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Ginalle 

 
 
 
 
Hän kuoli lauantaina. Hänet löydettiin Göteborgin asunnostaan yksin kuolleena lattialla 
makaamassa viisi päivää kuolemansa jälkeen. Elettyään yli vuoden aivan liian raskasta 
elämää hän katosi meiltä, kukaan ei tiedä antoiko ruumis vai mieli ensin periksi. Kerrotaan, 
että hän oli oksentanut ja ryöminyt ympäriinsä ja näytti siltä että hän olisi yrittänyt päästä 
ulos asunnosta. 
En tiedä onko se totta, tiedän vain että hän kuoli yksin ja ettei kukaan ollut pitämässä 
kädestä kiinni.  
Hän eli 27-vuotiaaksi ja lämminsydäminen, surusieluinen ihminen poistui ilman että 
kukaan huomasi mitään moneen päivään. 
 
Me tapasimme ensimmäisen kerran strippariklubilla Göteborgissa vuonna 1994.  
Hän oli minua monta vuotta nuorempi ja oli ollut vähemmän aikaa alalla mutta hän tiesi jo 
kaiken sen mitä meidän kaikkien täytyy oppia ennemmin tai myöhemmin. 
Sukulaisten ja vanhojen ystävien hyväksyntä ovat harvojen etuoikeus, 
ainoa asia minkä tietää varmuudella on että tosiystävät, joita löytyy työkavereiden 
joukosta, 
vastaavat keskellä yötä kun tarvitset jonkun jonka kanssa puhua. 
Tapasimme eri työpaikoissa vuosien mittaan, 
meistä ei koskaan tullut läheisiä ystäviä mutta iloitsimme aina tapaamisistamme. 
90-luvun lopussa olin mukana tekemässä TV:lle dokumenttisarjaa 
ja matkustin kameramiehen kanssa länsirannikolle haastatellakseni häntä. 
Hän tuli säteilevänä ja kauniina, 
hänen halunsa olla rehellinen peitti sen tosiasian että 
hän oli todennäköisesti jo silloin hyvin rikki sisältä. 
Sen jälkeen hän soitti minulle muutaman kerran yöllä, 
mutta en jaksanut vastata… 
 
Ymmärrän että on helppo päätellä hänen kohtalonsa johtuneen hänen ammatistaan.  
Mutta kuten useimmat tietävät, totuus on yleensä monimutkaisempaa. 
Totta kai joillakin strippariklubeilla suhtautuminen alkoholiin ja huumeisiin on 
hyväksyvämpää. 
Mutta omasta kokemuksestani tiedän että näin on kapakkaelämässä yleensäkin. 
Mutta baarimikkona ystäväsi eivät koko ajan kyseenalaista työtäsi, 
et menetä yhteyttä vanhempiisi 
eikä sinuun suhtauduta alentuvasti kun kerrot, mitä teet työksesi. 
Olen nähnyt viisaiden, kauniiden naisten jotka ohjaavat itse omaa elämäänsä ja joilla on 
selkeä päämäärä olemassa, muuttuvan heikoiksi ja surullisiksi ympäristön ennakkoluulojen 
vuoksi niin monta kertaa, että se ei enää yllätä minua. 
 
Toivon että me, jotka vielä työskentelemme, osaisimme pitää parempaa huolta 
toisistamme 
ja että pistämme stopin ja välitämme itsestämme ennen, ennen kuin olemme menneet liian 
pitkälle. 
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Ja toivon että lähimmäisemme tällä pienellä planeetalla voisivat yrittää nähdä yksilön sen 
sijaan että tuomitsevat meidät jo etukäteen ammatinvalintamme vuoksi. 
 
Hyvästi G, toivottavasti sinulla on kaikki paremmin nyt! Meillä on ikävä sinua 
ja jos sinulla on aikaa soitella, niin lupaan vastata aina, vaikkapa keskellä yötä. 
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Johdanto 
 

Taustaa 
 
Yllätyin iloisesti kun Jaana Kauppinen Pro-tukipisteeltä kysyi minulta, haluaisinko tehdä 
tarvekartoituksen seksityöntekijöiden tarvitsemista palveluista Tampereen seudulla. 
Vastasin myöntävästi ajattelematta edes tarkalleen mitä se pitäisi sisällään. Tavattuamme 
ensimmäisen kerran minulle tuli selkeämpi kuva, mitä hän halusi. Pro-tukipiste tekee 
hyvää työtä pääkaupunkiseudulla prostituoitujen parissa, mutta heillä on vähemmän 
kokemusta muunlaista seksityötä tekevistä ryhmistä. Tampereella ei ole katuprostituutiota 
ja yksityisasunnoissa seuralaispalveluja tarjoavien naisten määräkin on vähäinen. Sen 
sijaan Tampereella on paljon strip tease –klubeja ja seksikauppoja. Perinteisesti 
sosiaalisia toimenpiteitä kohdennetaan syrjäytyneimpiin seksityötekijöihin, mutta nyt olisi 
mahdollisuus siirtää katse vaikeammin tavoitettaviin ryhmiin – sisätiloissa työskenteleviin 
seksityöntekijöihin. 
 
Huolimatta siitä, että olen itse työskennellyt seksityöntekijänä yli 20 vuotta, tiesin aiheesta 
liian vähän. Ja huolimatta myös siitä, että olen toiminut aktiivisesti politiikassa 
prostituutioon ja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä kansainväliselläkin tasolla useita 
vuosia, tämä toimeksianto oli minulle aivan uusi alue. Istuin tietokoneen ääressä ja yritin 
opiskella ”tarvekartoitusta” ja ”haittojen vähentämistä”, tutkin miten muissa maissa on tehty 
ja minkälaisia erilaisia palveluja on saatavilla sekä etsin tilastoja ja tietoja siitä, mitä 
stripparit oikeastaan tarvitsevat. Katuprostituutiosta löytyi paljon tietoa mutta sekä 
Suomessa että kotimaassani Ruotsissa oli vain vähän käyttökelpoisia tutkimuksia 
sisätiloissa tapahtuvan seksityön markkinoista. 
 
Tajusin, että ei riittäisi – ainakaan minulle - että puhuisin kymmenen stripparin kanssa ja 
kirjoittaisin jonkinlaisen hyväksyttävän yhteenvedon. Minä tekisin enemmän kuin tuon, olen 
sen ikään kuin velkaa kollegoilleni nyt kun kerran sain mahdollisuuden tähän. Niinpä 
muunsin toimeksiannon isoksi projektiksi, koska halusin ja pystyin tekemään niin. 
Haastattelisin 35 seksityöntekijää Tampereella ja yhtä monta Ruotsissa. Näistä kirjoitan 
yhteenvetona raportin. Minulla ei ollut tällaisesta työstä aikaisempaa kokemusta, mutta 
olen työskennellyt seksityöntekijänä Suomessa 12 vuotta ja vielä kauemmin Ruotsissa, 
joten tunnen monia seksityöntekijöitä. Mutta puhuisivatko he minulle? 
 
Tiesin jo alusta lähtien, että haluan esittää tulokset sekä tilastoina että sanallisina 
kommentteina, joten looginen ratkaisu oli tehdä kartoitus haastattelemalla ihmisiä 
henkilökohtaisesti. Tiesin myös että tulisin keskittymään sisätiloissa tapahtuvaan 
seksityöhön. Osittaisin siksi että se on relevanttia ottaen huomioon Tampereen olosuhteet 
ja osittain siksi, että tästä osasta seksityötä on liian vähän tietoa saatavilla. Alkuperäisen 
toimeksiantoni ulkopuolella minua kiinnosti myös tutkia, näyttävätkö palvelutarpeet 
erilaisilta seksityöntekijöiden parissa Ruotsissa verrattuna alkuperäiseen kohderyhmääni 
eli tamperelaisiin seksityöntekijöihin.  
 

Menetelmä 
 
Haastattelukysymyksiä muotoillessani listasin kaikki mahdolliset palvelut, viranomaiset ja 
aihealueet, joiden kanssa seksityöntekijöillä voisi ajatella olevan vaikeuksia eli valmistelin 
”voileipäpöydän” mitä erilaisimmista aineksista. Jotkut palveluista ovat sellaisia, että Pro-
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tukipiste ei voi niitä tuottaa mutta Pro-tukipisteellä voisi olla tarjolla tietoa suositeltavista 
hyvistä palveluntarjoajista. Valitsin myös joitakin sellaisia palveluja, kuten hieronta ja 
akupunktio, joita voitaisiin toteuttaa myös osana etsivää työtä. Koska tämä kokonaisuus 
tulisi liian laajaksi, jaoin sen pienempiin ryhmiin ja kunkin palvelun tarpeellisuuden 
arvioimiseksi käytin arviointiasteikkoa, joka ulottui yhdestä viiteen (1-5). Apunani minulla 
oli kaksi seksityöntekijää, jotka huolehtivat siitä, että kysymykset olivat seksityöntekijöiden 
kannalta loogisia ja olennaisia. Jätin myös kunnolla tilaa henkilökohtaisille kommenteille ja 
kysymyslomake päättyi viiteen kysymykseen, joita pidin tärkeinä kokonaisuuden kannalta. 
Päätin myös hyvin tietoisesti, etten kysy millaista seksityötä vastaaja tekee (vaikkakin 
useimmissa tapauksissa tiesin sen kyllä), sillä tämäntyyppinen kysymys houkuttelee 
valehtelemiseen. Jotkut leimat ovat voimakkaampia ja pahempia kuin toiset ja 
seksityöntekijät ovat niin tottuneita valehtelemaan, että se tapahtuu melkeinpä 
automaattisesti. Päätin pitää myös kysymykset suhteellisen neutraalilla tasolla, vaikkakin 
monet vastaajista valitsivat itse vastaamisessaan henkilökohtaisemman tason ja kertoivat 
erittäin henkilökohtaisia kokemuksiaan. 
 
Päästäkseni niin lähelle totuutta kuin mahdollista, päätin pyytää seksityöntekijöitä 
arvioimaan palvelujen tarvetta kahdesta eri näkökulmasta eli subjektiivisesti ja 
objektiivisesti. Joskus on helpompaa olla rehellinen silloin, kun puhuu muista ihmisistä. 
Arvelin, että vastaukset tulisivat jakautumaan kahteen ryhmään; toisessa ryhmässä ovat 
ne, jotka antavat alhaisia arvoja itselleen ja korkeita arvoja muille ja toisessa ryhmässä ne, 
jotka päättävät olla täysin rehellisiä. 
 

Haastattelut 
 
Aloitettuani haastattelut näytti siltä, että löytyi myös kolmas ryhmä eli ne, jotka ajattelivat 
että heidän tilanteensa oli huonompi kuin kenenkään muun. Mutta kaikki tekivät parhaansa 
ollakseen niin rehellisiä kuin pystyivät. Eräs haastateltava sanoi, että ”tästä tulee työlästä, 
sillä olen päättänyt olla täysin rehellinen” ja hän ei ollut asenteensa kanssa yksin. 
Useimmat haastattelut kehittyivät keskusteluiksi. 
Useimmat haastattelut, 55 haastattelua 77:stä, tein henkilökohtaisissa tapaamisissa. Loput 
haastattelin joko puhelimitse tai sähköpostitse. Joko minä tai minua avustaneet 
seksityöntekijät tunsivat haastateltavani. Päämääränä oli, että haastateltavat olivat 
edustava ja laaja otos kohderyhmästä ja että otos oli suurin piirtein samankaltainen 
molemmissa maissa. Strippareiden osuus seksityöntekijöistä on Tampereella suuri ja siksi 
se näkyi myös otoksessa. 
 
On syytä mainita, että kaikki joita kysyin haastatteluun, vastasivat myöntävästi. Jokainen 
haastateltava sai kommentoida kysymyksiä ja 18 kertoi kysymysten olleen tarkkaan 
mietittyjä, yhtä moni piti niitä tärkeinä, kymmenen sanoi niiden olleen mielenkiintoisia ja 
neljä kuvasi haastattelun olleen kivaa. Viisi vastaajaa oli positiivisesti yllättynyt ja yksi 
kertoi kysymysten olleen erilaisia kuin mihin hän oli varautunut. Loput arviot olivat 
positiivisia mutta viiden vastaajan mielestä kysymykset olivat vaikeita ja he kaikki olivat 
niitä, jotka vastasivat sähköpostitse. Yhden mielestä oli oleellista se, että kysymykset oli 
laatinut henkilö, joka on itsekin seksityöntekijä. 
 

Keitä haastateltiin? 
 
70 haastateltavasta 64 on naisia ja kuusi on miehiä. 40 työskentelee stripparina, 23 myy 
escort-palveluja ja seitsemän esiintyy pornofilmeissä. Joillakin on kokemuksia kadulla 
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työskentelystä ja jotkut ovat tarjonneet puhelinseksiä ja jotkut domina-palveluja. Nuorin on 
20-vuotias ja vanhin on 70-vuotias. Keski-ikä (70-vuotias poisluettuna) vastaajilla oli 32 
vuotta ja seksityön keston keskiarvo oli kymmenen vuotta. Vastaajat olivat 13 eri maasta 
(Ruotsi, Suomi, Viro, Venäjä, USA, Bulgaria, Thaimaa, Liettua, Norja, Malesia, Tanska, 
Unkari ja Tsekin tasavalta) ja he ovat työskennelleet 28 eri maassa. Jotkut ovat 
työskennelleet vain yhdessä maassa, jotkut 7-9 maassa ja keskiarvo oli 2,5 
työskentelymaata. 
 

Raportti 
 
Kun yritin tehdä yleiskuvaa haastattelumateriaalista näin, että henkilökohtaiset kommentit 
olivat äärimmäisen tärkeitä. Olin saanut niin monia fantastisia sitaatteja; miten pystyisin 
valitsemaan, mitkä ottaisin mukaan raporttiini? Niinpä päätin ottaa mukaan ne kaikki! 
Minun tärkeimpinä pitämieni sitaattien valitseminen olisi ollut subjektiivinen näkemykseni ja 
mielestäni nyt oli jo aika sille, että seksityöntekijät saavat puheenvuoron ilman, että kukaan 
sensuroi heidän puheitaan. Joten tästä syystä raportin materiaaliin ei sisälly analysoivia 
kommentteja. On syytä kuitenkin painottaa tulkintaa, että korkeat luvut viittaavat 
ensisijaisesti palvelujen tarpeeseen, eivät automaattisesti siihen, että puheena oleva asia 
olisi vastaajille ongelma.  
 
Yksi kommentti sosiaalisesta stigmasta lienee kuitenkin paikallaan ennen kuin alatte lukea 
varsinaista raporttia. On helppoa saada vaikutelma, että jotkut seksityöläiset ottavat 
etäisyyttä toisiin seksityöläisten ryhmiin. Strippari joutuu usein selittämään että hän ei ole 
prostituoitu joten on itsestään selvää, että hän haluaa tehdä selvän eron näiden välillä. 
Harvoin siinä on kysymys solidaarisuuden puutteesta vaan yksinkertaisesti siitä, että hän 
on täysin tietoinen siitä, että on olemassa yksi pahempi sosiaalinen leima kuin olla strippari 
ja se on huoran leima. Eron tekeminen on tervettä itsesuojeluvaistoa, jonka tekee 
välttääkseen tulemasta vielä pahemmin tuomituksi kuin mitä jo on.  
 
 Tämä raportti on tekemäni pitkän matkan loppuosuus. Uskon ja toivon, että se tulee 
olemaan tarpeeksi ajatuksia herättävä, jotta se voisi muuttaa seksityötekijöihin liittyviä 
käsityksiä sekä tapaa, jolla heihin suhtaudutaan ja mitä palveluja heidän ajatellaan 
tarvitsevan. Voin vain lainata erästä kollegaani: ”Olemme vain ihmisiä.” 
 

Mitä he vastasivat? 
 
Tilastot on merkitty taulukoihin seuraavasti:  
A – subjektiivinen arvio omasta henkilökohtaisesta tarpeesta 
B – objektiivinen arvio palvelun tarpeesta seksityöntekijöiden parissa yleensä. 
 
Olen päätynyt esittämään tilastoaineiston kolmella eri tavalla paremman kokonaiskuvan 
saamiseksi. Jokaisen arvosarakkeeseen on merkitty, kuinka moni seksityöntekijä on 
arvioinut palvelutarpeen kyseisellä numerolla. Tämän lisäksi jokaisen palvelun kohdalla on 
laskettu sekä keskiarvo että mediaani (keskimmäinen luku eli mitä 35 vastaajasta henkilö 
numero 18 vastasi). Molemmat keskiluvut (keskiarvo ja mediaani) näkyvät 
tulossarakkeessa. Eli kannattaa seurata, mitkä palvelut saavat monta kolmosta, nelosta ja 
vitosta sekä myös sitä, mitkä palvelut saavat korkeita arvoja tulossarakkeessa. 
 
Yksinkertaisuuden vuoksi päädyin esittämään taulukot ja niiden sisällön englanniksi, koska 
alkuperäinen haastattelumateriaalinikin oli englanniksi. 
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Jokaisen osion jälkeen näkyvät saamani kommentit. Päädyin siihen, että en ole editoinut 
niitä mitenkään, sensuroinut mitään tai jättänyt pois mitään. Kaikki kommentit ovat mukana 
raportissa. 
 
Paremman yleiskuvan saamiseksi suosittelen ennen raportin läpikäymistä lukaisemaan 
liitteenä olevan alkuperäisen haastattelulomakkeen. 
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Tampereen tulokset
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Terveys 
 

 
 

A. The body  
 

A The Body 1 2 3 4 5 Result 
1A Health advice/nurse 6 3 11 9 6 3,2/3 
1B Health advice/nurse 1 1 14 11 8 3,7/4 
2A Health checks/physician 3 5 4 6 17 3,8/4 
2B Health checks/physician - 1 9 9 16 4,1/4 
3A Physiotherapy 6 3 6 11 9 3,4/4 
3B Physiotherapy 1 3 14 10 7 3,5/3 
4A Massage 4 1 8 5 17 3,9/4 
4B Massage - 1 12 9 13 4,0/4 
5A Acupuncture  19 1 7 4 4 2,2/1 
5B Acupuncture  8 4 14 4 5 2,8/3 
6A Advice on diets/dietician  11 3 9 7 5 2,8/3 
6B Advice on diets/dietician  - 5 16 9 5 3,4/3 
7A Advice on exercise  10 4 9 7 5 2,8/3 
7B Advice on exercise  3 7 11 10 4 3,1/3 
8A Advice on plastic surgery  15 5 4 3 8 2,5/2 
8B Advice on plastic surgery  - 2 8 13 12 4,0/4 

 
”Monet välttelevät terveydenhuoltoa, kaikki se valehteleminen tekee sen niin 
monimutkaiseksi.” Stina 
 
”Minä välttelen kaikkia terveystarkastuksia, sillä en ole ollut sellaisessa melkein 20 
vuoteen, sitä pelkää että mitä ne voivat löytää. Eikä se tee asiaa yhtään paremmaksi että 
tuntuu siltä, että on mahdotonta olla aivan rehellinen.” Krista 
 
”Ideaali ruumiinkuva vaikuttaa olevan naisille se, että pitää olla hoikka ja silikonirinnat.” 
Mika 
 
” Jos kyseessä olisi ihminen, joka tuntee tämän alan, niin olisi helpompi hakea apua.” 
Riitta 
 
” Me käymme plastiikkakirurgilla leikkauttamassa itseämme ollaksemme kauniimpia 
miesten silmissä; tuntuu vanhanaikaiselta ajattelulta.” Tiina 
 
”Tanssijoilla on usein ongelmia polvien turvotuksen takia.” Anna 
 
”En kerro koskaan mitään seksityöstä, sillä en jaksa kuunnella muiden ihmisten tuomioita.” 
Marja 
 
”En ole pitänyt huolta terveydestäni”.” Dani 
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”Minä voin ongelmitta kertoa lääkärille työstäni.” Daisy 
 
”Työskentelin pornofilmissä USA:ssa samaan aikaan kun sain keskenmenon. Siellä oli 
sellainen keskus, josta sai apua ja neuvoja, sellainen ei olisi ollut mahdollista täällä 
Suomessa. ”Hei, minulla oli keskenmeno, miten voin näytellä pornofilmissä riskeeraamatta 
terveyttäni?”.” Saari 
 
”Vaatisi paljon että hakisin apua, jos loukkaisin itseni työssä. On myös surullista, että niin 
monet tekevät kauneusleikkauksia ja olisikin tärkeää saada kunnollisia neuvoja ja hyviä 
kontakteja.” Mikaela 
 
”Stripparina sekä polvet että selkä kipeytyvät.” Sandra 
 
”Tytöt tekevät kauneusleikkauksia ja aloittavat työnteon aivan liian aikaisin ja se johtaa 
siihen että tulee komplikaatioita.” Felicia 
 

B. The Brain  
 

B The brain 1 2 3 4 5 Result 
1A Sleeping problems 10 4 2 5 14 3,3/4 
1B Sleeping problems - 1 10 12 12 4,0/4 
2A Advice on depression 9 2 5 5 14 3,4/4 
2B Advice on depression - 2 9 8 16 4,1/4 
3A Advice on burnout 4 4 6 5 16 3,7/4 
3B Advice on burnout - - 12 7 16 4,1/4 
4A Sexuality and relations 8 1 5 10 11 3,4/4 
4B Sexuality and relations - 1 8 12 14 4,1/4 
5A Therapy/psychologist 4 2 6 6 17 3,9/4 
5B Therapy/psychologist - - 2 9 24 4,6/5 
6A Psychiatrist 12 3 9 5 6 2,7/3 
6B Psychiatrist - 2 8 10 15 4,1/4 
7A Couple counselling 9 11 7 2 6 2,6/2 
7B Couple counselling 2 5 10 8 10 3,5/4 
8A Gender issues 31 1 1 1 1 1,3/1 
8B Gender issues 2 4 13 7 9 3,5/3 

 
 
”Terapia on hankala juttu, sillä seksityö peittää kaiken sen, mistä itse asiassa olisi tarvetta 
puhua. Se on valtavan turhauttavaa.” Julia 
 
”Tämä työ on henkisesti haastavaa, terapia on äärimmäisen tärkeää.” Minna 
 
”Minulle on sanottu että kaikki minun ongelmani johtuvat seksityöstä, se ei ole totta ja se 
tekee minut vihaiseksi. Eräs ryhmäterapeutti alkoi itkeä kun kerroin ongelmistani 
terapiassa. Ajattelin että ”tämän pystyn itse hoitamaan paremmin”.” Sara 
 
