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Liikuttuneena pohdin Tiia 
Forsströmin Ammattirakas-
taja-kirjaa lukiessani, kuinka 
luonnollinen ja kallisarvoinen 
asia omannäköisen seksuaali-
suuden toteuttaminen on ihan 
kaikenlaisille ihmisille. Kaikilla 
meillä on tarve tulla kohdatuk-
si, kuulluksi ja nähdyksi. Kir-
jaa olisi voinut lähestyä vaikka 
kuinka monesta näkökulmasta, 
mutta tilan rajallisuuden vuok-
si monta tärkeää näkemystä jää 
valitettavasti nostamatta esiin. 
Asiat, jotka tuon tässä tekstissä 
ilmi, ovat pitkälti intuitiivisesti 
valikoituneita. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, etteikö kaikki muut 
kirjan tarjoamat oivallukset olisi 
aivan yhtä tärkeitä ja arvokkaita. 
Kannustankin sinua, hyvä luki-
ja, tarttumaan teokseen ja teke-
mään omat oivalluksesi.

Tiia Forsström on korkeasti 
koulutettu sukupuolen ja seksu-
aalisuuden asiantuntija. Hän on 
muun muassa sukupuolentutki-
ja, tietokirjailija, koulutettu sek-
sologi ja huora – kuten hän itse 
ammattiinsa viittaa. Ammattira-
kastaja-kirjassaan Forsström pu-
huu asioista, joista harvemmin 
puhutaan seksityön yhteydes-
sä. Nimittäin seksityön arjesta ja 
seksityön positiivisista puolista. 

Vastoin yleistä luuloa sek-
sin ostaminen ja myyminen 
on Suomessa laillista. Seksityö-

tä koskeva lainsäädäntö kaipaisi 
kuitenkin kipeästi uudistamis-
ta, sillä nykyinen lainsäädäntö 
rajoittaa monin tavoin muun 
muassa seksityön organisoin-
tia ja palvelujen markkinointia. 
Forsström kertoo kirjassaan, et-
tä Suomessa seksityötä tekevän 
on käytännössä perustettava 
toiminimi ja ryhdyttävä yrittä-
jäksi, jonka kuuluu maksaa 24 
prosentin arvonlisävero. Seksi-
työntekijällä ei kuitenkaan saa 
olla työnantajaa, ja Forsström 
toteaakin ironisesti, ettei Suo-
messa näin ollen voi olla sek-
sityöntekijä, vaan he ovat kaik-
ki oikeamminkin seksiyrittä-
jiä tai seksiammatinharjoittajia. 
Yrittäjän statuksesta huolimat-
ta yrittäjien ammattiliitot eivät 
ole olleet kiinnostuneita seksi-
työntekijöiden työehdoista. 

Seksityöntekijä ei saa palkata 
muita työntekijöitä, koska täl-
löin hän syyllistyy Suomen lain 
mukaan paritukseen. Kollegat 
eivät siis voi tehdä keskenään 
yhteistyötä, hankkia yhteisiä ti-
loja tai esimerkiksi palkata tur-
vallisuusalan ammattilaisia työ-
tiloihinsa varmistamaan turval-
lisuuttaan. Seksityöntekijä jou-
tuu toimimaan vuokranantajal-
taankin salaa, koska on tietenkin 
inhimillistä, ettei kukaan vuok-
ranantaja halua syytettä parituk-
sesta. 

Seksityöstä liikkuu paljon väärää 
tietoa, ja julkinen keskustelu seksi-
työstä perustuu yleensä ennakko-
luuloihin ja asenteellisuuteen. Ha-
luan tässä kohtaa muistuttaa, että 
suostumuksellinen seksityö ja ih-
miskauppa ovat eri asioita, eikä nii-
tä pidä sekoittaa keskenään. Tämä 
kirja-arvostelu koskee teosta, jossa 
käsitellään nimenomaan suostu-
mukseen ja vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvaa seksityötä. 

Seksi- ja erotiikka-alan epä-
tietoisuutta ylläpitää Forsströ-
min mukaan ”häpeällä kylläs-
tetty hiljaisuus”. Puhetta sinänsä 
on, mutta Forsströmin kokemus 
on, että sitä leimaa ylenkatsova 
ja stigmatisoiva sävy. Forsström 
toteaa, että stigma on ”väline, 
jolla yhteisö viestii yksilölle, mi-
kä on sallittua ja toivottavaa, eli 
kuka kelpaa ja kuka ei”. Lisäk-
si on erittäin ongelmallista, et-
tei seksityötä koskevaan keskus-
teluun ja päätöksentekoon huo-
lita mukaan seksityöntekijöi-
tä. Seksityötä koskeva keskuste-
lu tarvitsisi moniäänisempää ja 
asiantuntevampaa keskustelu-
kulttuuria sekä tietenkin seksi-
työntekijöiden omia ääniä. 
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Useimmilla meistä lienee mie-
lessä joitain stereotypioita tyy-
pillisestä seksiä ostavasta asiak-
kaasta sekä seksiä myyvästä ih-
misestä. Forsströmin kokemuk-
sen mukaan medialla on ollut ta-
pana kertoa omaa narratiiviaan 
seksinostajista säälittävinä pe-
räkammarin poikina tai reppa-
noina, jotka eivät mitenkään saa 
omin avuin seksiä. Seksityönte-
kijät taasen kuvataan traumati-
soituneina rikkinäisinä ihmis-
rukkina, jotka tarvitsevat pelas-
tusta. Forsström romuttaa kirjas-
saan tunkkaiset mielikuvat tyy-
pillisestä asiakkaasta ja palvelun-
tarjoajasta sekä tuo kauniin inhi-
millisellä tavalla esiin sen, kuin-
ka oman seksuaalisuuden toteut-
taminen ja sen kanssa hyväksy-
tyksi tuleminen on tärkeää ke-
nelle tahansa. Myös seksityön-
tekijät ovat ihan tavallisia ihmi-
siä mahdollisine päivätöineen ja 
perheineen. Vaikka enemmistö 
palveluntarjoajista on naisia ja 
vastaavasti ostajista miehiä, mo-
lemmista kuitenkin löytyy kaik-
kien sukupuolien ja sukupuo-
li-identiteettien edustajia. 

