on turvallista. Mieti,
voitko työssäsi hyvin. Jos työsi on sinulle hyvin epämiellyttävää tai aiheuttaa häpeää, tämä vaikuttaa
lapseesi joka tapauksessa, kerroit työstäsi tai et. Mitä isompi lapsi, sitä enemmän hänellä on myös median
kautta tulleita mielikuvia seksityöstä. Mieti, olisiko syytä oikaista näitä mielikuvia – tai voisitko toisaalta
käyttää jotain elokuvaa tai lehtiartikkelia apuna, kun keskustelet lapsen kanssa omasta työstäsi.
Lapsen kanssa keskustelemista helpottaa, kun olet miettinyt etukäteen esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
-

Millaisia asioita omaan seksuaalisuuteeni kuuluu?

-

Mitä ajattelen seksityöstäni?

-

Millaisia tunteita seksi minussa herättää?

-

Eroavatko työssä heräävät tunteet vapaa-ajalla heräävistä tunteista?

-

Kuuluvatko seksi ja rakkaus yhteen?

Ei ole oikein vaatia lasta kantamaan aikuisen salaisuutta. Sen sijaan voit antaa lapselle luvan olla puhumatta
asiasta muille ihmisille. Voit myös avata lapselle seksityöhön liittyvää stigmaa kertomalla, että kaikki
ihmiset eivät hyväksy asiaa eivätkä välttämättä puhu seksityöntekijöistä kunnioittavasti. Lisäksi voit antaa
välineitä aiheesta mahdollisesti syntyviin keskusteluihin. Voit esimerkiksi neuvoa, että jos joku kysyy
lapselta sinun seksityöstäsi, lapsella on oikeus ohjata kysyjä puhumaan sinun kanssasi. Lapsen ei tarvitse
edustaa sinua tai osata vastata sen enempää asiattomiin kuin asiallisiinkaan kysymyksiin.
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Tehtävä 3: Keskustelu lapsen kanssa

Kuvittele tilanne, jossa noin 5-vuotias lapsesi haluaa tietää, mitä tarkoittaa sana ”huora”. Miten reagoit?
Miten vastaat ja millaisen keskustelun käyt lapsen kanssa?
Erilaisia vinkkejä keskusteluun muilta seksityöntekijöiltä:
-

Kysy lapselta, mistä hän on sanan kuullut ja mitä itse siitä ajattelee.

-

Kerro, että sanaa käytetään myös ikävänä haukkumasanana.

-

Voit sanoa, että huora on ihminen, joka pitää hyvänä ihmisiä ja saa siitä rahaa.

-

Mieti, ymmärtääkö viisivuotias vielä työn ajatusta, eli kannattaako puhua ollenkaan rahasta.

-

Vastaa, että huora tuottaa hyvää oloa ja viettää aikaa ihmisten kanssa. Älä mene yksityiskohtiin.

-

Kerro, että huoran työ on vaikeaa.

-

Oma äitini kertoi, että huora on nainen, jolla on paljon miehiä: ”Äidillä on kotona yksi mies, mutta
joillakin on monta”.

Tehtävä 4: Keskustelu nuoren kanssa
Kuvittele tilanne, että noin 16-vuotias lapsesi on kuullut jonkun sanovan sinua huoraksi ja tulee kysymään,
onko se totta. Kuvittele, että nuori on rauhallinen ja haluaa keskustella kanssasi. Miten reagoit?

Erilaisia vinkkejä keskusteluun muilta seksityöntekijöiltä:
-

Kysy, mistä nuori kuuli asiasta, miltä tämä tuntui ja mitä nuori ajattelee?

-

Avaa nuorelle laajempi konteksti seksuaalisuuteen liittyvästä bisneksestä.

-

Kuvaile vähän asiakkaittesi tilanteita: että moni on hyvin yksinäinen ja saa sinulta lohtua. Hoidat
ihmisten läheisyyden tarpeita.

-

Kerro suoraan, jos aiheesta puhuminen on sinulla vaikeaa.

-

Mieti, onko 16-vuotias tarpeeksi kypsä käsittelemään totuutta. Voisiko vastaus odottaa vielä?

-

Puhu seksityöhön liittyvästä stigmasta.

-

Kerro, että rahan takia on joskus pakko tehdä töitä, joita ei välttämättä haluaisi.

-

Kerro, jos esimerkiksi pidät paljon työstäsi tai sano suoraan, jos tunnet olevasi hyvä työssäsi.