”Tällä alalla tuntee itsensä helposti yksinäiseksi joten kunnollinen terapia olisi hienoa. 
Luulen että olen kärsinyt erityisesti, koska olen thaimaalainen. Ihmiset luulevat että olen 
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typerä tyttö joka on vain rahan perään. Olen kuitenkin paljon enemmän kuin tuota ja se on 
psyykkisesti kuluttavaa.” Mena 
 
”Fyysinen terveyteni on kaikin puolin hyvä, mutta seksityöntekijänä on vaikea luottaa 
psykiatreihin vaikka juuri sillä alueella tarvitsisimme eniten apua.” Olga 
 
”En luota psykologeihin sillä ne luulevat ymmärtävänsä minun todellisuuttani mutta sitä he 
eivät tee.” Leena 
 
”Monet juovat pystyäkseen nukkumaan. Masennus on tavallista mutta terapiaa vältellään, 
sillä se tyssää yleensä siihen että on seksityöntekijä. Ei jaksa valehdella ja sitten on pakko 
lopettaa terapia ja sitten voi entistä huonommin.” Felicia 
 
”Tässä työssä ei ole todellakaan vaikeata ”tulla ulos”, kukaan ei välitä oletko bi- tai 
homoseksuaali.” Stina 
 
”Luottamukseni psykiatriin on nolla! Ne vain vetävät hätiköityjä johtopäätöksiä, jotka 
perustuvat tietämättömyyteen ja ennakkoluuloihin.” Elena 
 
”Kun elämässä ei ole mitään muuta kuin tämä työ on helppo masentua vaikkakin suurin 
osa ongelmistani johtuu lapsuudestani. Sitä yrittää täyttää jotakin tyhjää tilaa tekemällä 
seksityötä. Yötyö ei sovi kaikille.” Riita 
 
”Suhteen alussa tulee aina keskustelua työstä. Alussa se on ihan ok, mutta myöhemmin 
siitä tulee ongelmia. Pariterapia on tärkeää niille, jotka aloittelevat uutta suhdetta.” Mira 
 
”Parisuhteet ovat vaikeita ja koska ihminen on laumaeläin, niin sitä tarvitsee suhteita. 
Mutta yhteiskunnassa on tämä kaksinaismoralistinen huora-madonna–myytti. Naisten 
pitäisi olla ylpeitä ilmaistessaan seksuaalisuuttaan, mutta miehistä tulee pukkeja ja naisista 
huoria. Jos tulee tietoon, että nainen on ollut kolmistaan niin yhtäkkiä kaikki miehet 
luulevat omaavansa VIP-passin hänen pilluunsa.” Tiina 
 
”Psykiatri voi tuntua hieman hysteerisen ylienergiseltä, tarvitsisi sopivampaa apua.” Tiina 
 
”Uni- ja pariterapia ovat tärkeimpiä.” Janne 
 
”Sitä tulee vihamieliseksi miehiä kohtaan, se on ongelmallista.” Dani 
 
”Monet hakee apua lääkkeistä, mutta se ei auta. Loppuun palaminen on tavallista pitkään 
työskennelleiden parissa. 80 prosentilla kollegoistani ei ole parisuhdetta ja pitkät suhteet 
ovat harvinaisia.” Anna 
 
”Terapeutin on tärkeää olla laajakatseinen ja hänen ei tulisi luulla että kaikki ongelmat 
johtuvat seksityöstä. Psykiatrini ei tiedä mitä teen työkseni vaikka olen käynyt siellä kuusi 
vuotta.” Marja 
 
”Minulla ei ole näille palveluille tarvetta, mutta olisin iloinen jos niitä olisi saatavilla.” Daisy 
 
”Tämä on tärkeää. On olemassa paikkoja, joissa huumeiden käyttäjät voivat käydä 
puhumassa vertaistensa kanssa, mutta meillä ei ole sellaista paikkaa. Töissä voi puhua 
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kollegojen kanssa mutta samalla täytyy olla myös ”työasenne” päällä ja sitten ei aina pysty 
juuri siinä hetkessä puhumaan.” Saari 
 
”Olen nähnyt monta surullista tyttöä ja monia surullisia ihmissuhteita.” Mikaela 
 
”Aikaisempina vuosina seksityöntekijänä olisin tarvinnut valtavasti psykologin ja psykiatrin 
apua uniongelmiin, masennukseen, loppuun palamiseen. Seksiteollisuuden vaikeudet 
voivat tulla yllätyksenä ja niihin olisi hyvä olla varautunut.” Siiri 
 
”On tärkeää että tällaisia palveluja on saatavilla. Olen uusi alalla mutta tulen varmasti 
tarvitsemaan niitä.” Lia 
 
”Jos terapian aikana seksityö ei ”mene ohi” niin terapeutti näyttää ottavan sen 
henkilökohtaisesti.” Tina 
 
”Seksityöntekijöillä on valtavan usein parisuhdeongelmia. Parisuhdeneuvonta seksityöstä 
”ylipääsemiseksi” olisi tosi hyvä, erityisesti partnerille.” Katrin 
 
”Terapia olisi hyvästä jotta voisi eritellä mikä on oikein ongelmana, mutta silloin terapeutin 
täytyy olla täysin ennakkoluuloton. Me kiellämme paljon, suomalaiset eivät puhu 
tunteistaan. ”Onnellisuuspillerit” voivat helpottaa vuorovaikutusta.” Lina 
 
 

C. The pussy/dick 
 

C The pussy/dick 1 2 3 4 5 Result 
1A Gynaecologist/urologist 3 1 6 3 22 4,1 / 5 
1B Gynaecologist/urologist - - 5 8 22 4,5 / 5 
2A Pregnancy prevention 15 3 7 1 9 2,6 / 2 
2B Pregnancy prevention 3 - 14 5 13 3,7 / 4 
3A STD prevention 15 4 5 2 9 2,6 / 2 
3B STD prevention 1 2 7 8 17 4,1 / 4 
4A STD test 9 5 6 2 13 3,1 / 3 
4B STD test - 1 7 6 21 4,3 / 5 
5A HIV test 8 8 5 1 13 3,1 / 3 
5B HIV test - 2 7 6 20 4,3 / 5 
6A Pap smear 6 - 7 5 17 3,8 / 4 
6B Pap smear 1 - 9 6 19 4,2 / 5 
7A Advice on abortion 20 1 5 1 8 2,3 / 1 
7B Advice on abortion 3 2 8 9 13 3,8 / 4 
8A Hepatitis vaccination 5 1 7 3 19 3,9 / 5 
8B Hepatitis vaccination - - 4 6 25 4,6 / 5 
9A Health certificate 21 2 2 1 9 2,3 / 1 
9B Health certificate 1 4 5 8 17 4,0 / 4 

 
 
”Sieni- ja virtsatietulehdukset ovat valtavan tavallisia. Tietomme niiden aiheuttamista 
mahdollisista ongelmista ovat vähäisiä.” Anna 
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”Gynekologi ei voi auttaa ellei hän ymmärrä tätä alaa ja aina he ’juuttuvat’ 
intiimilävistyksiin.” Marja 
 
”Olen mennyt sukupuolitautitesteihin mutta vastaanotto on ollut epämukavaa ja 
ymmärtämätöntä.” Dani 
 
”Osa ihmisistä on idiootteja ja antavat naida ilman kumia 100 eurolla.” Daisy 
 
”Vastustan aborttia. Minut raiskattiin mutta pidin lapsen siitä huolimatta!” Saari  
 
”Olen aina ollut terve, joten en ole ajatellut näitä asioita paljoakaan. Neljä lasta 
synnyttäneenä en tarvitse raskausneuvontaa ja minulla on hyvä sairausvakuutus.” Siiri 
 
”Vastustan aborttia.” Mikaela 
 
”Tärkeintä minulle, koska haluan aloittaa pornofilmeissä, tärkeintä minulle on vagina!” Lia 
 
”Seksityön selittäminen on niin monimutkaista ja sitten sitä lopettaa menemisen 
(terveystarkastuksiin). Jos on strippari ja kantaa mukanaan kondomeja niin sitten luullaan 
että huoraat. Sieni-infektiot ovat iso ongelma.” Lina 
 
”Gynekologia on sellainen alue että siinä mahdollisuus olla rehellinen merkitsee todella 
paljon.” Julia 
 
”Minulla on hyvä gynekologi ja on tärkeää että voin olla täysin avoin, koska minulla on 
Chronin tauti. Voin suositella häntä keskukselle (Pro-tukipisteelle).” Sara 
 
”Elän tavallista elämää mieheni ja lapseni kanssa ja minulla ei ole mitään tarvetta tällaisille 
erityispalveluille näissä asioissa.” Mena 
 
”Kaikilla joilla on seksikontakteja useamman kuin yhden partnerin kanssa tai jotka 
matkustavat paljon, pitäisi olla hepatiittirokotus. Ja tarkoitan todellakin KAIKILLA, ei vain 
seksityöntekijöillä.” Lena 
 
”Tärkeimpiä palveluja minulle, kehonihan on työkaluni.” Elina 
 
”Hiv- ja seksitautitestit pitäisi voida tehdä nimettömästi.” Leena 
 
”Jos joku tonkii vittuani niin saa kyllä selvitä siitäkin, että olen rehellinen sen suhteen mitä 
teen työkseni ilman että tarvitsee tuomita minua.” Stina 
 
”Jos tekee muunlaisia mallin hommia, niin tarvitseeko siihen olla lääkärintodistus?” Mika 
 
”Vasta-alkajille on tärkeää saada tietoa miten suojata itseään ja muita. Moni aloittaa 
pornofilmeissä tullakseen kuuluisaksi, erityisesti nuorilla ihmisillä, 14–17–vuotiailla on 
tällainen unelma.” Riita 
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D. The harmful stuff 
 
 

D The harmful stuff 1 2 3 4 5 Result 
1A Help to quit smoking 22 2 6 1 4 1,9/1 
1B Help to quit smoking 5 3 13 8 6 3,2/3 
2A Advice on alcohol abuse 14 3 4 7 7 2,7/3 
2B Advice on alcohol abuse - 1 2 15 17 4,4/4 
3A Advice on drug abuse 22 2 2 1 8 2,2/1 
3B Advice on drug abuse 1 3 5 9 17 4,1/4 
4A Advice – eating disorders 25 1 2 2 5 1,9/1 
4B Advice – eating disorders 2 5 4 14 10 3,7/4 

 
”Itse en polta enkä juo, mutta tiedän että monella on ongelmia. Tiedän että 
stereotyyppisesti ajatellaan että moni käyttää huumeita mutta niin ei minun kokemukseni 
mukaan ole, useimmin kyseessä on alkoholi.” Olga 
 
”Olen kamppaillut anoreksiani kanssa koko aikuisikäni. Mutta aina kun olen hakenut apua, 
niin seksityöstä puhutaan ikään kuin se olisi syy ongelmiini ja niinpä olen antanut periksi.” 
Elina 
 
”Tarvitsen terapiaa mutta tiedän aikaisemmista kokemuksista että on mahdotonta saada 
kunnollista apua.” Stina 
 
”Useimmat ovat todella tyytyväisiä kehoonsa, sillä sitä oppii että ’mikä tahansa kelpaa’.” 
Krista 
 
”Olen lääkinnyt itse itseni useita vuosia. Jotakin heräämiseen, jotakin nukahtamiseen. Silti 
ajatellaan, ettei minulla ole huumeongelmaa.” Krista 
 
”Menin AA:han alkoholiongelmani takia. Ne sanoivat ’sinä et näytä alkoholistilta, sinä 
näytät hyvältä’. Kun korostin, että tarvitsen apua, niin he nauroivat. Sehän on mun työtäni 
näyttää hyvältä ja ei kenestäkään näy päältä päin onko hän alkoholisti.” Sara 
 
”Monet tanssijoista juovat liikaa, sehän on osa työtä.” Mena 
 
”Syömishäiriöt ovat yleisiä seksityöntekijöillä.” Mika 
 
”Ensimmäiseksi otetaan tueksi alkoholia, ei jaksa tehdä töitä selvin päin. Jos ei saa unta 
otetaan unitabletteja ja jonkin ajan kuluttua täytyy pitää kahden kuukauden tauko 
saadakseen takaisin normaalin vuorokausirytmin. Sitten mennään takaisin töihin ja sama 
alkaa alusta.” Riita 
 
”Alkoholi on yleinen ongelma klubeissa työskentelevillä.” Mira 
 
”Monetkaan klubeilla työskentelevistä tytöistä ei tiedosta että alkoholi voi olla yhtä 
vahingollista kuin huumeet.” Tiina 
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”Pitäisi voida jutella yhdessä, ei vain saada neuvoja. AA ei toimi meille koska meidän on 
juotava töissä ollessamme. Mutta tarvitsemme apua siihen, miten hoitaa asia.” Anna 
 
”Syömishäiriöistä puhutaan liian vähän, ne ovat suuri ongelma. Ei syödä ennen työtä, jottei 
näyttäisi lihavalta.” Anna 
 
”Huumeet ja alkoholi kulkevat käsi kädessä psyykkisten ongelmien kanssa.” Daisy 
 
”En ikinä hakenut päihdeongelmaani apua mm. lasten takia. Minulla oli tunne, etten voisi 
luottaa vaitiolovelvollisuuteen ja pelkäsin, että sosiaalitoimi vedettäisiin mukaan.” Saari 
 
”Join liikaa ja menin AA:han, mutta he eivät halunneet auttaa minua. Minä olin strippari, 
bailaaja, ja heidän mielestään minun olisi pitänyt mennä NA:han vaikkei minulla ollut 
huumeongelmaa.” Lina 
 
”Muutamia vuosia sitten join liikaa töissä ollessani. Niin tapahtuu helposti, koska se on 
sallittua. Juominen tekee työskentelyn helpommaksi mutta se myös tuhoaa terveytesi, 
sielusi, tapasi ajatella sekä saa sinut vihaamaan itseäsi. Avun saaminen 
alkoholiongelmaan on äärimmäisen tärkeää. Minä olin tarpeeksi vahva voittamaan tämän 
ongelman itse, mutta kaikki seksityöntekijät eivät ole.” Siiri 
 
”Olen käyttänyt huumeita – se tuhoaa elämän! Huumekuntoutus on tärkeää, kaikki eivät 
ole tarpeeksi vahvoja selvitäkseen itse.” Mikaela 
 
 
 
 
 

Todellisuus ja arki 
 
 

 
A. The authorities 

 
A The authorities 1 2 3 4 5 Result 
1A Contact – social worker 13 5 4 2 11 2,8/2 
1B Contact – social worker 1 4 9 6 15 3,9/4 
2A Contact – tax authorities 5 1 9 4 16 3,7/4 
2B Contact – tax authorities - - 7 12 16 4,3/4 
3A Employment office 12 1 9 2 11 3,0/3 
3B Employment office - 2 11 8 14 4,0/4 

 
” En ole koskaan kertonut työvoimatoimistossa mitä työtä olen tehnyt ja parempi tehdä niin 
jotta saa asiallista neuvontaa.” Riita 
 
”En ole koskaan kertonut työnvälityksessä mitä teen. Joillekin ei voi koskaan kertoa 
työstään.” Mira 
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”Työnvälityksessä on oltu hyvin positiivisia, mutta sosiaalitoimistossa asennoiduttiin 
negatiivisesti kun kerroin ammatistani.” Anna 
 
”Toivon että tapaisin ammattilaisen joskus.” Marja 
 
”Jos löytyy avoimuutta niin silloin uskaltaa ottaa kontaktia, etenkin maahanmuuttajana.” 
Daisy 
 
”CV:ssä meidän täytyy täyttää aina ’aukko’ johtuen vuosista seksiteollisuudessa.” Saari 
 
”Veroviranomaisten pitäisi olla huomattavasti ’palvelualttiimpia’.” Mikaela 
 
”Hain töitä mutta jätin strippaamisen mainitsematta, sillä muuten en olisi koskaan saanut 
sitä työpaikkaa. On valtavan piinallista mennä työpaikkahaastatteluun ja joutua 
valehtelemaan.” Minna 
 
”Lastenhoitoapua pitäisi löytyä myös niille, jotka työskentelevät öisin.” Minna 
 
”Kun menin työvoimatoimistoon, he olivat niin uteliaita, että minun oli pakko kertoa 
enemmän itsestäni - mitä olen tehnyt aikaisemmin ja mitä haluan tehdä tulevaisuudessa - 
joten olen lakannut kertomasta. Samalla olisi kuitenkin hyvä, jos he tuntisivat minut.” Maria 
 
”Löysin ’tavallisen’ ammatin, joka sopi maahanmuuttajalle ja sain ammattiin koulutuksen. 
Nyt olen valmistunut ammattiini, mutta en ole saanut koulutustani vastaavaa työtä. Kukaan 
ei kertonut minulle, että ammattialallani on ylitarjontaa. Tarvitsisin harjoittelupaikan, josta 
saisin myös palkkaa, muuten minun täytyy tanssia. Työvoimatoimiston väki on toivottoman 
alikoulutettuja, sain epäpätevää neuvontaa ja nyt täytyy aloittaa alusta kaikki.” Maria 
 
”Tarvitsen työvoimatoimiston apua, mutta vältän menemistä sinne koska minun täytyy 
selvittää, mitä olen tehnyt kaikki nämä vuodet. Heillä on niin paljon ennakkoluuloja. Voisin 
myydä esimerkiksi mitä tahansa tuotteita, mutta seksityö ei ole koskaan mikään meriitti.” 
Felicia 
 
”Asuin ja työskentelin Espanjassa ja maksoin veroja siellä, vaikkakin se perustui 
harkintaverotukseen ja kesti kaksi vuotta saada oikeutta. Summa, jonka he arvioivat minun 
hankkivan seksityöllä, oli absurdi.” Krista 
 
”Kun olin yhteydessä työvoimatoimistoon, niin he tiesivät minun olevan seksityöntekijä ja 
tämä johti siihen että luottamukseni heihin kasvoi. Mutta sen täytyy olla oikea tyyppi; aluksi 
valehtelin.” Katrin 
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B. The law 
 

B The law 1 2 3 4 5 Result 
1A General legal advice 3 2 6 6 18 4,0/5 
1B General legal advice - 1 8 8 18 4,2/5 
2A Contact with lawyer 8 7 5 5 10 3,1/3 
2B Contact with lawyer 2 5 9 7 12 3,6/4 
3A Advice – migration issues 21 2 1 - 11 2,4/1 
3B Advice – migration issues - - 8 6 21 4,4/5 
4A Family law 14 5 3 1 12 2,8/2 
4B Family law - 1 7 7 20 4,3/5 

 
 
”Moni strippaa voidakseen huolehtia lapsistaan ja sitten sitä käytetään heitä vastaan ja he 
menettävät huoltajuuden.” Mikaela 
 
”Alalla aloitteleville uusille naisille olisi hyvä saada neuvontaa siitä, kuinka työskennellä 
turvallisesti ja laillisesti.” Lia 
 
”Kun työskentelee dominana, niin tekee töitä juridisesti ’harmaalla alueella’. Eräs asiakas 
pyysi minua hyppäämään hänen kannettavan tietokoneensa päälle. Mitä, jos se olisi 
mennyt rikki?” Katrin 
 
”Huoltajuuskiistoissa tarvitsisimme jonkun, joka oikeasti ymmärtää. Tämän työn takia tulee 
helposti huonoja päiviä.” Lina 
 
”Minulla on ystäviä, jotka ovat hävinneet huoltajuuskiistan seksityön takia. Naisia, joilla ei 
ole huumeongelmaan ja jotka ovat fantastisia äitejä. Se on surullista. Ja minulla on myös 
ystäviä, joilla on yhteishuoltajuus mutta lapsen isä sanoo lapselle, että ’äitisi on huora ja ei 
minkään arvoinen’. Äitiys perustuu rakkauteen ja huolenpitoon, ei ammattiisi.” Julia 
 
”Ex-mieheni teki kaikkensa saadakseen lapsemme yksinhuoltajuuden kun erosimme ja 
tietenkin hän käytti seksityötä minua vastaan. Mutta minulla oli hyvä asianajaja, ja hän ei 
onnistunut, mutta tunsin itseni uskomattoman petetyksi.” Mena 
 
”Huoltajuuskiistoissa käy yleensä huonosti.” Leena 
 
”Mitä tapahtuu, jos asiakkaan sukulaiset tekevät minusta poliisi-ilmoituksen, jos hän saa 
esimerkiksi sydänkohtauksen? Jos asiakkaani pyytää tekemään jotakin laitonta, pitäisikö 
minun tehdä siitä ilmoitus?” Tiina 
 
”Pitäisi olla laki, joka suojelee seksityöntekijöitä, ettei heitä hyväksikäytettäisi. Eikä 
ainoastaan niitä, jotka työskentelevät prostituoituina.” Riita 
 
”Kukaan ei tiedä kuinka laillista hieronta on. Viranomaisten tulisi tuntea seksiteollisuuteen 
liittyvä lainsäädäntö paremmin.” Anna 
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”Pitäisi löytyä ihmisiä, jotka ymmärtäisivät että seksityöni ei vaikuta lapsiini.” Daisy 
 
”Ex-puolisoiden ahdistelun takia tarvitsemme laillista suojelua, olemme helppoja 
maalitauluja.” Saari 
 
”Maahanmuuttoasiat eivät kosketa vain ulkomaalaisia. Mehän matkustamme ympäriinsä 
eri maissa ja teemme töitä.” Felicia 
 
”Tunnemme itsemme laittomiksi ja ettei meillä ole oikeuksia.” Stina 
 
”Minulla on kollegoja, joiden soveltuvuus vanhemmiksi on kyseenalaistettu seksityön 
takia.” Elena 
 
 

C. Economy 
 
 

C The economy 1 2 3 4 5 Result 
1A Economic advice/budget 7 3 6 7 12 3,4/4 
1B Economic advice/budget - 1 8 14 12 4,1/4 
2A Debt sanitation 15 1 5 4 10 2,8/3 
2B Debt sanitation - 2 13 11 9 3,8/4 
3A Tax planning 5 4 5 3 18 3,7/5 
3B Tax planning - 1 8 11 15 4,1/4 
4A Advice on insurances 6 - 3 9 17 3,9/4 
4B Advice on insurances - - 6 10 19 4,4/5 
5A Register a company 9 - 8 2 16 3,5/4 
5B Register a company - 1 4 7 23 4,5/5 
6A Book keeper 8 2 4 5 16 3,5/4 
6B Book keeper - 2 8 6 19 4,2/5 