Niin seksityöntekijöitä kuin 
seksinostajiakin on laidasta lai-
taan, ja näin ollen myös syi-
tä seksipalvelujen ostamiseen 
on yhtä värikäs kirjo. Seksuaali-
suus ei ole jokin irrallinen elä-
män osa-alue vaan kokonaisval-
taisesti osa ihmisenä olemista. 
Luottamuksellinen ja turvalli-
nen kohtaaminen seksityönteki-
jän kanssa voi olla tilaisuus etsiä 
uusia puolia itsestään sekä kur-
kistaa syvälle omaan itseensä, ha-
luihinsa ja tarpeisiinsa. Hyväksy-
vän katseen edessä voi olla hel-
pompi kohdata oma sisin ja ken-
ties tutkia omaa haavoittuvuut-
taan, mikä voi olla hyvinkin va-

pauttavaa ja voimaannuttavaa. 
Forsströmin mukaan monet 
asiak kaat vertaavatkin seksityötä 
terapiaan. Ketäpä ei houkuttelisi 
ajatus saada nautinnon ammat-
tilaisen täysi läsnäolo omille tar-
peilleen ja kokea olevansa arvo-
kas juuri sellaisen kuin on. 

Forsström ei kirjassaan suos-
tu kertomaan stereotyyppises-
tä asiakkaasta, koska sellaista ei 
ole. Hän kertookin monenlaisis-
ta asiakkaista ja tarinoista, jois-
ta jokainen paljastaa jotain iha-
nan inhimillistä ihmisen sek-
suaalisuudesta ja sen moninai-
suudesta. Forsström esimerkik-
si kertoo, kuinka usein kauniit 
ja seksuaalisesti kokeneetkin ih-
miset ostavat seksipalveluita, sil-
lä he saattavat esimerkiksi kaiva-
ta vaihtelua tai haluavat opetel-
la uusia seksitaitoja ammattilai-
sen kanssa. Ihminen on seksuaa-
linen läpi koko elämänsä ja sek-
suaalinen tutkimusmatkailu sekä 
uuden oppiminen ovat toisinaan 
tarpeen tällä matkalla. 

Forsström tarjoaa myös tuo-
reita näkökulmia miehen seksu-
aalisuuteen. Ympäröivä kulttuu-
ri on asettanut miehen seksuaali-
suuden ahtaalle ja miehen seksu-
aalisuus esitetään edelleen aktii-
visena toimijana hyvin penis- ja 
erektiokeskeisesti heteronorma-
tiivista skriptiä mukaillen. Tätä 
kapeaa käsitystä laajentaakseni 
haluankin korostaa Forsströmin 
esiin nostamia kokemuksia mie-
hen tarpeesta olla passiivinen 
nautinnon vastaanottaja. Ku-
va, jonka media meille harvem-
min tarjoaa. Forsström kuvailee, 
kuinka perinteisestä roolista ir-
tautuminen ja tekemisen koh-
teena oleminen voivat vaatia to-
tuttelemista, jota on mahdollis-
ta tehdä seksityöntekijän kanssa. 

Seksipalveluiden ostaminen voi-
kin tarjota mahdollisuuksia ”uu-
sien ovien availuun.” 

Forsström kuvailee yllättynei-
syyttään siitä, kuinka iso osa sek-
sityöstä on kuuntelemista, läsnä-
oloa ja kosketusta. Toisen ihmi-
sen kohtaamista. Kuten todettu 
haluja ja tarpeita on monenlai-
sia ja maksettu seksi voi esimer-
kiksi mahdollistaa asioita, joita 
ei uskalla kumppaneilta pyytää. 
Luottamuksellinen kohtaami-
nen seksityöntekijän kanssa luo 
turvallisen tilan tutkia omaa sek-
suaalisuuttaan.

Houkutteleva näkökulma on 
myös se, että rahalla on mah-
dollista saada yksinkertaisesti 
parempaa ja monipuolisempaa 
seksiä. Kun seksistä on makset-
tu, voi tuntua helpommalta vaa-
tia juuri sitä, mitä haluaa, ja to-
dennäköisesti myös saa sitä, mi-
tä haluaa. Seksityöntekijät ovat 
seksin ja kohtaamisen ammatti-
laisia, jotka tarjoavat monenlai-
sia palveluita asiakkaan nautin-
non toteuttamiseksi fetisseistä 
eroottisen hierontaan.

Ihastuin erityisesti Forsströ-
min oivallukseen, että ”parhaim-
millaan seksityöntekijä haastaa 
pelkällä olemassaolollaan suku-
puoleen, heteroseksuaalisuuteen 
ja yksiavioisuuteen liittyviä nor-
meja ja kutsuu katsomaan sek-
suaalisuuteen liittyviä valta-ase-
telmia toisin”. Seksipalveluiden 
myymisen ja ostamisen hyväk-
syminen onkin seksimyönteis-
tä feminismiä parhaimmillaan. 
Kuten Forsströmin kollega tote-
aa: ”Kyllähän se rikkoo kristillis- 
heteronormatiivista naiskuvaa.” 
Lisäisin, että tämä ahtaalle ajet-
tu naiskuva sopiikin rikkoutua.
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