Harkitse, millaiset neuvot sopivat sinun elämäntilanteeseesi ja perheesi keskustelukulttuuriin.
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Seksityö ja rakkaussuhde
Miten käy seksityölle, jos rakastut? Millainen ihminen pystyy seurustelemaan seksityöntekijän kanssa?
Miten parisuhde kestää toisen tekemän seksityön?

Seksityöntekijät ja palveluidemme ostajat nostavat olemassaolollaan näkyviin monia normeja ja oletuksia,
jotka ohjailevat ihmisten valintoja ja joissain tilanteissa jopa tunteita parisuhderintamalla. Monet
asiakkaistamme ovat naimisissa tai muuten hyvin sitoutuneessa ihmissuhteessa, eivätkä kaikki heistä pidä
maksullisten seksipalveluiden käyttämistä uskottomuutena, saati uhkana suhteelleen. Joskus on
päinvastoin: meidän palvelumme voivat helpottaa tilannetta asiakkaan kotona tai tuoda uusia tuulia
parisuhdeseksiin. Ja meidän elämänkumppanimme tietävät, että on mahdollista jakaa elämänsä
seksityöntekijän kanssa ilman jatkuvaa mustasukkaisuutta tai itsensä vertailua kaikkiin niihin muihin, joiden
kanssa puoliso harrastaa seksiä. Seksityö on työtä. Intiimissä ei-kaupallisessa ihmissuhteessa seksi ei ole
työtä.

Pitääkö valita joko työ tai ihmissuhde?
Seksityöntekijän stereotypia on sinkkunainen. Todellisuudessa kirjo on suuri. Seksityötä tekevät myös
miehet ja muunsukupuoliset ihmiset, vaikka heidän määränsä onkin pienempi kuin alalla toimivien naisten
määrä. Kaikissa sukupuolissa on seksityöntekijöitä, jotka elävät parisuhteessa tai monisuhteessa. Osa
puolisoista hyväksyy seksityön ja osalle se on iso haaste, josta keskustellaan jatkuvasti. Toisaalta on
pariskuntia, joissa molemmat tekevät seksityötä, ja pareja, jotka työskentelevät yhdessä – ja on
seksityöntekijöitä, jotka ovat löytäneet elämänkumppanin töiden kautta, kun asiakkaasta onkin tullut
rakastettu. Tällaisissa tilanteissa seksityön hyväksyminen voi olla keskimääräistä helpompaa.

On myös seksityöntekijöitä, jotka erilaisista syistä työskentelevät vain sinkkuina ja pitävät taukoa töistä, jos
sitoutuvat suhteeseen. Joissain suhteissa sovitaan yhteisistä säännöistä. Seksityötä tekevä voi sitoutua
esimerkiksi siihen, ettei suutele asiakkaidensa kanssa, tai että yhdyntä on varattu rakkaussuhteeseen ja
töissä se rajataan palveluvalikoiman ulkopuolelle.

Läheisyys edellyttää luottamusta ja rehellisyys tuntuu hyvältä, mutta jokainen valitsee itse, missä kulkevat
oman avoimuuden rajat. Ihmisillä on monia erilaisia syitä kertoa tai olla kertomatta myös esimerkiksi
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entisistä kumppaneista tai nuoruuden kokemuksista. Sinulla ei ole mitään ulkoista velvollisuutta kertoa
seksityöstäsi – tai siitä, että olet joskus tehnyt seksityötä – kun tapaat kiinnostavan ihmisen tai kun ihastut.

Mahdollisia ongelmia
On ihmisiä, jotka uskovat vahvasti, että seksi kuuluu vain parisuhteeseen. Näin ajatteleva ei välttämättä
pysty ymmärtämään, että seksi ilman rakkautta on mahdollista. Puoliso tekemä seksityö voi tästä
näkökulmasta tuntua uhkaavalta tai absurdilta ajatukselta. Seksityön ja rakkaussuhteen yhdistäminen ei
kuitenkaan välttämättä ole ongelmatonta silloinkaan, kun kumppani suhtautuu aiheeseen päällisin puolin
neutraalisti.