 
 
”Haluan saada neuvoja ja tukea yrityksen hoidossa, esimerkiksi veroasioissa.” Tiina 
 
”Hyödyllistä tietoa vakuutuksista. Kaikki täytyy selvittää itse. Selviä sääntöjä ei näytä 
olevan olemassa.” Anna 
 
”En saanut oikeastaan mitään apua aloittaessani omaa yritystä, tilintarkastajani sai soitella 
ympäriinsä ja pyytää apua. Mitä tapahtuu jos sairastuu eikä voi työskennellä? Jos jään 
työttömäksi, minun täytyy vain selvitä itse.” Marja 
 
”Helppo raha kuluu yhtä helposti. Jos tekee seksityötä, niin pitäisi olla yrittäjä, sillä silloin 
kontrolloi talouttaan itse ja ei tarvitse selitellä niin paljon.” Dani 
 
”Oman yrityksen hoitoon saatava apu on tärkeää, Tapiola (vakuutusyhtiö) ei halunnut 
myydä minulle vakuutusta, koska heidän mielestään se oli epäeettistä.” Daisy 
 
”Meidän täytyy valehdella saadaksemme maksaa veroja, olen riidellyt veroviranomaisten 
kanssa useita kertoja.” Saari 
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”Minulla ei ole velkojen takia luottotiedot kunnossa. Olen tehnyt 
takaisinmaksusuunnitelman, mutta siitä huolimatta en voi vakuuttaa kolme kuukauden 
ikäistä lastani.” Mikaela 
 
”Pyöritin strippariklubia Tampereella ystäväni kanssa sillä olen tarkka talousasioissa.” Siiri 
 
”Talousneuvonta on supertärkeätä! Huono taloudellinen tilanne on yleisin syy siihen, että 
alalla pysytään liian kauan.” Mena 
 
”Alkoholi tuhoaa taloutesi, ne ovat yhteydessä toisiinsa. Joko tienaan rahaa juomalla tai 
juhlin tienattuja rahoja juomalla. Tai sitten minulla on taloudellinen paniikki ja juon, koska 
luulen että se tekee rahan ansaitsemisen helpommaksi. Jos saa apua alkoholiongelmaan, 
niin pitäisi saada neuvoja myös talousasioissa. On tärkeää rikkoa tämä noidankehä.” Lina 
 
”Yksinhuoltajaäidit tanssivat parantaakseen taloudellista asemaansa, mutta jos he 
ansaitsevat yli tietyn rajan he menettävät avustuksensa ja sen takia on pakko tehdä töitä 
pimeästi. Meillä pitäisi olla pohjapalkka klubeissa, ne haluavat että me maksamme veroja 
mutta niinhän me maksammekin drinkeissä.” Minna 
 
”Minulla on ollut oma yritys jo monta vuotta. Sen perustaminen on parasta, mitä olen 
tehnyt. Se antaa turvallisuuden tunteen.” Olga 
 
”On tärkeää rohkaista seksityöntekijöitä perustamaan oman yrityksen.” Leena 
 
”Elämme vain nykyhetkeä ja ’uhkapelaamme’ koko ajan. Olisi hienoa jos voisi saada 
talousneuvontaa joltakin asiaan perehtyneeltä, jotta pääsisi tästä ikuisesta 
valehtelemisesta.” Felicia 
 
”Hirveän harva tietää kuinka tärkeää on ottaa hyvä vakuutus.” Stina 
 
”’Easy come, easy go’ on hyvä kuvaus siitä, miten moni meistä hoitaa raha-asioitaan. 
Sitähän tulee lisää huomenna.” Elena 
 
”Hämmästyttävän moni tienaa hyvin mutta silti heillä ei ole koskaan rahaa. Auttaisi monia, 
jos olisi mahdollista saada apua budjetin tekemiseen.” Krista 
 
 

D. The future 
 
 

D The future 1 2 3 4 5 Result 
1A Study counselling 8 2 6 4 15 3,5/4 
1B Study counselling - - 13 11 11 3,9/4 
2A Work counselling 7 4 4 4 16 3,5/4 
2B Work counselling - - 8 13 14 4,2/4 
3A Exit program 14 - 5 4 12 3,0/3 
3B Exit program - - 3 7 25 4,6/5 
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”Olen lopettanut kerran, mutta aloittanut uudelleen. Olisin tarvinnut apua lopettamiseen, se 
oli vaikeata. Sitä tarvitsisi yhteyshenkilön joka toimisi välittäjänä kaikkien niiden tahojen 
välillä, joita tarvitaan lopettamisvaiheessa.” Dani 
 
”Olen yrittänyt lopettaa, mutta juuri nyt elämäni on krapula – suihku – töihin – krapula. 
Mulla ei ole elämää, mitään yksityiselämää.” Minna 
 
”Vuosien aikana olen nähnyt tyttöjen yrittävän löytää muita töitä, mutta usein he tulevat 
takaisin ’helpon’ rahan vuoksi. Lopettamisohjelmien apua tarvitaan! Apua tarvitaan myös 
siihen, että tajuttaisiin se tosiasia, ettei voi olla nuori ja kaunis ikuisesti. Miten selviytyä siitä 
ja hyväksyä se. Mehän elämme tietyssä määrin sillä, miltä näytämme.” Lina 
 
”Pahinta on joutua tekemään töitä ja tuntea, että vaihtoehtoja ei ole.” Julia 
 
”Jos on ollut seksitöissä, niin CV:n kirjoittaminen on mahdotonta, sillä ne luulee että haluat 
perustaa bordellin.” Sara 
 
”Teen töitä rahoittaakseni opintoni. Striptease ja koulu ovat täydellinen yhdistelmä, koska 
töitä ei tarvitse tehdä niin usein ja silloin on aikaa enemmän opiskelulle.” Sandra 
 
”Saadakseen apua lopettamiseen pitäisi olla asiaan perehtynyt henkilö, jolle ei tarvitsisi 
valehdella. On vaikeaa mennä eteenpäin, kunnollinen lopettamisohjelma auttaisi monia.” 
Felicia 
 
”On vaikea lähteä alalta, se tuntuu melkein mahdottomalta.” Stina 
 
”Tästä teollisuudesta on vaikea lähteä, sillä miten selittää kaikki ne vuodet jotka on ollut 
tavallisten työmarkkinoiden ulkopuolella.” Elena 
 
”Monille eteenpäin meno on vaikeaa. Jatkuva valehteleminen aiheuttaa alhaisen 
itsetunnon ja sitä olettaa lähtökohtaisesti, ettei kukaan halua palkata sinua.” Krista 
 
”Useimmat lopettavat hetken päästä, mutta on helppo juuttua jos on työskennellyt pitkään 
ja kyynistynyt.” Anna 
 
 

Tukipiste 
 

  The centre 1 2 3 4 5 Result 
1 Drop in 11 - 4 4 16 3,4/4 
2 Web page 1 2 4 6 22 4,3/5 
3 Telephone – social worker 10 4 5 2 14 3,2/3 
4 Telephone - sexworker 14 4 3 4 10 2,8/2 
5 Acces to internet 15 3 3 6 8 2,7/2 
6 Library 11 7 5 4 8 2,7/2 
7 Information –sw. org. 12 5 7 4 7 2,7/3 
8 Communication board 3 1 4 5 22 4,2/5 
9 Beauty tips and offers 6 2 7 5 15 3,6/4 
10 Discussion groups 19 3 3 5 5 2,3/1 
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”Helvetin hyvä idea, mutta luottamuksen saaminen kestää aikaa. Ilmoitustaulu on tosi 
hyvä!” Anna 
 
”Käy helposti niin että alkaa nähdä itsensä asiakkaiden silmin ja kadottaa oman 
identiteettinsä. Tyttöjen täytyy olla aloittaessaan valmentautuneita, terveellisen työtavan 
oppiminen on äärimmäisen tärkeää.” Saari 
 
”Mulla on jo joukko ihmisiä, jonka puoleen käännyn.” Mira 
 
”Ei hirveää määrää mainoksia meikeistä ja vastaavasta.” Tiina 
 
”Olen niin vanha ja alalla kauan ollut, etten tarvitse tällaista keskusta. Minulla oli vaikeat 
vuoteni aikaisemmin ja tiedän, että on monia, jotka tarvitsevat neuvoja ja apua.” Siiri 
 
”Tulee olemaan vaikeata saada seksityöntekijät uskomaan, että jos he menevät 
tuollaiseen keskukseen niin heitä ei kohdella uhreina, jotka pitäisi pelastaa.” Julia 
 
”Seksityöstä tulee muuri jota ei voi ohittaa ja tärkeää tulla otetuksi tosissaan. Jos joku 
keskuksessa kuuntelee, niin se kantaa ihmistä viikkoja.” Sara 
 
”Keskus, jossa tuntee olonsa kotoisaksi ja jossa tulee otetuksi vakavasti, helpottaisi 
monia.” Stina 
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Ruotsin tulokset 
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Terveys 
 

 
 

A. The Body 
 
 

 
A The Body 1 2 3 4 5 Result 
1A Health advice/nurse 8 6 10 4 7 2,9/3 
1B Health advice/nurse 1 2 18 6 8 3,5/3 
2A Health checks/physician 3 2 6 10 14 3,9/4 
2B Health checks/physician - - 7 13 15 4,2/4 
3A Physiotherapy 10 5 6 6 8 2,9/3 
3B Physiotherapy 1 9 10 9 6 3,3/3 
4A Massage 9 - 9 4 13 3,3/3 
4B Massage 5 4 9 6 11 3,4/3 
5A Acupuncture  17 5 5 3 5 2,3/2 
5B Acupuncture  7 9 12 4 3 2,6/3 
6A Advice on diets/dietician  12 6 8 6 3 2,5/2 
6B Advice on diets/dietician  4 1 16 8 6 3,3/3 
7A Advice on exercise  14 6 8 3 4 2,3/2 
7B Advice on exercise  5 7 15 5 3 2,8/3 
8A Advice on plastic surgery  15 3 6 5 6 2,5/2 
8B Advice on plastic surgery  2 3 14 7 9 3,5/3 

 
 
 
”Täytyy valehdella koko ajan jottei shokeeraisi ja saisi aikaan pahaa mieltä. Ei ole aina 
kivaa pahoittaa ihmisten mieliä kertomalla miten asiat ovat.” Johanna 
 
”En usko, että seksityöntekijöillä on näissä asioissa sen enempää ongelmia kuin 
muillakaan, mutta tietenkin näitä palveluita pitäisi olla niille joilla ongelmia näissä asioissa 
on.” Ninni 
 
”Hieronta ja akupunktio ovat tärkeitä keinoja tavoittaa tyttöjä, ne tuntuvat vaarattomilta.” 
Inga 
 
”Kunnon kontaktien saaminen terveydenhuoltoon on vaikeaa, koska tuntuu että täytyy 
valehdella jotta tulisi kohdelluksi kunnioittavasti.” Petra 
 
”Lääkärissä käynnit toimivat yleisesti ottaen huonosti, koska ei voi kertoa kaikkea. Moni 
valittaa selkäongelmista, koska käytämme niin usein korkeita korkoja.” Karin 
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”Tuntisi olonsa turvallisemmaksi jos olisi joku, joka ymmärtäisi meitä. Esimerkiksi että 
meillä on ongelmia koska työskentelemme aina korkeissa koroissa.” Fia 
 
”Plastiikkakirurginen ja ravintoneuvonta on tärkeätä, koska sitä tulee syötyä huonosti ja 
valvottua yöt.” Susanna 
 
”Minulla on terveyden kanssa ongelmia koska tanssin korkeissa koroissa. Lääkäri kieltäytyi 
kirjoittamasta minulle sairauslomaa ja oli sitä mieltä, että minun tulisi hankkia muita töitä.” 
Meja 
 
”Moniin vaikuttaa kaikki tämä puhe plastiikkakirurgiasta. Mutta useimmiten sitä tuntee 
itsensä hyvinvoivaksi ja hyväksi ja asiakkaat vahvistavat tämän asian.” Gabriella 
 
”Vaikeita kysymyksiä, minulla ei ole käsitystä muiden seksityöntekijöiden tarpeista.” Emma 
 
”Minun mielestäni mainittujen palvelujen saanti on tärkeää. Mielestäni plastiikkakirurgia ja 
ruokavalioon liittyvät kysymykset ovat kaksi tavallisinta puheenaihetta alalla, oli sitten 
tehnyt sen/niitä (leikkaus) tai ollut syömishäiriöitä tai ei.” Julie 
 
”Luulen että välttelemme terveydenhuoltoa enemmän kuin muut koska täytyy valehdella ja 
luottamuksen saavuttaminen on vaikeaa.” Elise 
 
”Kaikissa lääkärikontakteissa on tärkeää, että lääkäri hyväksyy tilanteemme.” Lilly 
 
”Minulla ei ole koskaan ollut mitään sairauksia, jotka liittyisivät työhöni, joten en ole 
koskaan tarvinnut erikoislääkäriä. Mutta jos olisin sairastunut, olen varma että arvostaisin 
sitä, että voisin konsultoida lääkäriä, jolle minun ei tarvitsisi ’tulla ulos’ (seksityöntekijänä). 
Josta tietäisin, ettei hän moralisoisi tai olisi typerä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa.” 
Johan 
 
”Olen vieläkin niin uusi alalla, ettei minulla ole käsitystä tarpeista. Mutta olen jo 
ymmärtänyt, ettei meitä kohdella samalla kunnioituksella kuin muita.” Patricia 
 
”Terveystarkastuksissa olisi helpottavaa, jos he tietäisivät asioista.” Lina 
 
”On tavattoman tärkeää että olisi paikkoja joissa olisi ennakkoluulottomia terveydenhuollon 
työntekijöitä, jotka eivät kyseenalaistaisi meitä ja kohtelisi meitä kunnioittavasti.” Ulla 
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B. The Brain 
 

B The brain 1 2 3 4 5 Result 
1A Sleeping problems 12 4 6 1 12 2,9/3 
1B Sleeping problems 2 3 13 10 7 3,5/3 
2A Advice on depression 10 3 6 7 9 3,1/3 
2B Advice on depression 1 1 11 17 5 3,7/4 
3A Advice on burnout 14 4 6 4 7 2,6/2 
3B Advice on burnout 1 6 15 9 4 3,3/3 
4A Sexuality and relations 9 4 8 6 8 3,0/3 
4B Sexuality and relations - 4 12 14 5 3,6/4 
5A Therapy/psychologist 3 2 10 8 12 3,9/4 
5B Therapy/psychologist - - 6 13 16 4,3/4 
6A Psychiatrist 6 8 7 8 6 3,0/3 
6B Psychiatrist 2 3 12 10 8 3,5/4 
7A Couple counselling 13 6 7 1 8 2,6/2 
7B Couple counselling 4 7 12 6 6 3,1/3 
8A Gender issues 26 4 1 1 3 1,6/1 
8B Gender issues 7 10 9 4 5 2,7/3 

 
”Emme tarvitse lisää pillereitä, vaan jonkun jonka kanssa puhua. Psykologi on tärkein koko 
tässä tutkimuksessa.” Karin 
 
”Jos edustaa toisenlaista seksuaalista suuntautuneisuutta, niin ihmiset ajattelevat että se 
johtuu siitä että inhoan miehiä. Minä olin lesbo jo kauan ennen kuin aloin stripata.” Fia 
 
”Olen miettinyt terapiaan menemistä, mutta olen ymmärtänyt että siinä käy usein niin, että 
’tiedän miksi voit niin huonosti’.  En tarvitse ketään joka luulee ymmärtävänsä jotakin josta 
hänellä ei ole aavistustakaan.” Susanna 
 
”Minulla ei ole yhtä poikkeusta lukuun ottamatta mitään positiivista sanottavaa 
psykologeista. Tarvittaisiin kunnollisia psykologeja, jotka eivät tuomitse meitä ja jotka eivät 
yritä antaa meille poliittisesti korrekteja opetuksia. Liza 
 
”Ei ole väliä minkä tyyppistä seksityötä teet, se ei ole ohitettavissa ja ainoat ihmiset joihin 
voit luottaa ovat kollegat. Surullinen tilanne, sillä sitä on menettänyt viattomuutensa 
kahteen kertaan ja nähnyt myös kolikon toisen puolen ja tehtyä ei saa tekemättömäksi – 
tämä pätee kaikkiin tapaamiini seksityöntekijöihin.” Gabriella 
 
”Minulla on tarvetta puhua tilanteestani, mutta ystävät ja muut sosiaaliset kontaktit ovat 
parempia kuin puhua jonkun ammatti-ihmisen kanssa.” Emma 
 
”(Pariterapiasta) Annan numeron 1 itselleni ja 5 partnerilleni; seksityöntekijän partnerilla on 
yleensä ongelmia tämän työn suhteen.” Johanna 
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”Ongelmat seksuaalisuudessa ja ihmissuhteissa ovat yleisiä seksityöntekijöiden 
keskuudessa.” Ninni 
 
”Fokus siirtyy aina seksityöhön, jos siitä kertoo terapiassa. Seksityöntekijöillä on usein 
ihmissuhdeongelmia.” Bella 
 
”En koskaan mainitsisi seksityötä terapiassa, koska tiedän kokemuksesta että fokus siirtyy 
silloin siihen.” Petra 
 
”Tämä perustuisi siihen, että asioita hoitaisi osaavat ja suositellut henkilöt. Se on hyvä. 
Minun kokemukseni psykiatriasta on että he eivät voi lainkaan ymmärtää tätä ja siksi 
kontaktit heihin tekevät tilanteen pahemmaksi sen sijaan että jokin asia tulisi paremmaksi.” 
Terese 
 
”Asennoidun hieman epäillen parineuvontaan. Ajattelin, että jos olisin mennyt sinne, niin 
kaikki keskittyisi prostituutioon vaikka ongelma olisi ehkä ollut jossakin muualla. Omia 
ennakkoluulojani, ehkä, ja muiden ennakkoluulot meitä kohtaan, mutta…” Julia 
 
”Minulla ei ole tarvetta mihinkään näistä. Eikä minulla ole aavistustakaan mitä tarpeita 
muilla seksityöntekijöillä on.” Christine 
 
”Se tuntuu noidankehältä. Koska on sellainen tunne, että täytyy valehdella - seksityö ei ole 
minulle ongelma - niin on mahdotonta luottaa psykologiin.” Elise 
 
”Kaikki aiheet ovat tärkeitä, koska nykyisin meidän täytyy sensuroida tietojamme näissä 
yhteyksissä. Voi ilmaantua pakko-oireita, seksityöntekijä voi esimerkiksi tuntea itsensä 
likaiseksi ja toistaa pakonomaisesti alapesuja liian usein.” Lilly 
 
”Mielenterveys on ehdottomasti tärkein, on katastrofaalista myydä seksiä ja olla 
samanaikaisesti onneton.” Annelie 
 
”Minulla oli etuoikeus päästä keskusteluterapiaan terapeutille, joka ei pitänyt seksityötä 
ongelmana. Sen vuoksi pystyin selvittelemään, mitkä ajoittaiset huolet liittyivät siihen ilman 
että olisi pitänyt käyttää energiaa itsestäänselvyyksien selittämiseen. Terapiassa käsiteltiin 
suureksi osaksi muita kuin seksityöhön liittyviä juttuja.” Johan 
 
”Pidän itseäni heteroseksuaalina mutta myyn seksiä miehille sivutyönäni. On raskasta, kun 
on sellainen tunne, ettei voi jutella kenenkään kanssa kokemuksistaan ilman että tuntee 
itsensä nöyryytetyksi ja tuomituksi. Koen että se eristää sosiaalisesti erittäin paljon.” Erik 
 
”En uskaltaisi ikinä kertoa psykologilleni, että strippaan.” Patricia 
 
”Ihmissuhteet ovat hieman hankalia, jos tekee seksityötä.  Ainakin jos odotetaan elävän 
yksiavioisesti.” Axel 
 
”Ongelmamme johtuvat harvoin työstä mitä teemme vaan pikemminkin huoran leimasta ja 
sen vaikutuksesta elämäämme ja miten käsitellä sitä leimaa. Se koskettaa myös 
läheisiämme ja he voivat tarvita myös apua.” Ulla 
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C. The pussy/dick 
 

 
C The pussy/dick 1 2 3 4 5 Result 
1A Gynaecologist/urologist 3 2 5 3 22 4,1/5 
1B Gynaecologist/urologist 2 - 2 7 24 4,5/5 
2A Pregnancy prevention 11 4 6 3 11 3,0/3 
2B Pregnancy prevention 3 5 12 4 11 3,4/3 
3A STD prevention 11 - 6 1 17 3,4/4 
3B STD prevention 3 - 8 6 18 4,0/5 
4A STD test 7 - 8 2 18 3,7/5 
4B STD test 1 - 5 7 22 4,4/5 
5A HIV test 7 2 7 1 18 3,6/5 
5B HIV test 1 - 3 8 23 4,5/5 
6A Pap smear 9 1 5 5 15 3,5/4 
6B Pap smear 2 3 11 4 15 3,8/4 
7A Advice on abortion 15 2 9 2 7 2,5/3 
7B Advice on abortion 6 2 11 6 10 3,3/3 
8A Hepatitis vaccination 8 - 4 1 22 3,8/5 
8B Hepatitis vaccination 1 1 3 5 25 4,5/5 
9A Health certificate 19 1 5 1 9 2,4/1 
9B Health certificate 3 5 5 9 13 3,7/4 

 
”Jos on paljon ongelmia, niin olisi tärkeää asioida gynekologilla, jolle voisi olla rehellinen 
erityisesti psykologisesta näkökulmasta – pillummehan on ystävämme.” Johanna  
 
”Yleisestikin monet naiset ovat laiskoja irtosolunäytteen suhteen.” Ninni 
 
”Seksityöntekijänä tulee huonosti kohdelluksi gynekologilla. Saa osakseen alentavaa 
kohtelua johtuen ennakkoluuloista ja tietämättömyydestä. Minulle on esitetty lukemattomia 
tyhmiä kysymyksiä intiimilävistyksestäni ja kerran suutuin niin paljon, että soitin klinikalle ja 
pyysin että saisin tulla kouluttamaan hoitohenkilökuntaa asiasta. Mielestäni vastaanoton 
tulee olla neutraalia ja ennakkoluulotonta.” Bella 
 
”Hiv- ja sukupuolitautitestit pitäisi voida tehdä nimettömästi.” Liza 
 
”Toistuvat sieni-infektiot kyseenalaistettiin jatkuvasti gynekologilla ja se johti 
epäsäännöllisiin gynekologilla käynteihin ja itselääkitykseen.” Petra 
 
”Olisi hienoa että voisi keskustella työhön liittyvistä riskeistä ilman että siihen sisältyisi 
tarpeettomia ja ylettömiä tutkimuksia. ” Fia 
 
”Kaikki seksityöntekijäthän eivät työskentele siten että olisi fyysinen seksikontakti, 
esimerkiksi stripparit, ja silloin tarve tällaisille palveluille on vähäisempi. Itse työskentelen 
pornofilmeissä joten tämä olisi minulle erittäin tarpeellista. On itsestään selvää että se 
helpottaisi jos voisi kertoa työstään.” Catrin 
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”Tällä hetkellä minulla on hyvä gynekologi, mutta aikaisemmin menin eräälle toiselle, joka 
oli sitä mieltä että olisi syytä ottaa klamydiatesti johtuen ammatistani. Minä olen strippari ja 
sitä paitsi olen ollut naimisissa jo monta vuotta. En mennyt sinne enää koskaan uudelleen. 
” Ida 
 
”Vaikkakin seksityöntekijät ovat erittäin osaavia ja tietoisia näistä asioista niin jos olisi 
henkilökuntaa, jolla olisi erityisosaamista näissä, se olisi yksi turvallisuustekijä lisää.” Erik 
 
”Kerran yritin olla rehellinen gynekologilleni, mutta se ei ollut kovin onnistunut juttu. Minun 
piti saada e-pilleriresepti, ja hän mittasi verenpaineeni joka oli aika korkea. Yleensä 
minulla ei ole ongelmia sen kanssa. Selitin että olin töissä koko yön ja sitten minulla oli 
pesutupa juuri ennen kuin tulin tänne. Hän sanoi, ettei voisi kirjoittaa minulle reseptiä 
mutta että saisin kuitenkin kuukauden annoksen työni takia. Minä strippaan!” Lina 
  
”Tämä on minulle tärkeintä. Muun elämän suhteen en tarvitse lainkaan tai vain vähän 
apua, mutta hyvä psykologi olisi iso plussa.” Axel 
 
”Otan aina mieheni mukaan gynekologille mennessäni. Silloin minua kohdellaan hyvin ja 
he eivät näytä ennakkoluulojaan.” Meja 
 
”Puolet irtosolunäytteen ottoon kutsutuista ei mene, vaikka se olisi tärkeää ja kaikki tietävät 
sen. Olisi helpompaa jos tapaisi jonkun joka ymmärtää ja jonka kanssa tuntee olevansa 
turvassa. ” Gabriella 
 
”Minulla on hyvä gynekologi ja minulla ei ole mitään erityistarvetta seksityöhön liittyen. 
Mutta luullakseni kaikki nämä aihealueet ovat tärkeitä useimmille alalla työskenteleville 
tytöille. Ja mahdollisuus nimettömyyteen on tärkeää.” Emma 
 
”Olen saanut apua prostituutiokeskuksesta näihin asioihin ja olen hyvin kiitollinen siitä. 
Gynekologiset tutkimukset ovat hirvittävän työläitä. Sain myös lähetteen että minulle 
asetettiin Levonova-kierukka nukutuksessa. Ilman lähetettä se ei olisi onnistunut. 
Lähetteen saaminen helpottaa asioita, joten sen vuoksi olisi hyvä että olisi tällaisia 
palveluita.” Terese 
 
”Ainoa joka olisi minulle tärkeää, koska olen harrastelijaeskort.” Alice 
 
”On tärkeää käydä sukupuolitautitesteissä säännöllisin väliajoin.” Christine 
 
”Sukupuolitauti- ja hiv-testit pitäisi voida tehdä nimettömästi.” Lilly 
 
”Kun työskentelin, luulen että olisin käynyt sukupuolitautitesteissä useammin, jos ei olisi 
tarvinnut mennä tavalliselle klinikalle. Kaikki hoitajien kysymykset ja kyvyttömyys 
kunnioittaan anonymiteettia vain ärsyttivät minua. Minun piti henkisesti valmistautua 
menemään sinne ja joskus en vaan mennyt.” Johan  
 
”Olisi aivan ihanaa jos olisi gynekologi, jolle voisi olla täysin rehellinen ja joka silti 
suhtautuisi kunnioittavasti. Tämä työhän sisältää erityisiä ongelmia ja kysymyksiä.” Erica 
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D. The harmful stuff 

 
D The harmful stuff 1 2 3 4 5 Result 
1A Help to quit smoking 23 1 3 2 6 2,1/1 
1B Help to quit smoking 10 1 14 4 6 2,9/3 
2A Advice on alcohol abuse 19 3 4 4 5 2,2/1 
2B Advice on alcohol abuse 2 1 9 15 8 3,7/4 
3A Advice on drug abuse 18 3 7 3 4 2,2/1 
3B Advice on drug abuse 2 1 10 14 8 3,7/4 
4A Advice – eating disorders 25 - 6 1 3 1,8/1 
4B Advice – eating disorders 2 3 14 11 5 3,4/3 

 
”Minulla oli aikaisemmin huumeongelma, mutta se taas puolestaan johtui 
syömishäiriöstäni. Ottaessani huumeita en syönyt, joten nämä ongelmat voivat liittyä 
yhteen.” Johanna 
 
”Pitäisi tietenkin puuttua ongelmiin jos niitä ilmenee, mutta ne eivät ole mitenkään 
seksityöntekijöille tyypillisiä.” Ninni 
 
”Kehon muokkaaminen voi vaikuttaa sekä negatiivisesti (syömishäiriöt) että positiivisesti 
(kelpaan tällaisena kuin olen). ”Bella 
 
”Minulla ei ole paljoakaan luottamusta päihdehuoltoon. Alkoholi on yleinen ongelma kuten 
myös äärimmäinen kehonmuokkaus.” Petra 
 
”Käyn terapiassa alkoholiongelmani vuoksi. Terapeuttini mielestä ongelmani johtuvat siitä, 
että ’kiemurtelen tangon ympärillä’ ja siihen keskustelu päättyy ja hän ei jaksa kaivautua 
asiaan sen syvemmälle.” Fia 
 
”En ole koskaan tavannut niin monia lihavia, tyytyväisiä naisia kuin tällä alalla.” Soraya 
 
”Minulla on ravintoneuvojan koulutus ja minua häiritsee se, että ihmiset eivät myönnä että 
heillä on syömishäiriö, se on tavallisempaa kuin luullaan.” Malena 
 
”Monilla klubeilla ihmiset jakaantuvat kahteen jengiin, ’alkkisjengiin’ ja ’sievistelijöihin’.  Jos 
uutena tulokkaana ystävystyy ’alkkisjengin’ johtajan kanssa, niin alkaa helposti luulla, että 
alkoholi ja huumeet kuuluvat työhön.” Meja 
 
”Hyvä alkoholi- ja huumekuntoutus omalla paikkakunnalla on tärkeintä. Itse olen saanut 
apua AA:sta ja NA:sta, ja ne voisivat pitää infotilaisuudet. Gabriella 
 
”Tällä hetkellä minulla ei ole päihdeongelmaa, mutta aikaisemmin oli. Neuvonta olisi ollut 
tervetullutta, mutta paremmin tehtynä. Koin paljon uhkailua. Kukaan ei selittänyt miten 
vähentää asteittain ja kukaan ei selvittänyt tai kuunnellut, miksi ylipäätään tarvitsin sitä. 
Päihdeongelmaisten prostituoitujen arvioinnissa ei ole joustavuutta. Lopetin 
päihteidenkäytön täysin yksin, kun syy päihdeongelmaani (parittaja) hävisi. Mutta olen 
edelleenkin prostituoitu. Prostituutio ei ollut syy päihdeongelmaani vaikka ne niin 
itsepäisesti olettivat, vaan syynä oli se että minut pakotettiin siihen. Mutta sitä he eivät 
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halunneet uskoa. Mutta en ole ottanut mitään sen jälkeen kun poliisit hakivat hänet 
(parittajan). Se ei ollut ollenkaan vaikeaa. Eli neuvonta on hyvä asia, mutta myös 
asiakasta tulisi kuunnella.” Terese 
 
”En ole koskaan tarvinnut apua näissä asioissa, ja näin on myös muilla tuntemillani 
seksityöntekijöillä (tietääkseni).” Johan 
 
”Seksityöntekijöillä nämä eivät ole sen yleisempiä kuin ravintolatyöntekijöillä. Työskentelen 
myös tarjoilijana, joten minä tiedän.” Axel 
 
”Seksityöntekijöinä toimivilla päihdeongelmaisilla naisilla on kaksoisstigma. Silloin tarvitaan 
erikoistunutta yksikköä, jotka ovat sisällä seksityöhön liittyvissä asioissa. ”Navet” 
Malmössä on hyvä esimerkki onnistuneesta projektista.” Ulla 
 
”En tiedä onko tupakointi ongelma, mutta jos se on ja haluaa apua lopettamiseen, niin olisi 
hyvä että apua olisi saatavilla. Huumeita pidän isompana ja tärkeämpänä ongelmana. 
Kaikki tuntemani ihmiset (itseni mukaan luettuna) ovat kokeilleet joskus. Osa on jäänyt 
koukkuun, osa on tuhoutunut. Useimmat käyttävät klubihuumeita (en ole kokenut alkoholia 
’ongelmana’ muuta kuin muutamalla asiakkaalla, ja tietysti jos siitä on tietoa, niin se auttaa 
seksin myyjääkin). Syömishäiriöistä on itsellänikin kokemuksia. Luulen että se johtuu siitä, 
että olen aina ollut enemmän tai vähemmän jotenkin fiksoitunut ulkonäköni suhteen, ei 
niinkään liittyen työhöni.” Julie 
 
”On hyvä että niitä on saatavilla niille, jotka niitä tarvitsevat.” Christine 
 
”Huoranleima aiheuttaa paljon typeryyksiä, ruiskujenvaihto-ohjelma on tärkeä.” Lilly 
 
”Minulla oli aikaisemmin alkoholiongelma, mutta mielenkiintoista kyllä seksityö auttoi 
minua saamaan otteen siitä. Ajattelin, että ollakseni tarpeeksi terve ja hyvännäköinen 
jatkaakseni työtäni, minun täytyy lopettaa. Tein sen AA:n avulla ja voin suositella sitä.” 
Annelie 
 
 
 
 

Todellisuus 
 

A. The authorities 
 

A The authorities 1 2 3 4 5 Result 
1A Contact – social worker 14 2 7 2 10 2,8/3 
1B Contact – social worker 2 4 10 9 10 3,6/4 
2A Contact – tax authorities 7 1 9 5 13 3,5/4 
2B Contact – tax authorities 2 2 12 7 12 3,7/4 
3A Employment office 15 5 6 2 7 2,5/2 
3B Employment office 2 4 18 5 6 4,3/3 
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”Olen ollut yhteydessä sosiaaliviranomaisiin, sillä minun lapsellani on päihdeongelma. 
Emme ole enää yhteydessä ja hän uhkaa jatkuvasti, että hän kertoo sosiaaliviranomaisille, 
että minä strippaan.” Johanna 
 
”Koska seksityössä verot ovat iso ongelma, tarvitsemme parempaa vuoropuhelua 
veroviranomaisten kanssa.” Ninni 
 
”Sosiaaliviranomaiset osaavat käyttäytyä valtavan alentuvasti.” Bella 
 
”Ammattimme pitäisi tunnustaa, muttei rekisteröidä.” Bella 
 
”On idioottimaista että on pakko valehdella käynnistäessään oman yrityksen.” Petra 
 
”Toivoisin että voisin käyttää seksityötä referenssinä työhakemuksessa.” Karin 
 
”Työnvälityksestä ei koskaan saa hankittua työtä. Minulla oli onnea että sain ohjaajan, joka 
ymmärsi tilanteeni. Tavallisesti hän työskenteli sellaisten ihmisten kanssa, jotka oli 
tuomittu jostakin rikoksesta. Kaikki sanoivatkin että hänen ajateltiin olevan sopiva 
huolehtimaan minusta! Mutta hän oli hyvä!” Soraya 
 
”Kun olen ollut yhteydessä sosiaaliviranomaisiin, he olettavat että minun täytyy ansaita 
paljon, koska strippaan. Ennen kuin ehdin edes esitellä itseni tai kertoa ongelmani.” Fia 
 
”Teini-ikäisellä pojallani on ongelmia viranomaisten kanssa ja en koskaan mainitse työtäni. 
Totta kai valehtelen myös tavallisessa työssäni.” Gabriella 
 
”Palasin korottamaan veroviranomaisten kohdalla annettavia pisteitä. Tajusin, että on 
olemassa riski, että minua verotetaan harkinnanvaraisesti, koska aikaisempi työnantajani 
ei ole maksanut ennakonpidätyksiä.” Susanna 
 
”Tämä vaihtelee henkilöstä toiseen. Minulle henkilökohtaisesti nämä olisivat erittäin hyviä, 
sillä en ole onnistunut ollenkaan hyvin viranomaiskontakteissani. Mutta tunnen myös 
monia, jotka eivät olisi yhtään kiinnostuneita. Esimerkiksi ne, joilla on muukin toimeentulo 
ja tekevät tätä vain vapaa-ajallaan. Mutta ne jotka eivät olisi kiinnostuneet näistä, niin 
voisivat hoitaa asioitaan tavallista tietä? Ainakin minun mielestäni olisi hyvä, jos näitä olisi.” 
Terese 
 
”Minulla on vakituinen työ ja olen seksityössä vain silloin kun huvittaa.” Christine 
 
”Olin yksinhuoltajaäiti ja lapsen isä ei maksanut elatusmaksuja, joten käännyin 
sosiaaliviranomaisten puoleen saadakseni apua. He kieltäytyivät auttamasta minua, ellen 
lopettaisi strippaamista. Mielestäni se oli absurdia ja en mennyt sinne enää. Joten en 
saanut mitään taloudellista tukea, menetin asuntoni ja jouduin tekemään päätöksen, että 
luovun pojastani ja annoin hänen kasvattiperheeseen, jonka kanssa kaiken onneksi 
minulla on hyvät välit.” Elise 
 
”Nykyisin monet viranomaiset ovat hengenvaarallisia, koska he sortavat seksityöntekijöitä 
ja tekevät elämästämme helvettiä. Vaikka joku yksittäinen henkilö olisikin ennakkoluuloton, 
niin se on systeemiin sisäänrakennettua ja kollega ei ehkä olekaan niin ennakkoluuloton. 
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Voi olla vaikeaa luoda muuta uraa, sillä kaiken yläpuolella leijuu riski että tunnistetaan.” 
Lilly 
 
”Minulle yksi seksityön hyvistä puolista on se, että sen ansiosta minun ei tarvitse olla 
mainittujen viranomaisten kanssa tekemisissä. Tunnen toki muita, joilla ei ole ollut yhtä 
paljon onnea.” Johan 
 
”Aloitin kadulla teini-ikäisenä ja minulla on valitettavasti vain huonoja kokemuksia 
viranomaisista, varsinkin sosiaaliviranomaisista. Esimerkiksi Tukholman 
Prostitutionsgruppenilla ei ole hajuakaan, miltä todellisuus näyttää.” Maja 
 
”Tunnen monia seksityöntekijöitä jotka ovat vanhempia ja jotka pelkäävät kuollakseen 
viranomaisia. Sitä välttää kaikkia kontakteja vaikkakin sitä tietää, että pitkittäminen voi 
johtaa puheluun sosiaaliviranomaisilta.” Lina 
 
”On tärkeää, että suositellut palvelut ovat ennakkoluulottomia ja noudattavat haittojen 
vähentämislinjaa.” Ulla 
 
 

B. The law 
 

 
B The law 1 2 3 4 5 Result 
1A General legal advice 7 2 7 6 13 3,5/4 
1B General legal advice 1 4 6 12 12 3,9/4 
2A Contact with lawyer 15 1 6 4 9 2,7/3 
2B Contact with lawyer 2 8 11 8 6 3,2/3 
3A Advice – migration issues 22 3 3 1 6 2,0/1 
3B Advice – migration issues 1 1 10 9 14 4,0/4 
4A Family law 14 5 3 1 12 2,8/2 
4B Family law 1 1 9 5 19 4,1/5 

 
 
”Me emme haluaisi toimia laittomasti, mutta suhteessa veroviranomaisiin sitä tuntee 
toimivansa niin.” Karin 
 
”Meillä on hirveän vähän tietoa siitä, mikä on laillista ja mihin meillä on oikeus. Meidän 
vanhemmuuttamme kyseenalaistetaan vaikka olisimme jo lopettaneet, joten valehtelemme 
ja vaihdamme taiteilijanimeä koko ajan.” Fia 
 
”Minä olen ollut ’stalkkerin1’ uhri, selvästi juridinen juttu. Mutta asianajajat eivät uskalla 
ottaa meitä ja en saanut mitään apua. Huoltoriidoissa käy usein huonosti.” Liza  
 
”Vakaa taloudellinen tilanne liittyy siihen, luotetaanko sinuun mahdollisessa 
huoltajuuskiistassa.” Meja 
 

                                                 
1
 vaanija, kyttääjä 
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”Saatat menettää lastesi huoltajuuden, ellei sinulla ole hyvää asianajajaa, joka ymmärtää 
tilanteen.” Gabriella 
 
”Yhteydet asianajajiin ja syyttäjiin ovat olleet enimmäkseen positiivisia, mutta poliisin 
kanssa huonompia. On erittäin hyvä, että on olemassa joku, jolta kysyy mistä tässä on 
oikein kysymys. Nykyisellään saa soitella ympäriinsä ja joka paikasta saa erilaisen 
vastauksen. Kukaan ei tiedä. Jokaisessa maassa pitäisi olla joku, joka hallitsee tämän 
alueen juridiikan ja joka voisi vastata kysymyksiin.” Terese 
 
”Totta kai tärkeitä asioita. En tunne moniakaan tavallista ja turvallista svensson-elämää 
elävää ihmistä. Minulla on omia kokemuksia siitä, miten naiset voivat menettää koko 
varallisuutensa. Maahanmuuttoasiat ovat minulle lähellä sydäntä, vaikkakin olen laittanut 
sen enemmän ja vähemmän hyllylle juuri nyt.” Julie 
 
”Minulla ei ole ollut mitään sellaisia juridisia ongelmia mitä en olisi itse osannut ratkaista, 
mutta tiedän että tämä on iso ongelma monelle.” Johan 
 
”Maahanmuuttoasiat ovat seksityöntekijöille monimutkaisia. Yleensähän on plussaa että 
pystyy osoittamaan hankkineensa työpaikan itse, mutta seksityö on poikkeus. Sitähän ei 
ikinä katsota sopivaksi työksi, vaikka olisi sen itse valinnut vapaaehtoisesti.” Erica 
 
”Jos on ulkomaalainen ja seksityöntekijä, niin kohtelu on kaksin verroin huonoa, ei mitään 
kunnioitusta!” Vera 
 
”Seksityö ja maahanmuuttajuus yhdessä vaatii äärimmäisen asiakasta kunnioittavaa ja 
ennakkoluulotonta henkilökuntaa. Meitä kohdellaan usein potentiaalisina uhreina mutta 
minä olen valinnut tämän itse.” Liv 
 
”Juridinen neuvonta on tietenkin hyvä asia, mutta useimmat meistä osaavat lait jotka 
liittyvät seksiteollisuudessa työskentelyyn.” Ninni 
 
”Minulla on oma yritys, mutta tarvitsemme apua että yritystoimintamme olisi vakavasti 
otettavaa ja laillista. Varsinkin kun on uusi alalla.” Bella 
 
”Olin kesäapulaisena sosiaalilautakunnan ylläpitämässä vanhusten palvelutalossa 
Tukholmassa. Sain potkut kirjoittamani prostituutiota käsittelevän artikkelin takia. Vaikka 
juuri sama sosiaalilautakunta ylläpitää prostituutioyksikköä (Prostitutionsgruppen), niin 
heidän mielestään minun työskentelyni siellä oli sopimatonta. He valehtelivat ensin ja 
väittivät että olin propagoinut prostituution puolesta työpaikallani. Tämä oli täysin valetta. 
Luojan kiitos kuuluin ammattiliittoon (SAC) ja he tukivat minua 100 % ja sain taloudellisen 
korvauksen mutta en anteeksipyyntöä.” Petra 
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C. The economy 
 

C The economy 1 2 3 4 5 Result 
1A Economic advice/budget 5 3 8 5 14 3,6/4 
1B Economic advice/budget - - 9 14 12 4,1/4 
2A Debt sanitation 16 5 6 - 8 2,4/2 
2B Debt sanitation 1 1 15 11 7 3,6/4 
3A Tax planning 5 4 9 3 14 3,5/3 
3B Tax planning 2 1 14 9 9 3,6/4 
4A Advice on insurances 7 1 6 4 17 3,7/4 
4B Advice on insurances - 2 8 9 16 4,1/4 
5A Register a company 3 4 7 2 19 3,9/5 
5B Register a company - 1 8 6 20 4,3/5 
6A Book keeper 4 6 7 3 15 3,5/4 
6B Book keeper 2 4 12 3 14 3,7/3 

 
”Useimmilla seksityöntekijöillä on taloudellisia vaikeuksia joten nämä olisivat tärkeitä.” 
Ninni 
 
”Yrittäjänä on tärkeää välttää ”tyhjiä” vuosia ja harkintaverotusta. Apu oman yrityksen 
perustamiseen on tärkeää. Velat ovat yleinen ongelma.” Petra 
 
”Jos 15 vuotta sitten olisi saanut kunnollista neuvontaa, minulla olisi tänä päivänä rahaa.” 
Soraya 
 
”Kaikilla tarvitsee olla vakuutus, se on mielettömän tärkeää. Voimmeko vakuuttaa 
työvarusteemme? Tiedotustilaisuus kirjanpidosta olisi hyvä.” Fia 
 
”Monet ovat vastuuttomia talousasioissaan. Helposti ansaittu raha tuhlataan nopeasti. Olin 
töissä eräässä tukholmalaisessa klubissa ja nyt näyttää siltä, että vaikka he ovat 
pidättäneet verot palkoistamme, he eivät ole maksaneet niitä eteenpäin. Sain kirjallisen 
kyselyn asiasta veroviranomaisilta. Voin vain toivoa, että he uskovat minua.” Susanna 
 