Haasteet voivat olla moninaisia. Sinun vaitiolovelvollisuutesi saattaa hiertää suhdetta, kun kumppanisi
haluaisi tietää enemmän kuin voit kertoa. Vanhahtaviin sukupuolirooleihin tottunutta kumppania saattaa
häiritä ajatus, että nainen tienaa omaa rahaa ja hallitsee omaa seksuaalisuuttaan. Tai saatat huomata, että
talouteen tuomasi raha kyllä kelpaa, mutta puolisosi ei kuitenkaan arvosta tekemääsi työtä. Ei myöskään
ole tavatonta, että seksityöntekijän kumppani – tiedostamattaan tai tiedostaen – odottaa kotona
samanlaista seksiä kuin tarjoat asiakkaille: esimerkiksi, että olet aina saatavilla ja valmis tekemään erilaisia
temppuja ikään kuin tilauksesta.

Mustasukkaisuuden voi nähdä kokoelmana hankalia tunteita. Se voi sisältää esimerkiksi turvattomuutta ja
hylätyksi tulemisen pelkoa, mutta myös kateutta tai kontrolloimisen halua. Osa mustasukkaisuuden
ilmauksista voi kummuta ajatuksesta, että kuuluu asiaan olla mustasukkainen, jos kumppani harrastaa
seksiä suhteen ulkopuolella. Joskus kyse on siis enemmän opitusta reaktiosta kuin syvistä tunteista.

Tehtävä 5: Mieti, millainen olisi seksityöntekijän ihannepuoliso
Millaisia ominaisuuksia seksityöntekijän unelmapuolisolla olisi? Millaisesta kumppanista itse haaveilet?
Tässä muutama ajatus seksityötä tekeviltä sinkuilta:
-

Unelmakumppani ymmärtäisi jotain seksityön arjesta ja antaisi sille tilaa.

-

Ei ole mustasukkainen, on tarpeeksi itsevarma.

-

Ei utele liikaa mutta osaa kuunnella.

-

Kiinnostunut minusta kokonaisena ihmisenä, ei vain seksityöntekijänä.
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Muutama sana seksityöntekijän läheiselle
Ihminen, joka kertoo sinulle tekevänsä seksityötä, luottaa sinuun. Päätöksen tekeminen ei todennäköisesti
ole ollut helppoa. Ole kiitollinen luottamuksesta ja kerro tämä hänelle. Kuuntele, mitä läheisesi toivoo sinun
tekevän tiedolla. Jos hän kieltää kertomasta asiaa eteenpäin, ole luottamuksen arvoinen, vaikket itse
ymmärtäisikään salaamisen tärkeyttä.
Jos olet kuullut läheisesi tekemästä seksityöstä kiertoteitse, ole erityisen sensitiivinen. Ota asia puheeksi
niin, että läheisesi voi luottaa sinun suhtautuvan asiaan rauhallisesti. Voit kertoa, jos olet huolissasi, mutta
älä oleta seksityöntekijän automaattisesti tarvitsevan apua.

Yritä välttää pikaisia johtopäätöksiä ja oletuksia. Et tiedä, mitä seksityö juuri sinun läheisesi kohdalla
tarkoittaa ennen kuin hän kertoo siitä. Median antamat mielikuvat seksityöstä eivät anna tilaa
todellisuuden kirjolle, ja ovat pahimmillaan harhaanjohtavia ja vahingollisia. Seksin myyminen ja ostaminen
on Suomessa laillista, eikä seksityö välttämättä ole sen vaarallisempaa kuin mikä tahansa sellainen työ,
jossa ollaan kahden kesken asiakkaan kanssa. Moniongelmaisen parituksen uhrin ja luksuselämää viettävän
kalliin seuralaisnaisen väliltä löytyy laaja skaala arkista todellisuutta iloineen ja haasteineen.

Jos sinun on vaikea käsitellä omia tunteitasi uutisen kuulemisen jälkeen, älä käytä sinulle avautunutta
seksityöntekijää omana terapeuttinasi. Voit hakea itsellesi keskusteluapua esimerkiksi Pro-tukipisteeltä tai
Sexpo-säätiön maksuttomasta seksuaalineuvonnasta. Voitte hakeutua neuvontatapaamiseen myös
yhdessä.

Yhteystietoja
Pro-tukipiste tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville ja
ihmiskaupparikoksen kohteeksi joutuneille ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Turussa:
www.pro-tukipiste.fi
Sexpo-säätiö tarjoaa maksutonta neuvontaa seksuaalisuuden, seksin ja ihmissuhteiden kysymyksissä
kasvokkain, Skypen välityksellä, netissä ja puhelimitse:
www.sexpo.fi/neuvonta
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