”Kirjanpitäjät eivät ikinä tajua alaamme.” Liza 
 
”Prostituoituna on vaikea saada vakuutusta, vakuutusyhtiöt kieltäytyvät. Niillä joilla on 
yritys, olisivat kiinnostuneita maksamaan veroa ja osa tekee jo niin. He ovat kiinnostuneita 
näistä asioista. Mutta useimmat joko haluavat työskennellä pimeästi tai tarvitsevat kaikki 
rahat päihteisiin. Mutta jos ajatellaan harkintaverotuksen riskiä, niin tämä palvelu olisi 
erittäin tärkeää.” Terese 
 
”Vakuutukset ovat tosi tärkeitä! Samoin ’oman’ perustaminen, se kiinnostaa minua kovin ja 
haluaisin mielelläni oppia siitä lisää.” Julie 
 
”Kaikki hankkivat hyvin, mutta silti monella tuntuu olevan taloudellisia ongelmia. Sitä 
ajattelee aina että ’kolme keikkaa vielä ja se riittää vuokraan’.” Elise 
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”Verotuksellisesti olemme mahdottomassa tilanteessa.” Lilly 
 
”Velat olivat syy siihen miksi aloitin. Tarvitsin akuutisti nopeaa rahaa.” Annelie 
 
”Siihen aikaan (kun työskentelin) en tarvinnut talousneuvontaa. Mutta nyt tietyssä mielessä 
kaduttaa, etten ollut tarkempi tulojeni suhteen. Ehkä olisin tarvinnut taloudellisia neuvoja.” 
Johan 
 
”Olen yksityisyrittäjä ’tavallisessa’ ammatissani. Talouden suunnitteleminen on tärkeää.” 
Erik 
 
”Olen juuri rekisteröitymässä F-verokortille ja se vaikuttaa olevan hieman hankalaa. 
Toimialakuvaustani (tanssiviihde) ei hyväksytty ja nyt en tiedä, miten minä sitä kutsuisin.” 
Patricia 
 
”Pitäisi sijoittaa rahani. Apu talousasioissa olisi tosi hyvä.” Vera 
 
”Raha on vahva yllyke seksityöntekijöille, mutta samanaikaisesti monilla seksityöntekijöillä 
on tuhlaileva ja reilu asenne rahaan.” Ulla 
 
 

D. The Future 
 

D The future 1 2 3 4 5 Result 
1A Study counselling 8 4 7 4 12 3,2/3 
1B Study counselling 1 2 13 6 13 3,8/4 
2A Work counselling 10 4 4 2 15 3,2/3 
2B Work counselling 1 2 11 5 16 3,9/4 
3A Exit program 13 3 7 1 11 2,8/3 
3B Exit program 1 3 8 9 14 3,9/4 

 
”Jatkossa voi muodostua ongelmaksi, kun on tottunut tienaamaan helppoa rahaa.” Ninni 
 
”Ne jotka voivat huonosti alalla ja haluavat lopettaa, tarvitsevat äärimmäisen paljon apua. 
Me muut selviämme yleensä itse, joskaan se ei ole aivan helppoa.” Bella 
 
”Mahdollisuudet ja vaihtoehdot ovat tärkeitä. Meillä on erityisosaamista, jota ei pidetä 
meriittinä.” Petra 
 
”On tavattoman tärkeää istua alas ja tehdä suunnitelma, itse olen aikeissa lopettaa.” Fia 
 
”Aion jatkaa seksityötä lisätyönä, mutta haluan mennä eteenpäin. Jos löytyy joku, joka 
voisi neuvoa sijoituksissa, ammatinvalinnassa ja opinnoissa niin se helpottaisi. Mutta 
pitäisi voida olla ihan rehellinen.” Susanna 
 
”Seksityöntekijät ovat huonoja säästämään ja sijoittamaan tulevaisuuteen.” Meja 
 
”On äärettömän sääli että moni, jonka pitäisi lopettaa, ei jaksa ryhtyä siihen. Yrittää auttaa 
heitä on kuin kannustaisi kiveä.” Gabriella 
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”Tämän työn jälkeen voi olla vaikeaa saada muuta työtä. Niillä joilla on ollut jokin muu työ 
samanaikaisesti, on helpompaa, sillä heillä on työkokemusta tavallisista töistä. Mutta 
minulla on ollut vaikeuksia saada töitä, koska en voi osoittaa mitä olen tehnyt kaikki nämä 
vuodet. Kukaan ei uskalla ottaa minua töihin.” Terese 
 
”Monet jatkaa alalla liian kauan, koska tuntuu, ettei vaihtoehtoja ole.” Elise 
 
”Mitään aivopesua ei saa olla, jos haluaa lopettaa.” Lilly 
 
”En onnistu koskaan lopettamaan ilman ennakkoluulotonta ammatillista apua.” Maja 
 
”Opinto-ohjaajani tuntee taustani ja se auttaa häntä ymmärtämään, miten ajattelen 
tulevaisuudesta.” Erica 
 
”Jos joku tarvitsee apua lopettamiseen, olisi tärkeää että asenteena ei olisi että hänet pitää 
pelastaa.” Tessan 
 
”Kun sain ’tavallisen’ työpaikkani, valehtelin että olen työskennellyt viihdeyrityksessä.” Lina 
 
”Olen juuri lopettanut työskentelyn ja se oli toivottoman vaikeaa. Tunnen olevani tyhjä ja 
eksyksissä, lopettamisapu on tosi tärkeää.” Malin 
 
 

The centre 
 

 
 The centre 1 2 3 4 5 Result 
1 Drop in 2 2 4 3 24 4,3/5 
2 Web page 1 1 2 2 29 4,6/5 
3 Telephone – social worker 14 2 2 5 12 3,0/3 
4 Telephone - sexworker 11 4 7 2 11 2,9/3 
5 Acces to internet 18 2 4 2 9 2,5/1 
6 Library 14 2 8 3 8 2,7/3 
7 Information –sw. org. 10 1 9 5 10 3,1/3 
8 Communication board 6 - 5 2 22 4,0/5 
9 Beauty tips and offers 12 1 4 4 14 3,2/4 
10 Discussion groups 15 - 5 5 10 2,9/3 

 
”Asun Ruotsissa joten ajatus kunnollisesta tukikeskuksesta tuntuu epätodelliselta.” Petra 
 
”Informaatioillat, joissa olisi läsnä eri viranomaisia, olisivat hyviä. Ja teemailtoja, joissa 
seksityöntekijät informoivat uusia tyttöjä työskentelemään terveellisesti ja turvallisesti.” 
Malena 
 
”Olemme usein väliinputoajia. Tukikeskus, jonka kautta pääsisi tarvittaviin palveluihin 
saman katon alla, helpottaisi valtavasti.” Fia 
 
”Olisihan se täydellistä jos sellainen olisi.” Susanna 
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Seksityöntekijöille tarkoitettu puhelinlinja olisi ollut hyvä silloin kun aloitin. Iltaisin pitäisi olla 
drop-in ja henkilökunnan pitää olla pätevää.” Liza 
 
”NA:n tyyppisiä keskusteluryhmiä. Voisi jakaa kokemuksiaan ja jokainen saisi puhua 
sanottavansa.” Gabriella 
 
”Lastenhoitoa? Olen kuullut lapsista, jotka ovat soitelleet ruotsalaisille klubeille ja 
tanskalaisille klinikoille ja kysyneet, onko äiti siellä. Ei yhtään hyvä juttu! Tulee myös 
ajatelleeksi niitä, joilla on kotieläimiä. Ehkä se johtuu puutteellisesta sosiaalisesta 
verkostosta ja valitettavasti se ei ole ollenkaan harvinaista.” Julie 
 
”Vanhainkoti vanhoille huorille tarvittaisiin, ajattele kuinka hauskaa meillä olisi!” Lilly 
 
”En käyttäisi tukikeskusta kovinkaan paljon muuhun kuin että kävisin 
sukupuolitautitesteissä ja hakisin joskus kondomeja.” Johan 
 
”Että vaan saisi puhua jonkun kanssa joka ymmärtää. Se olisi melkeinpä käsittämättömän 
ihanaa.” Erik 
 
”(Keskusteluryhmistä) Meillä on usein keskusteluja jo nyt, mutta olisi hyvä että niissä olisi 
hieman struktuuria.” Ninni 
 
”En menisi koskaan mihinkään tukikeskukseen jos se olisi sidoksissa viranomaisiin, en 
luota niihin yhtään.” Liv 
 
”Suljettu webfoorumi olisi hyvä. Siellä seksityöntekijät voisivat kommunikoida keskenään ja 
varoittaa toisiaan.” Ulla 
 
 

Vertaileva tarkastelu 
 
 
Olen ottanut vapauden tuoda esiin omia näkökulmiani ja kokemuksiani verratessani 
tuloksia kahden maan välillä. Toivottavasti voin näin vahvistaa, selkiyttää ja kyseenalaistaa 
tutkimuksen tuloksia. 
 
Mainitsemisen arvoista on, että seksityöntekijät Tampereella arvioivat palvelutarvetta 
yleisesti ottaen useammin arvosanalla viisi (5) verrattuna Ruotsissa haastateltuihin 
seksityöntekijöihin. Tästä voi tietysti vetää lukemattomia erilaisia johtopäätöksiä, mutta 
tehtyäni itse lähes kaikki haastattelut sain vaikutelman että se johtuu kahdesta eri syystä. 
Ensinnäkin alkoholi on keskeisessä asemassa strippareiden keskuudessa Tampereella, 
koska suuri osa heidän tuloistaan koostuu tarjotuista shampanjoista ja tästä on tietysti 
monia negatiivisia seurauksia. Toiseksi Ruotsissa seksityöntekijät näyttivät arvioivan 
tarvetta arvoilla kaksi ja neljä; hieman keskiverrosti (lagom) eli tyypillisen ruotsalaisesti. Eli 
päätelmäni on, että alkoholi ja kulttuuri leimaavat monella tavalla saatuja tuloksia. 
 
Kaiken kaikkiaan tulokset olivat yllättävän samanlaisia sekä maiden välillä että 
seksiteollisuuden eri ammattiryhmien välillä. Eräs mielenkiintoinen asia oli, että työn 
kuluessa kävi ilmi että stripparit arvioivat tarpeet korkeammalle kuin seuralaistyöntekijät. 
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Tämä tuli ilmi, vaikka haastateltavilta ei kysyttykään, minkälaista seksityötä hän tekee. 
Tunnen kuitenkin monet haastateltavista monen vuoden takaa.  
 

The Body 
 

A The Body A B A B 
1 Health advice/nurse 3,2/3 3,7/4 2,9/3 3,5/3 
2 Health checks/physician 3,8/4 4,1/4 3,9/4 4,2/4 
3 Physiotherapy 3,4/4 3,5/3 2,9/3 3,3/3 
4 Massage 3,9/4 4,0/4 3,3/3 3,4/3 
5 Acupuncture  2,2/1 2,8/3 2,3/2 2,6/3 
6 Advice on diets/dietician  2,8/3 3,4/3 2,5/2 3,2/3 
7 Advice on exercise  2,8/3 3,1/3 2,3/2 2,8/3 
8 Advice on plastic surgery  2,5/2 4,0/4 2,5/2 3,5/3 

 
Lääkäripalvelut saivat molemmissa maissa korkeamman arvion kuin sairaanhoitajan 
palvelut. Monet viestittivät, että tarve piilotella totuutta vaikuttaa kielteisesti nimenomaan 
lääkärikäynneillä. Seksityö voi tuoda tullessaan tietynlaisia terveysongelmia ja niistä on 
vaikea puhua, jos on sellainen tunne, että on mahdotonta kertoa ammattiaan. Erityisesti 
strippareilla on usein selkä- ja nivelongelmia ja ihan ilmiselvistä syistä korkeiden korkojen 
käyttämisen välttäminen on vaikeaa. Hieronta ja muut fyysiseen hyvinvointiin liittyvät 
palvelut arvioitiin korkealle Tampereen ryhmässä. Alkoholi on mitä ilmeisimmin osasyy 
siihen, että kroppa kärsii. Ruotsissa tätä ongelmaa ei ole, koska klubeilla ei myydä 
alkoholia.  
 
Kaikki haastateltavani ymmärsivät, mitä tarkoitin palvelulla ”neuvontaa 
plastiikkakirurgiasta”. Se ei tarkoita että houkuteltaisiin leikkauksiin vaan pikemminkin 
estettäisiin tarpeettomia leikkauksia. Monet naiset ajautuvat noidankehään, jota kutsun 
”leikkausanoreksiaksi”. ”Yksi leikkaus vielä, ja sitten olen tyytyväinen.” Kunnon neuvonta ja 
realistiset odotukset joltakin, joka ei tavoittele voittoa, voisi auttaa niitä, jotka eivät pysty 
irrottautumaan tästä kehästä itse. Muita palveluita, joita toivottiin: tietoa vitamiineista, 
neuvontaa terveysvakuutuksista, naprapaatin palvelut, kiropraktikon palvelut ja 
lääketieteellinen ihonhoito.  
 

The brain 
     
    Suomi Ruotsi   

B The brain A B A B 
1 Sleeping problems 3,3/4 4,0/4 2,9/3 3,5/3 
2 Advice on depression 3,4/4 4,1/4 3,1/3 3,7/4 
3 Advice on burnout 3,7/4 4,1/4 2,6/2 3,3/3 
4 Sexuality and relations 3,4/4 4,1/4 3,3/3 3,6/4 
5 Therapy/psychologist 3,9/4 4,6/5 3,9/4 4,3/4 
6 Psychiatrist 2,7/3 4,1/4 3,0/3 3,5/4 
7 Couple counselling 2,6/2 3,5/4 2,6/2 3,1/3 
8 Gender issues 1,3/1 3,5/3 1,6/1 2,7/3 
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Suomessa työskentelevien seksityöntekijöiden hieman korkeampi arvio on suhteellisen 
helposti selitettävissä sillä, että alkoholi on jatkuvasti läsnä osana työtä (niillä, jotka 
työskentelevät strippiklubeissa). Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tarve näille palveluille 
on valtava. En ole yhtään hämmästynyt, että psykologi sai valtavan korkeat arviot 
molemmissa maissa. Täytyy kuitenkin muistaa, että luvut heijastavat tarvetta, eivät vain 
ongelmia. Terapia on hankala asia seksityöntekijöille, sillä yleensä päätellään että työ on 
syynä avun hakemiseen vaikka varsinainen syy olisi jokin aivan muu. Useimmat tekevät 
valinnan olla kertomatta ammatistaan, mutta on vaikea luottaa johon kuhun, joka 
tuomitsee tai tekee liian hätäisiä johtopäätöksiä ja jolle ei voi olla rehellinen. 
 
Matalimmat arviot sai teema ”gender issues”, seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen 
liittyvät palvelut. Tämäkään ei ole lainkaan hämmästyttävää, sillä harvassa työpaikassa on 
helpompi ”tulla ulos kaapista” kuin seksiteollisuudessa. Sama koskee hyväksikäytöstä 
kertomista. Yleisesti esitetty totuushan on, että seksityöntekijät ovat olleet seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreja keskimääräistä useammin. En tiedä, onko totuus näin 
yksinkertainen. Tiedän kuitenkin sen, että on ihan ok kertoa, jos näin on tapahtunut. Olen 
tavannut ihmisiä, jotka voivat huonosti työskennellessään seksityöntekijöinä johtuen 
heidän aikaisemmista kokemuksistaan. Mutta olen myös tavannut monia, joiden mielestä 
seksityö on auttanut heitä palauttamaan oman kehonsa ja seksuaalisuutensa kontrollin. 
Maailma on harvoin mustavalkoinen. 
 
Muita toiveita: neuvoja alkoholinkäytöstä, jos syö lääkkeitä samanaikaisesti, 
rentoutustekniikoita, terapiapalveluita seksityöntekijöiden lapsille. 
 
 

The pussy/dick 
 

Suomi   Ruotsi 
C The pussy/dick A B A B 
1A Gynaecologist/urologist 4,1/5 4,5/5 4,1/5 4,5/5 
2A Pregnancy prevention 2,6/2 3,7/4 3,0/3 3,4/3 
3A STD prevention 2,6/2 4,1/4 3,4/4 4,0/5 
4A STD test 3,1/3 4,3/5 3,7/5 4,4/5 
5A HIV test 3,1/3 4,3/5 3,6/5 4,5/5 
6A Pap smear 3,8/4 4,2/5 3,5/4 3,8/4 
7A Advice on abortion 2,3/1 3,8/4 2,5/3 3,3/3 
8A Hepatitis vaccination 3,9/5 4,6/5 3,8/5 4,5/5 
9A Health certificate 2,3/1 4,0/4 2,4/1 3,7/4 

 
Tarve luotettavalle ja ennakkoluulottomalle gynekologille on valtavan suuri. Olisi helppo 
olettaa, että se johtuu työstä, erityisesti seuralaispalveluja tarjoaville. Mutta myös stripparit 
pitivät sitä erittäin tärkeänä. Ensimmäinen peruste korkeille luvuille on pikemminkin se, 
että luottamus on äärimmäisen tärkeää niin turvattomalta tuntuvassa tilanteessa. Tämä 
sama asia on peruste myös muille korkeille luvuille. Useimmat seuralaispalveluita tarjoavat 
haastateltavat olivat sitä mieltä, että he eivät tarvitse oikeastaan apua seksitautien 
preventioon, vaan he pikemminkin haluavat kontaktin henkilöön, jolle voisivat selittää 
tilanteensa. Myös strippareilla on joitakin työhön liittyviä erityisongelmia kuten sieni-
infektiot ja bakteeriepätasapaino. Monet toivoivat informaatiota näistä kahdesta asiasta.  
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Hepatiittirokotukset saivat myös korkeat luvut, johtuen sekä seuralaispalveluja tarjoavilla 
seksipalvelujen myynnistä että strippreilla säännöllisestä matkustamisesta ja joskus vähän 
vähemmän puhtaista työpaikoista. Toiveita esitettiin myös äitiyshuollosta ja kohdunkaulan 
syövän rokotteista. 
 

The harmful stuff 
 

    Suomi     Ruotsi 
D The harmful stuff A B A B 
1A Help to quit smoking 1,9/1 3,2/3 2,1/1 2,9/3 
2A Advice on alcohol abuse 2,7/3 4,4/4 2,2/1 3,7/4 
3A Advice on drug abuse 2,2/1 4,1/4 2,2/1 3,7/4 
4A Advice – eating disorders 1,9/1 3,7/4 1,8/1 3,4/3 

 
 
Suomessa alkoholia pidettiin isompana ongelmana kuin huumeita, mutta samalla luvut 
olivat yhtä korkeita myös Ruotsissa. Moni olikin sitä mieltä, että heillä itsellään ei ollut 
ongelmia mutta alalla kokonaisuudessaan tarvittiin näihin asioihin liittyviä palveluita. 
 
Näissä kysymyksissä problematiikka on samaa kuin terapian osalta eli aivan liian helposti 
lähdetään siitä että päihdeongelma johtuu seksityöstä, mikä johtaa siihen että monet 
seksityöntekijät luopuvat avun hakemisesta. Se ei ole sen arvoista että joutuu kokemaan 
kaiken sen nöyryytyksen päästäkseen käsiksi itse asiaan. Usein päihdeongelma ei johdu 
seksityöstä itsestään, vaan se on yhteiskunnan tuomitsevien asenteiden psyykkisiä ja 
sosiaalisia seurauksia. 
 
Tarvearvio syömishäiriöihin liittyvistä palveluista on hämmästyttävän alhainen, mutta 
tosiasia on, että työntekijöiden joukossa on yhtä paljon niitä, joilla on positiivinen käsitys 
kehostaan kuin niitä, joilla käsitys on negatiivinen.  
 
Yleinen toive oli, että saisi apua miten oppia käsittelemään alkoholia osana työtä 
(Tampereella toimivat stripparit), kuntoutusryhmiä seksityöntekijöille, ruiskujenvaihto-
ohjelmia ja apua pelaamisongelmiin. 
 

The authorities 
 

    Suomi    Ruotsi 
A The authorities A B A B 
1A Contact – social worker 2,8/2 3,9/4 2,8/3 3,6/4 
2A Contact – tax authorities 3,7/4 4,3/4 3,5/4 3,7/4 
3A Employment agency 3,0/3 4,0/4 2,5/2 4,3/3 

 
Myöskään viranomaisyhteydet eivät ole seksityöntekijöille yksinkertaisia. Me 
valehtelemme veroviranomaisille voidaksemme rekisteröidä yrityksemme, me pelkäämme 
sosiaalityöntekijöitä että meidät leimataan vanhemmiksi soveltumattomiksi jos seksityö 
tulee ilmi ja meidän on vaikea selittää työvoimatoimistossa, mitä olemme tehneet kaikki 
vuodet. Tämä kaikki johtaa siihen että tuntee itsensä ulkopuoliseksi, mikä puolestaan 
vähentää mahdollisuuksiamme ja oikeuksiamme. Hyvät, hyvin koulutetut viranomaiset 
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olisivat suuri askel oikeaan suuntaan kohti täysiarvoista elämää ja turvattua tulevaisuutta 
kun ja jos haluaa lopettaa seksiteollisuudessa.  
 
Hyviä viranomaiskontakteja toivottiin myös seuraavilta tahoilta: poliisi, vakuutusyhtiöt, 
syyttäjäviranomaiset ja ulosottoviranomaiset. 
 

The law 
 

    Suomi     Ruotsi 
B The law A B A B 
1A General legal advice 4,0/5 4,2/5 3,5/4 3,9/4 
2A Contact with lawyer 3,1/3 3,6/4 2,7/3 3,2/3 
3A Advice – migration issues 2,4/1 4,4/5 2,0/1 4,0/4 
4A Family law 2,8/2 4,3/5 2,8/2 4,1/5 

 
 
Suomalaisten korkeammat luvut ovat selitettävissä sillä, että suomalaisista suurempi osa 
on maahanmuuttajia verrattuna Ruotsissa työskenteleviin. Mutta useimmat kommentit 
liittyivät lasten huoltajuuteen. On valitettavan tavallista että seksityöntekijän ajatellaan 
olevan soveltumaton vanhemmaksi ammattinsa perusteella. Minulla on useita kollegoja, 
jotka ovat menettäneet lapsensa huoltajuuden tai sosiaaliviranomaiset ovat 
kyseenalaistaneet heidän soveltuvuutensa vanhemmiksi. Usein päätellään että seksityö on 
sidoksissa päihdeongelmaan ja näin asia ei useinkaan ole.  
 
Haastatellut seksityöntekijät toivoivat apua myös sopimusten ja lomakkeiden kanssa, 
tilipäätöksessä ja juridista informaatiota netissä. Eräs ehdotti ottamaan yhteyttä 
oikeustieteen opiskelijoihin, jotta he voisivat oppia seksityöhön liittyvistä asioista 
seksityöntekijöiltä itseltään. 
 
 
 
 

The economy 
 

    Suomi    Ruotsi 
C The economy A B A B 
1A Economic advice/budget 3,4/4 4,1/4 3,6/4 4,1/4 
2A Debt sanitation 2,8/3 3,8/4 2,4/2 3,6/4 
3A Tax planning 3,7/5 4,1/4 3,5/3 3,6/4 
4A Advice on insurances 3,9/4 4,4/5 3,7/4 4,1/4 
5A Register a company 3,5/4 4,5/5 3,9/5 4,3/5 
6A Book keeper 3,5/4 4,2/5 3,5/4 3,7/3 

 
Epäsäännölliset ja epävarmat tulot johtavat taloudellisiin vaikeuksiin. Samoin mahdollisuus 
suuriin tuloihin joinakin päivinä ja moni uskoo tuuriinsa saada vuokrarahat seuraavana 
työpäivänä. Moni arveli että apu perusbudjetin tekoon helpottaisi. 
 
On yhä tavallisempaa sekä Suomessa että Ruotsissa, että seksityöntekijät rekisteröivät 
oman firman ja nykyisin monet strippiklubit vaativat sen. Mutta myös tämä tuo mukanaan 
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ongelmia, kuten yo. luvut osoittavat. Toimialakuvaus ei ole yksinkertaista, sillä sitä mitä 
itse asiassa teemme, ei hyväksytä. Eräs tuntemani nainen oli lopulta niin turhautunut, että 
hän meni veroviraston vastaanottotiskille ja huusi ’Mikä teitä vaivaa, ettekö halua 
rahojani?’”. 
 
Apua vakuutusasioissa toivottiin myös, erityisesti eläke-, sairaus- ja 
tapaturmavakuutuksissa. 
 

The future 
 
                 Suomi Ruotsi 

D The future A B A B 
1A Study counselling 3,5/4 3,9/4 3,2/3 3,8/4 
2A Work counselling 3,5/4 4,2/4 3,2/3 3,9/4 
3A Exit program 3,0/3 4,6/5 2,8/3 3,9/4 

 
Vuosien seksityön jälkeen on ehkä vaikea saada ”tavallista” työtä. Miten selittää mitä on 
tehnyt viimeiset vuodet? Jos valitsee rehellisyyden, niin siinä leijuu aina uhka, että sen 
seurauksena ei saa töitä. Monien mielestä seksityöntekijät pitäisi ”pelastaa” ulos 
seksiteollisuudesta, mutta hyvin harva on valmis ottamaan meidät töihin. 
 
Exit-ohjelmien arvostus noteerattiin korkeammaksi Suomessa kuin Ruotsissa ja luulen, 
jälleen kerran, että tämä on tulosta alkoholin käytöstä. Mitä enemmän esteitä on 
voitettavana, sitä monimutkaisempaa on päästä eteenpäin vaikka sitä haluaisikin. Eräs 
seksityöntekijä kommentoi, että olisi hyvä saada ”yleispätevää konsultaatiota, jotta voisi 
selkiyttää itselleen, miksi jatkaa alalla, vaikkei halua”.  
 
Muita toiveita: työnhaku/CV:n kirjoituskursseja, keskusteluryhmiä niille, joilla on lapsia, 
aloitusohjelmia vasta-alkajille seksityössä sekä tulevaisuudensuunnittelun neuvontaa. 
 

The centre 
 

 The centre Suomi Ruotsi 
1 Drop in 3,4/4 4,3/5 
2 Web page 4,3/5 4,6/5 
3 Telephone – social worker 3,2/3 3,0/3 
4 Telephone - sexworker 2,8/2 2,9/3 
5 Acces to internet 2,7/2 2,5/1 
6 Library 2,7/2 2,7/3 
7 Information –sw. org. 2,7/3 3,1/3 
8 Communication board 4,2/5 4,0/5 
9 Beauty tips and offers 3,6/4 3,2/4 
10 Discussion groups 2,3/1 2,9/3 

 
Täytyy tunnustaa, että olin hieman hämmästynyt, että ruotsalaiset seksityöntekijät 
suhtautuivat drop-in –palveluun positiivisemmin kuin seksityöntekijät Suomessa. Ehkä se 
johtuu siitä, että se tuntuu vähän niin kuin unelmaskenaariolta kun asuu maassa, jossa 
haittojen vähentäminen kohdentuu yksinomaan siihen, että pitää lopettaa alalla. 
Vähemmän hämmentävää oli se, että monet toivoivat informaatiota sisältävää 
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monipuolista internet-sivustoa, sillä monille meneminen tukipisteeseen on liian suuri askel 
ja siksi meneminen internetsivuille voi olla helppo ensimmäinen askel. Toisilla ei ollut 
tarvetta käydä tukipisteellä, mutta haluaisivat kuitenkin päästä käsiksi olennaiseen tietoon. 
Ajatus seksityöntekijöiden keskinäisestä ilmoitustaulusta sai korkeat luvut molemmissa 
maissa. Moni sanoi myös, että sen voisi toteuttaa myös netissä. Moni toivoi myös 
salasanalla suojattua internetfoorumia seksityöntekijöille. 
 
Ne jotka olivat kiinnostuneita keskusteluryhmistä, ehdottivat seuraavia teemoja: työelämän 
arki, ”best work practices” – terveellisiä työtapoja, tunteet ja ihmissuhteet, seksityö ja 
lapset, huoran leima, hyväksikäyttö, talous ja seksityöaktivismi. 
 
Lisäksi ehdotettiin seuraavia toimintoja: Informaatioiltoja, jossa mukana eri viranomaisia; 
yhteistyötä kirkon kanssa, mentorointia – seksityöntekijä, jolta voi kysyä neuvoa, miten 
työskennellä turvallisesti; lista vakavasti otettavista työnantajista, itsepuolustuskursseja. 
 
 

Viisi loppukysymystä 
 
 
Lopetin jokaisen haastattelun esittämällä viisi kysymystä. 
 

1. Mitä tarvitaan, että voisit luottaa suositeltuun palveluntarjoajaan? 
2. Mitä positiivisia puolia seksityöntekijänä työskentelemisessä on? 
3. Mitä negatiivisia puolia seksityöntekijänä työskentelemisessä on? 
4. Mitä sellaista ihmisten pitäisi tietää seksityöntekijöistä, jota he eivät yleensä tiedä? 
5. Mitä mieltä olit tästä haastattelusta? 

 
Vastaukset kysymyksiin yksi ja viisi on esitetty jo muissa osissa raporttia. Seuraavassa 
vastaukset kolmeen muuhun kysymykseen (2-4).  
 
 

Mitä positiivisia puolia seksityöntekijänä työskentelemisessä on? 
 
”Raha, vapaus ja työkaverit.” Miriam, Suomi 
 
”Vapaus ja se liittyy suhteeseen työkavereihin. Voi kertoa mitä tahansa, mikään ei järkytä 
heitä. Raha tietenkin. Ja voi elää normaalia elämää ja olla silti vähän hullu, on hauskaa 
rikkoa normeja.” Johanna, Ruotsi 
 
”Työkaverit, raha ja rakastan esiintymistä.” Krista, Suomi 
 
”Vapaus.” Sanna, Ruotsi 
 
”Työkaverit ja raha.” Elena, Suomi 
 
”Raha ja joustavuus.” Ninni, Ruotsi 
 
”Henkilökohtaisesti se on auttanut minua kokemassani hyväksikäytössä. Tiedän, että saan 
sanoa ei. Aluksi noudatin sitä vain sääntönä, mutta nyt tunnen sen sielussani ja 
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sydämessäni. Hyväksikäyttö on yleistä koko yhteiskunnassa mutta meidän 
keskuudessamme se ei ole tabu, siitä voi puhua.” Stina, Suomi 
 
”Töihin meno ei ole koskaan vastenmielistä erotuksena muunlaisesta työstä. 
Kollegiaalinen yhteenkuuluvuus on fantastista ja ei ole mitään tabuja, kaikesta voi puhua.” 
Bella, Ruotsi 
 
”Raha – silloin kun sitä tulee hyvin. Työkaverit! He tuntuvat parhailta, erotuksena 
’tavallisista’ ystävistä.” Felicia, Suomi 
 
”Raha, vapaus ja työkaverit.” Petra, Ruotsi 
 
”Vapaus ja työkaverit.” Leena, Suomi 
 
”Vapaus, sosiaaliset kontaktit ja ihanat työkaverit. Jos ei viihdy, niin aina voi lähteä.” Karin, 
Ruotsi 
 
”Raha.” Sandra, Suomi 
 
”Vapaus ja raha. En pidä työnteosta. Sitä vaan pujahtaa sisään ja ansaitsee rahaa, ilman 
rahaa en olisi koskaan noussut lavalle.” Soraya, Ruotsi 
 
”Vapaus! Missä tahansa, milloin tahansa ja miten tahansa. Päätän itse elämästäni.” Elina, 
Suomi 
 
”Työkaverit! Olemme täysin rehellisiä toisillemme, saamme apumme ja tukemme heiltä.” 
Malena, Ruotsi 
 
”Vapaus päättää omasta elämästään.” Lena, Suomi 
 
”Läheiset suhteet moniin valtavan vahvoihin naisiin.” Fia, Ruotsi 
 
”Raha! Taloudellinen turva on samaa kuin vapaus.” Olga, Suomi 
 
”Työkaverit - heidän joukossaan on parhaat kaverini. Raha, ja minusta työ on hauskaa.” 
Susanna, Ruotsi 
 
”Työkaverit.” Mena, Suomi 
 
”Vapaus, voi valita kuinka usein ja missä.” Liza, Ruotsi 
 
”Vapaus liikkua ja avartaa näkökulmaansa. Uusia ihmisiä, paikkoja ja kieliä. Työkaverit, 
melkein unohdin kun sen ottaa niin annettuna. Työkaverit ovat tärkein!” Sara, Suomi 
 
”Raha ja vapaat työajat, voi ottaa lomaa milloin haluaa. Pukeudun joksikin muuksi töissä 
ollessani ja en enää sekoile yksityiselämässäni. Pieni hulluus työssä on rauhoittanut 
minua.“ Meja, Ruotsi 
 
„Itseluottamus, sosiaalinen elämä ja vahva ystävyys läheisiksi tulleiden työkavereiden 
kanssa – he ovat kuin sisaria.” Maria, Finland 
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”Raha. Tuntee itsensä kauniiksi, saa purkautumiskeinon exhibitionismilleen ja kannustaa 
pysymään kunnossa. Työkaverit!” Gabrielle, Ruotsi 
 
”Tapaan monia mukavia ihmisiä, työkaverini, vapaus, naisellisuus ja parantunut 
minäkuva.” Minna, Suomi 
 
”Vapaus päättää itse ja tyytyväisiltä asiakkailta saatu arvostus.” Emma, Ruotsi 
 
”Työkaverit. Ja teen jotakin hyvää, yhteiskunnassa on paljon yksinäisiä ihmisiä.” Julia, 
Suomi 
 
”Vapaat työajat ja ei tarvitse kiivetä ylös aikaisin aamulla (jos en halua). Voi valita 
haluaako työskennellä tiettynä päivänä. Minulla ei ole pomoa vaan olen yksityisyrittäjä ja 
vastaan itse työstäni. Mielenkiintoisia tapaamisia ja tunne, että voin olla hyödyksi ihmisille. 
Uusia kokemuksia ja elämyksiä. Sitä oppii paljon.” Terese, Ruotsi 
 
 
”Työkaverini – parhaat ystäväni löytyvät seksiteollisuudesta.” Lina, Suomi 
 
”Vapaus, ei vaatimuksia, uusia kohtaamisia ja uusia kokemuksia.” Alice, Ruotsi 
 
”Työkaverit – he ovat parhaita kavereitani! Itsenäisyys, raha ja vapaus. Rakastan sitä 
tosiasiaa, että teen työtä josta olen aidosti kiinnostunut ja voin aina oppia lisää ja se on 
legitiimi syy shoppailla ☺.”Katrin, Suomi 
 
”Hyviä kokemuksia hauskoista ihmisistä, että olen todellakin saanut selvitettyä 
ennakkoluuloja, joita minulla aikaisemmin oli asiakkaista ja jotka olen oppinut tuntemaan 
(jotkut ovat myös vahvistuneet – onko se nyt sitten ennakkoluuloja vai 
tietoa/kokemusta…? Raha tietysti. Matkat, luksus, juhlat, ystävät/työkaverit, vapaat 
avoimet suhteet muiden kanssa mutta on olemassa myös vastakohtia. Siis paitsi rahaa, 
paikkoja, matkoja jne. jne. … niin onhan se niin että on oppinut aika lailla elämää. Että 
kaikki ei ole ihan niin kuin sanotaan ja kirjoitetaan. Positiivista on myös se, että minä saan 
olla minä, päättää itse. Mutta valitettavasti se on mennyt vaativammaksi johtuen siitä, ettei 
minulla voi olla omaa paikkaa prostituutiolakien takia.” Julie, Ruotsi 
 
”Freelance-työ ja vapaus.” Tina, Suomi 
 
”Tapaa monia mukavia ihmisiä ja olen saanut toteuttaa seksielämääni sellaisella tavalla, 
joka ei olisi ollut mahdollista yksiavioisessa suhteessa.” Christine, Ruotsi 
 
”Oppii paljon ihmisistä ja itsestään.” Lia, Suomi 
 
”Työkaverit! Tanssi ja vaatteet.” Elise, Ruotsi 
 
”Työkaverit! Ilman heitä en kestäisi asiakkaita. Juuri siksi en tee töitä seksikaupoissa, 
joissa työskennellään yksin.” Katja, Suomi 
 
”Vapaus, välttää olemasta osa yhteiskuntaa (sanoo anarkisti). Se on antoisaa monessa 
mielessä – kontaktit erilaisten ihmisten kanssa, rento ja mutkaton suhde erilaisiin miehiin, 
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ei ole koskaan kenenkään miehen omistuksessa tai kontrollissa sekä se, että elämä on 
itsenäistä.” Lilly, Ruotsi 
 
”Hyvin rahaa ja mahdollisuus valita työajat, mikä mahdollistaa paljon vapaa-aikaa olla 
perheen parissa. Työ on myös itseluottamuksen kannalta hyvä.” Siiri, Suomi 
 
”Raha ja seksikontaktit. Tiedän että tämä ei päde kaikilla, mutta minä nautin 
asiakastapaamisistani.” Annelie, Ruotsi 
 
”Tämä on mielenkiintoinen työ, joka ei ole koskaan tylsää ja josta saa hyvää 
elämänkokemusta. Luovaa ja paljon rahaa – useimmiten.” Camilla, Suomi 
 
”Itsenäisyys ja läheiset kohtaamiset asiakkaiden kanssa. Olen nyt kokeneempi ja 
itsenäisempi kuin aloittaessani ja minulla on huomattavasti parempi itseluottamus.” Johan, 
Ruotsi 
 
”Työkaverini – ystäväni ja tukiryhmäni.” Mikaela, Suomi 
 
”Työkaverini! Saattaa kuulostaa kummalliselta, mutta saatan ikävöidä kadulle juuri tästä 
syystä. Asunnossa työskennellessä eristäytyy. Työkavereista tulee perhe, sisaria.” Maja, 
Ruotsi 
 
”Voimme olla vapaalla milloin haluamme, voimme lennellä ympäriinsä ja tehdä töitä 
kaikkialla, maailmanlaajuisesti.  Tämä on itsenäinen työ.” Saari, Suomi 
 
”Matkat! On todellista vapautta, että voi työskennellä missä haluaa.” Erica, Ruotsi 
 
”On niin paljon positiivisia asioita!” Denise, Suomi 
 
”Porno on hauskaa ja raha on hauskaa! Sopii minulle täydellisesti. ”Catrin, Ruotsi 
 
”Vapaus! Voi valita asiakkaansa ja ajan itse. Vähän töitä ja suhteellisen hyvin rahaa, tämä 
on hauskaa!” Daisy, Suomi 
 
”Työkaverit, he ovat perheeni!” Tessan, Ruotsi 
 
”Raha, vapaus ja matkat. Kivoja vaatteita ja liikuntaa. Tulee itsenäiseksi, hyväksi 
ihmistuntijaksi ja tekee ihmiset iloiseksi.” Dani, Suomi 
 
”Ainoa positiivinen asia ovat alalla olevat ystävät, ilman heitä en olisi elossa tänään.” 
Malin, Ruotsi 
 
”Raha. Työ on monipuolista, saa matkustaa ja saa elämäkokemusta.” Marja, Suomi 
”Raha ja että saa paljon aikaa olla perheen kanssa.” Ida, Ruotsi 
 
”Saa päättää itse, mukavat työkaverit ja matkat. Voi kokeilla erilaisia asioita ja löytää omat 
rajansa.” Anna, Suomi 
 
”Raha ja ihmiset, joita tapaa.” Erik, Ruotsi 
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”Tussu, perse, naama ja tissit, siitä sitä maksun saa ja se on joskus hauskaa.” Janne, 
Suomi 
 
”Vaikka olen uusi, olen saanut tosi hyvän kontaktin työkavereihini, heillä vaikuttaa olevan 
valtavan hyvä yhteishenki.” Patricia, Ruotsi 
 
”Raha. Hienot vaatteet. Enemmän vapaa-aikaa. On mielenkiintoista kuulla toisten 
fantasioita ja tehdä jotakin, joka muuten olisi tabu.” Tiina, Suomi 
 
”Työajat, raha ja työkaverit – he ovat harvoin ennakkoluuloisia ihmisiä ja se on mukavaa.” 
Lina, Ruotsi 
 
”Päättää itse omasta ajastaan, ei ole mitään 8-16 – työtä. Rahaa tulee hyvin, joten töitä ei 
tarvitse tehdä niin paljon.” Mira, Suomi 
 
”Pidän seksistä ja pidän rahasta.” Axel, Ruotsi 
 
”Sitä tarjotaan asiakkaalle sosiaalinen kontakti ja työ on ainoa paikka, jossa voi olla oma 
itsensä ja siksi aina palataan.” Riita, Suomi 
 
”Raha ja ystävät.” Vera, Ruotsi 
 
”Se muistuttaa työskentelyä kapakassa, kaikki ovat omia persooniaan ja ei ole mitään 
ylimääräistä paskapuhetta.” Mika, Suomi 
 
”Tunne että on hyödyksi jollekin. Seuralaisena työskentely ei ole vain seksiä, se on myös 
läheisyyttä ja mielenkiintoisia keskusteluja.” Liv, Ruotsi 
 
”Saa tehdä, mistä tykkää ja mihin aikaan haluaa. Melkein kaikki on positiivista!” Kimmo, 
Suomi 
 
”Vapaat työajat, maksetaan hyvin ja tapaa mukavia ihmisiä. Työkaverini ovat ensimmäisiä 
ihmisiä joiden kanssa koen yhteisyyttä, en ole kokenut niin koskaan aikaisemmin. Olen 
tuntenut itseni ulkopuoliseksi koko elämäni. Olen kateellinen tanskalaisille, siellä voi 
työskennellä yhdessä muiden kanssa.” Ulla, Ruotsi 
 
 

Mitä negatiivisia puolia seksityöntekijänä työskentelemisessä 
on? 

 
”Löytää itsensä usein tilanteista, jotka vaativat valehtelemaan jotta tulisi kohdelluksi 
kunnioittavasti.” Miriam, Suomi 
 
”Ei tunne itseään hyväksytyksi muualla yhteiskunnassa ja niinpä sitä valehtelee.” Johanna, 
Ruotsi 
 
”Vaikeuksia solmia kunnon ihmissuhteita. Ikuinen valehteleminen ja ihmisten 
tuomitsevuus.” Krista, Suomi 
 
”Ettei voi kertoa kaikissa yhteyksissä rehellisesti.” Sanna, Ruotsi 
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”Tietyt asiakkaat ja yleiset ennakkoluulot.” Elena, Suomi 
 
”Sosiaalisen tuen puute ja tarve pitää työ salassa.” Ninni, Ruotsi 
 
”Meidät nähdään käyttötavarana.” Stina, Ruotsi 
 
”Ulkopuolisten ennakkoluulot, täytyy valehdella.” Bella, Ruotsi 
 
”Raha – kun ei sitä tule. Epämiellyttävät asiakkaat.” Felicia, Suomi 
 
”Ihmisten ennakkoluulot ja sosiaalinen stigma eivät häviä koskaan.” Petra, Ruotsi 
 
”Kokonainen teollisuus tyttöjen rahojen varastamiseksi. Poikaystävät, hiukset, kengät, 
kynnet jne.” Leena, Suomi 
 
”Kaikki tuomitsevat ulkopuolelta.” Karin, Ruotsi 
 
”Ei voi kertoa saamatta massoittain tyhmiä kysymyksiä.” Sandra, Suomi 
 
”Henkilökohtaisesti en saa mieleen mitään negatiivista.” Soraya, Suomi 
 
”Valheet, ennakkoluulot ja typerät poliitikot jotka säätävät idioottimaisia lakeja.” Elina, 
Suomi 
 
”Paskanpuhuminen työkavereiden välillä. Asiakkaat, jotka ovat epävarmoja siitä, mitä me 
teemme. Media on vääristänyt tilannetta ja nyt ei uskalla kertoa kenellekään että strippaa.” 
Malena, Ruotsi 
 
”Epäystävälliset asiakkaat ja kaikki ennakkoluulot.” Lena, Suomi 
 
”Työskenneltyään muutaman vuoden tulee tietoiseksi ajan kulusta. Täytyy tietää, milloin 
on aika jatkaa eteenpäin.” Fia, Ruotsi 
 
”Rakkaussuhteet ovat täysin mahdottomia, ellei sitten valehtele.” Olga, Suomi 
 
”Työajat monessa tapauksessa. Kilpailun aiheuttamat suorituspaineet saavat voimaan 
huonosti. Ei voi olla ympäristölleen rehellinen, ennakkoluuloja on niin monia.” Susanna, 
Ruotsi 
 
”Yhteiskunnan ennakkoluulot.” Mena, Suomi 
 
”Tilojen viileys ja pimeys aiheuttavat terveysongelmia. Tulee tuomituksi, jos ihmiset saavat 
tietää, mitä työtä tekee.” Liza, Ruotsi 
 
”Stigma!!! Se vaikuttaa kaikkialla; asunto, koira, poikaystävä, opiskelu, yksityiselämä ja 
ystävyydet.” Sara, Suomi 
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”Aina ei voi kertoa työstään. Kun äitini kysyi, mitä teen työkseni en voinut sanoa sitä sillä 
se ei käy. Ihmissuhteissa on vaikeaa, 80 prosenttia ihmisistä luulee että teemme 
enemmän kuin strippaamme. Jos jalka murtuu, se on taloudellinen juttu.” Meja, Ruotsi 
 
”Ahneus, kilpailu ja jos myy huonosti, niin se vaikuttaa negatiivisesti itseluottamukseen.” 
Maria, Finland  
 
”Itsetunto voi saada naarmuja.” Gabriella, Ruotsi 
 
”Alkoholin väärinkäyttö, työajat, ihmissuhdeongelmat ja että pakotetaan elämään 
yhteiskunnan ulkopuolella.” Minna, Suomi 
 
”Huoli, että tapaa jonkun joka on väkivaltainen tai seko.” Emma, Ruotsi 
 
”Alalle on helppo ’juuttua’. Eikä se auta yhtään että on melkein mahdotonta mennä 
eteenpäin koska kukaan ei halua palkata sinua jos olet rehellinen ja kerrot taustastasi.” 
Julia, Suomi 
 
 ”Parittajat ja kaikki muuta, jotka haluavat ’auttaa’ asioissa ansaitakseen tilanteellani rahaa. 
Että minulla ei saa olla työkavereita, työtilaa tai vartijaa. Etten saa mainostaa hyvin 
hoidetuilla ilmoituskanavilla. Että asiakkaat saavat käyttäytyä miten vain. Ettei poliisi välitä. 
Etten voi lopettaa työtäni vaikka haluaisinkin, koska en voi saada muuta työtä.  Ja 
sosiaaliviranomaiset luulevat etten voi siirtyä prostituoituna olemisesta elämään ilman 
prostituutiota. Että ne luulevat että ansaitsen paljon rahaa ja että minulla on kevytmielinen 
ja tuhlaileva elämäntapa, josta en voi koskaan luopua. Kun taas totuus on, että 
työskentelen vain sen verran kun tarvitsen selvitäkseni. En tienaa enemmän kuin ’tavalliset 
ihmiset’. Joten prostituution ja jonkun muun työn välillä ei ole taloudellista eroa minulle. Ja 
minä olen vihainen siitä tavasta, jolla he minut tuomitsevat ulkopuolelta, miten he luulevat 
meidän tekevän töitä ja mitä he uskovat meidän tienaavan. Että ei saa apua vaikka 
tarvitsisi ja että juuri prostituutiota käytetään kieltäytymisen perusteena. ’Lopeta ensin 
prostituutio niin sitten mietimme asiaa’.” Terese, Ruotsi 
 
”Stigma omassa päässäni. Vaikka olen jo lopettanut, tunnen että minun on valehdeltava, 
sekä töissä että yksityiselämässäni. Minä oletan edelleenkin että ihmiset tuomitsevat minut 
ja kohtelisivat minua eri tavalla. Kysymykseni on: tuleeko minusta tuntumaan aina siltä että 
’kerran strippari, aina strippari.’” Lina, Suomi 
 
”Leimaaminen, ettei uskota.” Alice, Ruotsi 
 
”Asiakkaat, jotka eivät kunnioita sinua, joille sinulla ei ole mitään ihmisarvoa.” Tina, Suomi 
 
”Tietyt ennakkoluulot ovat vahvistuneet, olen huomannut että paljon on myös kateutta. 
Mutta paljon perustuu siihen että eletään niin sanotusti toisessa maailmassa, maailmassa 
joka pidetään mieluummin salassa stigman takia ja joka nykyisin on vielä vahvistunut 
prostituutiolakien vuoksi. Ja kuten jo aikaisemmin totesin, ei asiaa edesauta epäluottamus 
viranomaisiin.” Julie, Ruotsi 
 
”Työllä on fyysisiä, psyykkisiä ja seksuaalisia seurauksia. Normaalien ihmissuhteiden 
kanssa on vaikeaa, sitä uupuu ja se puolestaan tekee epäsosiaaliseksi.” Lia, Suomi 
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”Muiden ihmisten näkemys meistä.” Christine, Ruotsi 
 
”Asiakkaat, eivät aina mutta usein, ovat tyhmiä ja kiimaisia. Mutta on mukaviakin 
asiakkaita tietenkin.” Katja, Suomi 
 
”Rahastressi, on helppoa ajautua jahtaamaan lisää rahaa. Se on kuin peliriippuvuus.” 
Elise, Ruotsi 
 
”Näkee paljon uskottomia miehiä, alkoholi ja huumeet ovat helposti saatavilla. Tyttöjen 
välinen kateus.” Siiri, Suomi 
 
”Kaikki rajoittavat turvallisuustoimet huoran leiman takia. Etten voi olla spontaani ja avoin 
tavatessani uusia ihmisiä. Kestää kauan ennen kuin luottaa ulkopuoliseen ja kertoo 
työstään. Voi tulla kipeitä takaiskuja uusissa ystävyyssuhteissa totuuden tultua ilmi. Pelko 
uhkauksista ja alistamisesta.” Lilly, Ruotsi 
”Sosiaalinen leimaaminen.” Annelie, Ruotsi 
 
”Menin halpaan muutamia kertoja ennen kuin opin käsittelemään ihmisiä kunnolla. Se oli 
silloin työlästä, mutta toisaalta arvostan paljon niitä kokemuksia nyt.” Johan, Ruotsi 
 
”Epämukavia asiakkaita.” Camilla, Suomi 
 
”Sosiaaliämmät, jotka luulevat että haluamme tulla pelastetuiksi.” Maja, Ruotsi 
 
”Epämiellyttävät asiakkaat ja kollegat, joihin ei voi luottaa.” Mikaela, Suomi 
 
”Pelko että totuus tulee ilmi, sitähän valehtelee kaikille.” Erica, Ruotsi 
 
”Sosiaalinen leima.” Saari, Suomi 
 
”Että saa hutsun leiman.” Catrin, Ruotsi 
 
”Yötyö, epäterveellisyys ja alkoholi.” Denise, Suomi 
 
”Ympäristön alentava suhtautuminen.” Tessan, Ruotsi 
 
”Monet asiakkaista ovat idiootteja. Tätä työtä ei voi tehdä puoliteholla, täytyy painaa 100%. 
” Daisy, Suomi 
 
”Asiakkaat, toivon ettei minun tarvitse enää ikinä myydä seksiä. Minulla on ystäviä, jotka 
ovat viihtyneet, mutta minulle työskenteleminen seksityöntekijänä on ollut pelkästään 
kielteistä.” Malin, Ruotsi 
 
”Asiakkaat, väsyneet jalat, kuluneet kyynärpäät, sperman haju, ei ehdi koskaan juomaan 
kahviaan loppuun, aina on menossa jonnekin tai tulossa jostakin matkalaukkuineen ja 
asiakkaat kyselevät seksiä ja itse haluaa vain että ne pitäisivät turpansa kiinni.” Dani, 
Suomi 
 
”Että pitää valehdella ympärillä oleville ihmisille.” Ida, Ruotsi 
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”Ei koskaan tiedä, kuinka paljon töitä ja rahaa saa. Matkustelu voi vaikuttaa kielteisesti 
perhe-elämään. Sosiaalinen turvallisuus vähäistä ja väkivallan riski työssä.” Marja, Suomi 
 
”Yksinäisyys, stigma ja sosiaalinen eristäytyneisyys.” Erik, Ruotsi 
 
”Yhteiskunnan asenne, sitä tuntee itsensä toisen luokan kansalaiseksi. Työ on 
taloudellisesti epävarmaa. Filmeissä esiintyy monia nuoria tyttöjä, joita hyväksikäytetään. 
On vaikea lopettaa kokonaan. Tämä ei ole vain työtä vaan myös elämäntyyli.” Anna, 
Suomi 
 
”Ihmisten ennakkoluulot.” Patricia, Ruotsi 
 
”Jos ei ole pillua saatavilla ja kun ei ole rahaa tulossa. Superlihava malli, joka pystyy tuskin 
liikkumaan tai ottamaan vastaan sanallisia ohjeita. Työkaverit jotka eivät osaa (voi) 
työskennellä yhdessä.” Janne, Suomi 
 
”Kaikki ulkopuolinen, muiden ennakkoluulot. Ei tule koskaan otetuksi todesta! ’Minä voin 
ihan hyvin tässä työssäni’, ’Että mitä? Sinä luulet vaan!’. Valtavan väsyttävää.” Lina, 
Ruotsi 
 
”Yhteiskunnan ennakkoluulot.” Tiina, Suomi 
 
”Ympäristöstä tulevat tyhmät kysymykset.” Axel, Ruotsi 
 
”Mitä kaikki ajattelee sinusta. Ällöttävät asiakkaat! Mutta joissakin paikoissa saa itse valita 
asiakkaansa, se on positiivista.” Mira, Suomi 
 
”Ihmisten ennakkoluulot. Vain koska olen venäläinen, kaikki luulevat että olen prostituoitu, 
vaikken koskaan ole tehnyt sitä työtä.” Vera, Ruotsi 
 
”Tulee työnantajan hyväksikäyttämäksi.” Riita, Suomi 
 
”Ruotsalaiset kollegat, jotka yrittävät pelotella asiakkaita olemaan tulematta meidän luokse 
jotka emme ole alun perin Ruotsista sanomalla että olemme ihmiskaupan uhreja. Se 
tuntuu suurelta petokselta!” Liv, Ruotsi 
 
”Täytyy suojata henkilöllisyyttään. Mätiä ihmisiä on aika paljon.” Mika, Suomi 
 
”Huoran leima, kaksoiselämä, tarpeettomat riskit, lainsäädäntö, riisto ja että täytyy 
työskennellä yksin lain takia.” Ulla, Ruotsi 
 
”Sitä tulee leimatuksi muiden ihmisten taholta mutta ei kollegojen, vaikka jonkin verran 
paskapuhetta esiintyykin.” Kimmo, Suomi 
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Mitä sellaista ihmisten pitäisi tietää seksityöntekijöistä, jota 
he eivät yleensä tiedä? 

 
 
”Että me olemme kuten muutkin, emme onnellisempia tai onnettomampia.” Miriam, Suomi 
 
”Olemme ihan samanlaisia kuin muutkin, joskus jopa normaalimpia. Emme ole seksihulluja 
– se on myytti.” Johanna, Ruotsi 
 
”Tällä alalla on monia vahvoja ja älykkäitä ihmisiä.” Krista, Suomi 
 
”En jaksa edes kommentoida.” Sanna, Ruotsi 
 
”Olemme tavallisia ihmisiä, joilla sattuu olemaan epätavallinen työ.” Elena, Suomi 
 
”Me olemme ihan normaaleja ja meitä on kaikkialla.” Ninni, Ruotsi 
 
”Kaikki! On niin paljon ennakkoluuloja.” Stina, Suomi 
 
”Tämä on kuin mikä tahansa työ. Me emme ole sellaisia vaan me teemme tätä 
työksemme. Tämän kun ihmiset ymmärtäisivät, niin voitaisiin lopettaa keskustelut.” Bella, 
Ruotsi 
 
”Meillä ei ole aina ongelmia seksityön takia mutta meille tulee ongelmia kaikkien 
ennakkoluulojen takia. Me emme voi koskaan kääntyä kenenkään puoleen sillä jopa niillä, 
joiden pitäisi auttaa meitä, on ennakkoluuloja. Meidän on pakko valehdella pyytäessämme 
apua. Sitä ei tavallisen ’Meikäläisen’ tarvitse tehdä. Jo pelkästään tämä masentaa. Meidän 
on taisteltava kaksi kertaa kovemmin kuin muiden.” Felicia, Suomi 
 
”Se on työtä! Se voi olla vähän toisenlaista mutta meillä on samanlaiset tarpeet ja oikeudet 
kuin muillakin. Sitä paitsi suurin osa ei ole uhreja vaan valtavan vahvoja naisia.” Petra, 
Ruotsi 
 
”Heidän ennakkoluulonsa meistä eivät pidä paikkaansa.” Leena, Suomi 
 
”Se on meille työtä.” Petra, Ruotsi 
 
”He voivat unohtaa stereotypiat, totuus on aivan toisenlainen.” Sandra, Suomi 
 
”Olemme kaikki erilaisia. Ei ole kahta samanlaista seksityöntekijää, olemme kaikki sellaisia 
vahvoja yksilöitä.” Soraya, Ruotsi 
 
”Me ansaitsemme kunnioitusta, aivan kuten kaikki muutkin.” Elina, Suomi 
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”Me teemme työtä, myymme palveluja. Se ei ole jotakin mitä olemme, se on jotakin mitä 
teemme. Se ei ole identiteettimme.” Malena, Ruotsi 
 
”Kaikkea, yleensä heillä ei ole aavistustakaan mistään.” Lena, Suomi 
 
”Stripparit eivät ole huoria, ennakkoluulot ovat niin syvälle juurtuneita.” Fia, Ruotsi 
 
”Olemme vahvoja, viisaita ja kauniita!” Olga, Suomi 
 
”Ne hämmästyvät siitä että olemme älykkäitä. Olemme ehkä laiskempia kuin muut mutta 
emme typerämpiä, ehkä päinvastoin.” Liza, Ruotsi 
 
”Moni meistä elää ihan tavallista perhe-elämää.” Mena, Suomi 
 
”Olemme kuten muutkin. En ole vähempi arvoinen ihmisenä vain sen takia että 
työskentelen seksin parissa. Eräs asiakas sanoi, että meillä on aina mustat silmänaluset 
työvuoron jälkeen, mutta niin voi olla ICAn kassallakin.” Meja, Ruotsi 
 
”Kaikkea! Niillä on valmiita ajatuksia joiden he luulevat olevan totta, mutta ne eivät ole. 
Ennakkoluuloja on vaikea muuttaa.” Sara, Suomi 
 
”Olemme tavallisia tuntevia ihmisiä ja samanlaisia kuin muutkin.” Gabriella, Ruotsi 
 
”Jotkut meistä ovat sinkkuja (meillä on usein vaikeuksia ihmissuhteissa) ja jotkut toiset 
elävät perinteistä perhe-elämää. Olemme avarakatseisia mutta emme seksihulluja. 
Teemme töitä ansaitaksemme rahaa. Ilman sitä emme koskaan tekisi tätä.” Maria, Suomi 
 
”Että moni tekee tätä ihan vapaaehtoisesti ja viihtyy työssään. Useimmat ovat normaaleja 
tyttöjä ja poikia.” Emma, Ruotsi 
 
”Me emme myy seksiä. Me emme ole huonoja ihmisiä, se on vain työ. Uudet tapaamani 
ihmiset luulevat, että se määrittää koko minun persoonaani mutta sehän on vain työ. 
Useimmat eivät ymmärrä sitä.” Minna, Suomi 
 
”Että seksityöntekijät ovat tavallisia ihmisiä. Saan koko ajan kuulla, että en näytä 
prostituoidulta tai että en käyttäydy kuin prostituoitu.” Terese, Ruotsi 
 
”Seksityö opettaa sinut fantastiseksi ihmistuntijaksi. Tulen toimeen kenen kanssa tahansa 
ja voin myydä mitä vaan.” Julia, Suomi 
 
”Että useimmiten olemme kuin ketkä muut tahansa ja että moni meistä pitää siitä, mitä 
tekee.” Alice, Ruotsi 
 
”Emme ole tyhmiä, olemme kuin he – ihmiset. Meilläkin on tunteet ja emme ole pelkkiä 
esineitä.” Lina, Suomi 
 
”Kuulosta kliseeltä, mutta … että olemme kuin muutkin ihmiset ja meillä on erilaisia 
taustoja, motiiveja, arvostuksia, ajattelutapoja ja meitä on erilaisia persoonia. Että monet 
meistä ovat valinneet tai valitsevat tämän ja sitä paitsi olemme luovia, kykeneviä itse 
tekemään tai löytämään uusia selviytymistapoja, ratkaista ongelmia, vahvuutta, että 
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meilläkin on moraali (vaikka moni haluaisi osoittaa asian olevan päinvastoin). Että monesti 
olemme hyväsydämisiä ja emme katso muita alaspäin – mutta en tarkoita että haluaisin 
väittää kaikkien olevan tällaisia. Tälläkin alalla on ihmisiä, jotka katsovat muita alaspäin. 
Minä tiedän sen, sillä työskennellessäni stripparina en maininnut kenellekään, että teen 
myös seuralaispalvelua sillä myös seksialalla on ennakkoluuloja. Lyhyesti sanottuna me 
olemme kaukana stereotypioista, olemme vain ihmisiä.” Julie, Ruotsi 
 
”Mitä muiden tulisi tietää meistä? Se vain, että mekin olemme ihmisiä.” Tina, Suomi 
 
” Monelle meistä tämä on vain sivutyö jotta voimme ilmentää omaa seksuaalisuuttamme ja 
että emme voi ollenkaan niin huonosti kuin moni luulee.” Lia, Suomi 
 
”Kaikki ennakkoluulot ovat vääriä, mutta olemme vähempiarvoisia kaikilla tasoilla. Tilanne 
on vaikea.” Elise, Ruotsi 
 
”Meillä on tunteet!” Katja, Suomi 
 
”Meidät on esitetty virheellisesti homogeenisena ryhmänä, että olemme muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta uhreja. Se on hyvin vääristynyt kuva.” Lily, Ruotsi 
 
”Olemme normaaleja ihmisiä joilla on tavallinen elämä. Me haluamme että meillä on työn 
ulkopuolinen yksityiselämä ja me emme ajattele koko ajan seksiä.” Siiri, Suomi 
 
”Olemme kuin kaikki muutkin paitsi että olemme pakotettuja suojelemaan itseämme 
valheilla.” Annelie, Sverige 
 
”Emme ole esineitä, olemme samanarvoisia kuin muutkin.” Camilla, Suomi 
 
”Suurimmassa osassa heidän kannanotoissaan on kysymys harhaluuloista jotka heidän 
pitäisi selvittää itsensä kanssa sen sijaan, että projisoivat sitä ihmisiin, jotka eivät ole sitä 
pyytäneet. Muuten olen sitä mieltä että riittää ihan hyvin että tavalliset ihmiset jättävät 
meidät rauhaan.” Johan, Ruotsi 
 
”En ole prostituoitu vain koska työskentelen seksiteollisuudessa.” Mikaela, Suomi 
 
”Mistä aloittaisin? Ihmisillä on niin paljon ennakkoluuloja, etten edes halua ajatella sitä.” 
Maja, Ruotsi 
 
”Sitä ajatellaan että olemme yöperhosia – ne eivät usko että olemme oikeita ihmisiä. 
Kukaan ei usko että olemme joidenkin sisaria, tyttäriä tai jonkun äiti.” Saari, Suomi 
 
”Me emme ole mitään uhreja!” Erica, Ruotsi 
 
”Emme myy itseämme.” Denise, Suomi 
 
”Minulla on yliopistokoulutus, monilla seksityöntekijöillä on.” Catrin, Ruotsi 
 
”Olemme tavallisia ihmisiä, ennakkoluuloja on paljon. Ihmiset eivät ymmärrä että me 
emme ole seksityöntekijöitä 24/7 vaan se on kuten muutkin työt. Kaikki seksityöntekijät 
eivät ole idiootteja tai pakotettuja työhön.” Daisy, Suomi 
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”Olemme kuten he.” Terese, Ruotsi 
 
”Strippari ei ole huora ja myös huora on ihminen. Työ ei ole sen kummallisempaa kuin 
muukaan työ ja emme jahtaa muiden miehiä. Useimmat seksityöntekijät ovat älykkäitä 
mutta me leikimme tyhmempää kuin olemme, sillä täytyy tietää milloin niin pitää tehdä.” 
Dani, Suomi 
 
”Ennakkoluulot johtavat eristäytyneisyyteen.” Malin, Ruotsi 
 
”Paljon! Ihmisten pitäisi kunnioittaa erikoisia työaikojamme ja antaa hieman yksityisyyttä. 
Niiden ei pitäisi luulla että seksityö on viimeinen keino.” Marja, Suomi 
 
”Että monet meistä elävät aivan tavallista elämää.” Ida, Ruotsi 
 
”Kaikki ei ole prostituutiota. Kaikkien pitäisi mennä kerran strippariklubille jotta he 
näkisivät, että olemme ihmisiä, emme orjatyövoimaa. Päätämme itse ja olemme tasa-
arvoisia miesten kanssa.” Anna, Suomi 
 
”Seksityöntekijöiden parissa on monenlaista. Stereotypiat ovat hyvin harhaanjohtavia.” 
Erik, Ruotsi 
 
”Me olemme ihmisiä, emme ole rikollisia ja meitä ei voi kohdella kuin eläimiä.” Janne, 
Suomi 
 
”Olemme tavallisia tyttöjä.” Patricia, Ruotsi 
 
”Olemme aivan kuten muutkin, ei mitään eroa.” Tiina, Suomi 
 
”Emme ole mitään uhriparkoja. Tämä sopii joillekin ja jotkut ovat valinneet tämän ilman 
että taustalta löytyy jokin tragedia.” Lina, Ruotsi 
 
”Olemme aivan normaaleja. Olisi hyvä jos kaikki ymmärtäisivät, ettei meissä ole mitään 
erikoista. Ei kaikki juoksentele ympäriinsä lateksivaatteissa ruoskimassa.” Mira, Suomi 
 
”Useimmat eivät ole kadulla tai huumeidenkäyttäjiä.” Axel, Ruotsi 
 
”Valoisamman puolen. Ei ole vain narkkareita tai sellaisia, jotka eivät arvosta itseään. 
Mutta vain sellaiset ovat näkyvillä! Ja kyse ei ole aina pelkästään rahasta vaan joku voi 
esimerkiksi rakastaa tanssimista. ” Riita, Suomi 
 
”Olemme kuin muutkin, emme parempia emmekä huonompia.” Vera, Ruotsi 
 
”Olemme aivan tavallisia ihmisiä, emme mitään kummajaisia.” Mika, Suomi 
 
”Minulla ei ole parittajaa tai pakotettu työskentelemään vaikka olenkin ulkomaalainen.” Liv, 
Ruotsi 
 
”Olemme aivan tavallisia ihmisiä, emme jotenkin kieroja. Itselläni on valtavan korkea 
moraali!” Kimmo, Suomi 
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”Olemme tavallisia ihmisiä. Ihmisten ennakkoluulot ja miltä todellisuus oikeasti näyttää 
ovat kaksi eri maailmaa. Esimerkiksi Vancouverissa tehtiin tutkimus seuralaispalveluja 
tarjoavista ja sen mukaan 80 prosentilla oli yliopistokoulutus!” Ulla, Ruotsi 
 
 
 

Suosituksia tulevaisuutta varten 
 
 
 
Perinteisesti seksityöntekijöille palveluja tarjoavat keskukset keskittyvät terveydenhuollon 
palveluihin, seksiteitse tarttuvien tautien preventioon ja sosiaalityöhön haittojen 
vähentämisen näkökulmasta. Totta kai kaikki nämä asiat ovat tärkeitä seksityöntekijöiden 
kanssa työskennellessä, mutta haittojen vähentäminen voi olla paljon muutakin. Suurin 
ongelma useimmille seksityöntekijöille on kuitenkin heidän kohtaamansa yhteiskunnan 
tuomitseva asenne.  
 
Tarjottaessa erilaisia palveluja sisätiloissa työskenteleville seksityöntekijöille on syytä ottaa 
hieman erilainen näkökulma. Niissä ei ole kyse vain ennaltaehkäisevästä 
terveydenhuollosta vaan myös tietolähteenä toimimisesta. Tietenkin terveydenhuolto on 
tärkeää; mahdollisuus päästä gynekologille oli yksi tärkeimmäksi arvioiduista palveluista. 
Mutta korkeita lukuja saivat myös ”yhteydet veroviranomaisiin”, ”perheoikeus” ja ”apua 
yrityksen rekisteröintiin”. 
 
Ne seksityöntekijät joiden kanssa keskustelin, olivat enemmän kuin valmiita maksamaan 
niistä palveluista, joita tukikeskus ei voi tarjota. Mutta suurin ongelma oli se että he kokivat, 
etteivät he tule kohdelluksi kunnioittavasti kontakteissaan eri palvelujen tarjoajien kanssa. 
Suositeltu palveluntarjoaja, joka on saanut tarvittavan tietotaidon tukikeskukselta, olisi 
suuremmalla todennäköisyydellä sellainen, joka ei suhtautuisi ennakkoluuloisesti 
seksityöntekijöihin. Keskusteluissani seksityöntekijöiden kanssa valtavan oleellista 
useimmille seksityöntekijöille oli se, että he voisivat olla rehellisiä. Tiedän omasta 
kokemuksestani kuinka kuluttavaa on jatkuvasti olla pakotettu valehtelemaan tullakseen 
kohdatuksi kunnioittavasti. Korkealla toivomuslistalla sekä Suomessa että Ruotsissa oli 
ennakkoluuloton psykologi. Haastateltavat arvioivat objektiivista tarvetta, koko ryhmän 
kannalta, arvioi 62 haastateltavaa 70:stä tarpeen nelosen tai vitosen arvoiseksi. Yli puolet 
haastateltavistani kommentoi henkilökohtaisesti tätä tutkimuksen osiota. Useimmat arviot 
olivat negatiivisia. 
 
Katsokaamme tuloksia eri haastatteluosioiden suhteen: 
 

Health – body 
 
”Sairaanhoitaja” arvioitiin kolmosen pintaan, mutta ”lääkäri” sai korkeammat luvut sekä 
sarakkeessa A että B. Syynä tähän voi olla se, että tässä yhteydessä sairaanhoitaja liittyy 
sukupuolitautien preventioon. Siinä monet katsoivat selviävänsä itse. Monet kertoivat 
myös tarpeesta voida olla täysin rehellinen lääkärintarkastuksissa joka puolestaan voi 
selittää korkeita lukuja. 
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”Fysioterapia” sai myös korkeamman arvion kuin ”sairaanhoitaja” – monilla tanssijoilla on 
selkä- ja polviongelmia, joten tulos ei ole yllättävä. Ilmeisesti samasta syystä ”hieronta” sai 
korkeita lukuja. Kahdeksan tuntia korkeilla koroilla kuutena iltana viikossa, sillä on 
hintansa. Hieronta voisi olla erinomainen työkalu etsivässä työssä. Jotkut tytöt toivoivat 
naprapaatin ja kiropraktikon palveluita samasta syystä. ”Akupunktio” ei ollut lainkaan 
suosittua. 
 
”Ravintoneuvonta” ja ”neuvontaa liikunnasta” arvioitiin suhteellisen alas. Sisällytin ne 
tutkimukseen koska tiesin, että monilla on ongelmia oman kehonkuvansa kanssa. Halusin 
saada käsityksen siitä, kuinka isosta ongelmasta on kysymys. 
 
Tämän osion viimeinen kysymys on ehkä väärässä paikassa, mutta kaikki joiden kanssa 
puhuin, ymmärsivät miksi se oli mukana tutkimuksessa. ”Neuvontaa plastiikkakirurgiasta” 
sai A sarakkeessa matalan arvion mutta B sarakkeessa luku oli korkea. Monilla tanssijoilla 
oli kollegoja, jotka olivat leikkauttaneet itseään liikaa ja jonkinlainen terve, kunnioittava 
neuvonta voisi jarruttaa ilmiötä jota minulla on tapana kutsua ”leikkausanoreksiaksi”. – 
”Enää yksi leikkaus ja sitten minusta tulee kaunis ja onnellinen.” 
 

Health – the brain 
 
Tämä osio sai poikkeuksetta korkeimmat arvot. Samoin henkilökohtaisia kommentteja oli 
tässä osiossa eniten. Psykologi on kaikin puolin hyvin monimutkainen asia 
seksityöntekijöille. Yhteiskunnan luomat stereotypiat ovat niin vahvoja ja monet 
seksityöntekijät kertoivat että on mahdotonta ”ohittaa” teemaa terapiaistunnoissa. Ne 
päätyvät aina siihen että mielenkiinto keskittyy heidän työhönsä. Psykiatrin tarve arvioitiin 
huomattavasti alhaisemmaksi. Kuten eräs naisista sanoi: ”Emme tarvitse lisää pillereitä, 
me tarvitsemme jonkun jonka kanssa puhua.” Kaikki haastateltavat olivat selkeästi yhtä 
mieltä siitä, että suhde on monimutkainen. Psykologin tai psykiatrin tulisi pystyä 
tarjoamaan apua useimmissa tämän osion asioissa. 
 

Health – pussy/dick 
 
”Gynekologi” arvioitiin odotetusti varsin korkealle mutta A sarakkeen arvo seksitautien 
preventiosta suhteellisen matalalle. Monet sanoivat, ettei heillä ole ongelmia suojautua 
seksiteitse tarttuvilta taudeilta mutta heillä on lähes epätoivoinen tarve gynekologille, jolle 
voisi olla avoin ja johon voisi luottaa. Sen sijaan seksitautien preventio katsottiin yleisesti 
kohderyhmän kannalta tärkeäksi.  Toiveita esitettiin myös hepatiittirokotuksista, myös 
strippareiden keskuudessa sillä he matkustavat paljon. Toive mahdollisuudesta ottaa 
irtosolunäyte tukikeskuksessa oli yleinen. Moni myönsi että he välttelevät yleistä 
terveydenhuoltoa koska sen käyttö on monimutkaista siitä syystä, että tuntee olevansa 
pakotettu valehtelemaan. 
 

Health – the bad stuff 
 
Olennaista, mutta ei mitenkään hämmästyttävää, oli se että tamperelaisten 
seksityötekijöiden tavallisin päihdeongelma liittyy alkoholiin. Strippariklubeilla 
työskentelevät naiset saavat osan palkastaan samppanjan juomisesta. Tässä 
ympäristössä alkoholiriippuvuuden hallinta on hankalaa, koska kaikesta huolimatta täytyy 
hankkia rahaa. Toisenlainen lähestymistapa alkoholiin työssä voisi vähentää haittoja ja 
vähentää riskiä mahdolliseen riippuvuuteen.  
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Reality – the authorities 
 
Korkeimman arvoluvun sai ”kontaktit veroviranomaisiin”. Monella kohderyhmän jäsenellä 
on oma yritys tai he haluavat perustaa sellaisen joten tämä on heille tärkeä palvelu. Mutta 
poikkeuksetta haluttiin asiallisia kontakteja eri viranomaisiin. 
 

Reality –the law 
 
”Yleinen taloudellinen neuvonta” sai korkean noteerauksen molemmista näkökulmista 
katsottuna (A ja B). Palvelujen tarpeiden perustelut lähtivät mahdollisuudesta työskennellä 
laillisesti aina vuokrasopimusten teossa avustamiseen. Useimmat henkilökohtaiset 
kommentit käsittelivät huoltajuuskiistoja ja ongelmia, joita seksityöntekijöillä on lasten 
suhteen mahdollisessa avioerotilanteessa. 
 

Reality – the economy 
 
Kolme selkeää toivetta nousi esiin: 

1. Tarvitsemme apua taloussuunnitelman tekoon, koska rahoilla on taipumus ”hävitä”. 
2. Tarvitsemme neuvontaa vakuutuksissa. 
3. Haluamme olla yksityisyrittäjiä. 

 
Reality – the future 

 
Poikkeuksetta korkeita lukuja. Moni on yrittänyt mennä eteenpäin ja lähteä 
seksiteoolisuudesta mutta kokeneet sen vaikeaksi. Sekä opiskelu- että 
ammatinvalinnanohjaukselle on tarvetta. Mutta ennen kaikkea oltiin sitä mieltä, että 
yleensä monet seksityöntekijät tarvitsevat apua, neuvoja ja tukea päätettyään lopettaa 
alalla, vaikkakaan omalla kohdalla tarvetta ei arvioitu korkealle. 
 

Yhteenveto – omat suositukseni tulevaisuutta varten 
 
 
Näkemykseni mukaan tukikeskuksen työn tukisi olla käyttökelpoisten kontaktien luomista 
ja näiden tahojen kouluttamista. Monesti yhden asian ratkaisemiseen liittyy monia eri 
ihmisiä monilta eri tahoilta. Tukipisteen tulisi olla keskus josta saa käyttökelpoista 
informaatiota ja tämä tulee olemaan haaste tukikeskuksen työntekijöille. Näen että 
tulevaisuudessa puhelinneuvontaa tulee olemaan vieläkin enemmän. Mutta voimme 
aloittaa siitä, mitä palveluja tukipisteen minun mielestäni pitäisi ja voisi tarjota sen lisäksi, 
mitä jo on.  
 
Olisi hyvä jos tukipisteellä olisi lääkäri, ainakin yhtenä päivänä kuukaudessa. Sekä sen 
vuoksi että palvelulle on tarvetta että uskottavuuden kannalta, ”Otamme sinut tosissamme, 
sinä olet tärkeä”. Ylivoimaisesti parasta olisi jos tällä henkilöllä olisi perustiedot 
plastiikkakirurgiasta. Se voisi toimia ”tekosyynä” ottaa yhteyttä tukipisteeseen myös niille, 
jotka ovat epäileväisempiä kontaktin ottamisen suhteen. Olisi todella hyvä, jos 
hepatiittirokotukset voidaan liittää sairaanhoitajan työnkuvaan. Minulla ei ole 
aavistustakaan minkälainen kanta suomalaisilla viranomaisilla on tällaisen palvelun 
suhteen.  
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Sairaanhoitajan pitäisi pystyä myös neuvomaan sienitulehduksissa ja häiriöistä 
bakteeritasapainossa koska nämä ovat tavallisia vaivoja strippareilla.  
 
Pitäisi perustaa hyvin suunniteltuja EXIT-ohjelmia. Seksityön lopettamismahdollisuuksien 
luomisessa tarvitaan usein kontakteja moniin eri viranomaisiin ja organisaatioihin. On 
tärkeää, että seksityöntekijällä on tunne että hän kontrolloi tilannetta itse jotta prosessi ei 
tunnu hänestä alentavalta. Jo maailmalla olemassa olevia lopettamisohjelmia olisi hyvä 
tutkia. Toki sellaisia ohjelmia tulee välttää, joissa seksityöntekijä nähdään lähtökohtaisesti 
uhrina. Sen millä tavoin ihminen itse määrittelee itsensä seksityöntekijäksi, täytyy saada 
olla subjektiivinen kokemus myös silloin, kun hän ei voi hyvin seksityössä. 
 
Tukipisteen työntekijöillä täytyy olla tietämystä oman yrityksen perustamiseen liittyvistä 
perusasioista ja siitä, miten voi tehdä itselleen yksinkertaisen budjetin. Heidän tulee 
perehtyä myös erilaisiin vakuutusvaihtoehtoihin. Ja jos rahaa on, niin käyttäkää sitä 
psykologin palkkaamiseen. 
 
Tukipisteellä tulisi olla suosituksia palvelujen tarjoajista seuraavilla aloilla: gynekologi, 
psykologi, lakimies (erityisesti perheoikeus ja maahanmuuttajakysymykset), opinto- ja 
ammatinvalinnan ohjaus, työnvälitys, veroviranomaiset ja oikeastaan kaikki mikä eteen voi 
tulla. Tahojen tulisi olla tietoisia siitä, että ne ovat tällä suositeltujen palveluntarjoajien 
listoilla ja niillä tulisi olla kunnioittava ja ennakkoluuloton perusymmärrys seksityöstä. 
Täydellisessä maailmassa ne olisivat tavanneet seksityöntekijöitä jo ennen kuin yhteistyö 
aloitetaan, joten ehdotukseni on, että uudet palveluntarjoajat tapaavat sellaisia 
tamperelaisia seksityöntekijöitä, jotka ovat valmiita auttamaan tässä asiassa.  
 
Hieronta ja/tai fysioterapia voisivat olla hyviä työkaluja osana etsivää työtä. Yrittäkää 
jokaisessa klubissa saada kontaktia yhteen työntekijään, joka voisi toimia 
”vertaistoimijana”. Hän voisi sekä tiedottaa tukipisteestä että opettaa yhteistyössä 
tukipisteen henkilökunnan kanssa hyviä työkäytäntöjä ja alkoholinkäytön hallintakeinoja. 
 
Jo olemassa oleva kotisivu pitäisi tehdä monipuolisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. 
Internetsivulta saatava tieto arvioitiin palvelutarpeessa korkeammalle kuin drop-in. 
Sivustolta löytyy tietoa sekä tukipisteestä että suositelluista palveluntarjoajista. Monet 
seksityöntekijät toivoivat salasanalla suojattua keskustelufoorumia, jossa seksityöntekijät 
voisivat häiriöittä kommunikoida keskenään. Sitä voisi käyttää myös osana etsivää työtä, 
sillä saadakseen salasanan täytyy ottaa ensin yhteyttä tukipisteeseen. Tukipisteelle 
suosittelemistani palveluista ”ilmoitustaulu” sai korkeat pisteet. Monen mielestä se voi olla 
myös osa kotisivuja. Se olisi yksinkertaisesti paikka, jossa seksityöntekijät voivat varoittaa 
toisiaan, antaa vinkkejä toisilleen, etsiä lapsenvahtia tai tarjota keramiikkatunteja ☺. 
 
Lopuksi, monilla seksityöntekijöillä on lapsia. Tarve sekä äitien että lasten tukemiseen oli 
suurta. Tätä palvelutarvetta olisi syytä miettiä syvemmin.  
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Kiitos! 
 
Raportin lopussa ei ole yleensä tapana kiittää, mutta tämähän ei olekaan mikään 
tavallinen raportti.  
 
Ensiksikin olen suuren kiitoksen velkaa Kamillalle ja Ninalle mittaamattoman arvokkaasta 
avusta, tämä raportti on yhtä paljon heidän kuin minun. 
 
Isäni Lars Jakobson on kestänyt jatkuvaa kuukausien höpötystä ja ansaitsee kaiken 
rakkauteni ja kunnioitukseni. Mira ja Reeta, te teette alan vakavammin otettavaksi. Kiitos! 
Kiitokset Sofielle, Ellelle, Isabellalle, Tarulle, Johannekselle, Fridalle, Isabellille ja Lillianille 
siitä, että teillä on aina aikaa minulle ja ideoilleni. 
 
Ja viimeiseksi vaan ei vähäisemmäksi, pikemminkin enimmäksi! 
Kiitos kaikille kollegoilleni Heartbeatissa Tukholmassa ja Pussycatissä Tampereella siitä, 
että sain esittää ison määrän kysymyksiä, on ollut fantastista tavata teidät kaikki, I’m 
blessed! 
 
 
Pye Jakobson 
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Liite 1. Haastattelulomake 
 
This interview is going to be used to provide data and facts for a 
report on needs-assessment for sexworkers in the Tampere 
(Finland) area. 
 
The purpose of this report is to provide information on what kind 
of services sexworkers need/want from the recently opened centre 
PRO-tukipiste in Tampere. Hopefully the report will also be used as 
a source of information on how to provide services to sexworkers 
in other locations. 
 
Throughout the interview the word “sexworker” will be used, as 
the target-group consists on various professions within the 
sexindustry. 
 
The answers as well as the data will be compiled and assessed by 
sexworkers and the report will be written by Pye Jakobsson, a 
sexworker since 20 years. 
 
1.ABOUT YOU 
 
1. How old are you? 
________________________________ 
2. What’s your country of origin? 
________________________________ 
3. Where do you live now? 
________________________________ 
4. In which countries have you worked as a sexworker? 
_____________________________________________ 
5. How many years have you worked as a sexworker? 
_______________________________ 
 
 
In sections 2 and 3 of the interview you will be asked to estimate 
the need for a variety of different services. You will grade the need 
on a scale between 1 and 5. 
1 meaning “not interesting/important at all”, and 5 meaning 
“extremely interesting/important”. 
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You will also be asked to grade each service from 2 different 
perspectives. 
A) Reflecting your own need/wish for that particular service 
B) Reflecting you thoughts and opinions of the need/wish for 
the service among other sex workers. 
 
As an example we can use alcohol-rehabilitation. You might not 
drink while working, but you have colleagues who have to drink in 
order to work. Then your first number will be low, but your second 
number will be higher. 
 
While answering, always trust your instincts! Most sexworkers tend 
to have a very clear view of the positive and negative aspects of 
sexwork. 
 
In the end of each part of the interview you will be asked two 
answer to questions. 
- Personal reflections/experiences 
- Other wishes or services wanted/needed? 
Answer this if you want to, but please be aware of the importance 
of personal inputs. If you’ve been treated badly by health- and 
service providers, write it down, your experiences are important! 
 
The centre will not be able to provide all services listed in this 
survey, but most that can’t be could be obtained by a 
recommended service-provider. 
To be recommended means that you’ve had some kind of 
information/approval by the centre/sexworkers. 
So when you estimate the need, please take in to account that the 
service will be provided by an educated person that treat you with 
respect. 
Ok, here we go! Have fun, and remember that your opinions are 
important for the end result of this research. 
 
2. Health 
 
A. The Body 
1. health advice/nurse A______ B______ 
2. health checks/doctor A______ B______ 
3. physiotherapy A______ B______ 
4. massage A______ B______ 
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5. acupuncture A______ B______ 
6. advice on diets/dietician A______ B______ 
7. advice on exercise/trainer A______ B______ 
8. advice on plastic-surgery A______ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
B. The brain 
1. advice on sleeping-problems A______ B______ 
2. advice on depression A______ B______ 
3. advice on burn-out A______ B______ 
4. advice on sexuality and relations A______ B______ 
5. therapy/psychologist A______ B______ 
6. medical consultations/psychiatrist A______ B______ 
7. couple-counselling A______ B______ 
8. therapy/advice on gender-issues A______ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
C. The pussy/dick 
1. gynaecologist/urologist A______ B______ 
2. pregnancy-prevention A______ B______ 
3. STD-prevention A______ B______ 
4. STD-tests A______ B______ 
5. HIV-tests A______ B______ 
6. pap-smear test A______ B______ 
7. advice on abortion A______ B______ 
8. hepatitis-vaccinations A______ B______ 
9. health-certificate A______ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
D. The harmful stuff 
1. Help to quit smoking A______ B______ 
2. advice on alcohol abuse A______ B______ 
3. advice on drug abuse, 
legal or other A______ B______ 
4. advice on eating disorders A______ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
3. Reality 
 
A. The authorities 
1. contact with a social worker A______ B______ 
2. contact with the tax-authority A______ B______ 
3. contact with employment agency A______ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
B. The Law 
 
1. General legal advice A______ B______ 
2. contact with a lawyer A______ B______ 
3. Advice on migration-issues A______ B______ 
4. Family law A______ B______ 
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20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
C. The Economy 
 
1. general economic advice A______ B______ 
2. debt sanitation A______ B______ 
3. tax planning A______ B______ 
4. advice on insurances A______ B______ 
5. advice on how to register 
a company/become self-employ A______ B______ 
6. contact with a book-keeper A______ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
D. The future 
 
1. study-counselling A______ B______ 
2. work-counselling A______ B______ 
3. Exit-programs (help to make it 
possible to leave the industry if 
that is what you want) A_____ B______ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
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4. The Centre 
 
(Other things that we want happening there) 
In this part you only have to grade from a personal/subjective 
angle 
1. drop-in A______ 
2. web-page with info A______ 
3. telephone-line to a social-worker A______ 
4. telephone-line to a sexworker A______ 
5. access to internet A______ 
6. library – books on related stuff A______ 
7. Information about SALLI and 
other sexwork-organisation A______ 
8. Communication-board 
(A place we can post info, tips, 
requests and warnings) A______ 
9. Beauty tips and offers A______ 
10.Discussion-groups A______ 
(if you rate 2 or over, please indicate which ones with an X) 
___make new contacts/friends 
___relationships 
___exit/future 
___activism and peer-education 
___male and transgender sexwork 
___group-therapy 
___other, here is my idea_______________________________ 
20. Personal reflections/experiences 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
30. Other wishes or services wanted/needed? 
______________________________________________________ 
 
5. Finally 
 
You’re nearly done, but please take the time to answer the 
following five questions. 
A. What’s needed for you in order to trust a recommendation? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 
B. What are the positive aspects of working as a sexworker? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
C. What are the negative aspects of working as a sexworker? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
D. What do you feel that people should know about sexworkers 
that they normally don’t? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
E. What’s your opinion on this questionnaire? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
Thank you so much for your time, please indicate below if you 
want to have a copy of the report. 
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“My advice to you 
is to talk to sexworkers, 

listen to what they have to say 
and most of all 
believe them!” 

 
Pye Jakobson 

House of Commons, 
London, 2008 

 
 


