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TIIVISTELMÄ 
 

Nuorten seksuaaliterveys ja -käyttäytyminen ovat olleet viime vuosikymmeninä suuren 

mielenkiinnon kohteena. Nuorten seksuaalisuuteen ja sen ilmenemismuotoihin liittyvä keskustelu 

on usein huolen sävyttämää. Myös nuorten seksuaaliterveyttä  ja -käyttäytymistä koskeva tutkimus 

lähestyy kysymystä useimmiten riskien näkökulmasta tai psykologisten käyttäytymisteorioiden 

viitekehyksestä. Nuorten oma näkökulma on jäänyt tutkimuksessa vähäiselle huomiolle. Nämä 

huomiot herättivät epäilyn siitä, että tutkimusten tuottama kuva nuorten seksuaaliterveydestä on 

saattanut jäädä yksipuoliseksi, erityisesti lääketieteessä, jonka tutkimustraditio painottuu 

voimakkaasti kvantitatiiviseen, riskejä kartoittavaan tutkimukseen. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata 15–19-vuotiaiden suomalaistyttöjen seksuaaliterveyttä,             -

käyttäytymistä ja -kulttuuria sekä tyttöjen omia seksuaalisuuteen liittyviä arvoja ja käsityksiä ja 

siten ymmärtää valintoja, jotka liittyvät seksuaalikäyttäytymiseen. Tutkimuksen tuottaman tiedon 

avulla voidaan löytää toimintatapoja, joiden avulla on mahdollista aiempaa paremmin tukea nuoria 

kasvussa eheään aikuisuuteen myös seksuaaliterveyden osalta.  

Tutkimusaineisto kerättiin keväästä 2004 kevättalveen 2005. Keväällä 2004 tehtiin kyselytutkimus 

Tampereen Nuorisoneuvolan 15–18-vuotiaille tytöille. Vastausaktiivisuus oli hyvä, 90%. Kyselyssä 

yhteystietonsa antaneista tytöistä kutsuttiin jatkotutkimukseen kolmeen erilliseen prosessidraamaan 

kahdeksan tyttöä kutakin ryhmää kohden. Kutsutut tytöt olivat 15–19-vuotiaita, ja heillä oli ollut 

vähintään yksi yhdyntäkokemus. Lopulta ryhmiin osallistui kymmenen tyttöä. Kunkin draaman 

jälkeen kyseisessä draamassa olleet tytöt haastateltiin yksilöllisesti. Draamat ja haastattelut tehtiin 

syksyn ja talven 2004–2005 aikana. 

Kysely analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttäen ristiintaulukointia ja logistisia 

regressioanalyyseja. Prosessidraamojen ja haastatteluiden analyyseissa käytettiin kvalitatiivisia 

menetelmiä. Menetelmät valikoituivat kunkin aineiston erityispiirteiden ja kysymyksenasettelun 

pohjalta. Erillisten osatutkimusten analyysimenetelminä olivat temaattinen sisällönanalyysi 

(osatutkimus II), kehysanalyysi (osatutkimus III) ja narratiivinen analyysi (osatutkimus IV). 

Tutkimuksen lopuksi muodostettiin kokonaisvaltainen, eri tutkimusmetodien avulla luotu kuva 

tyttöjen seksuaaliterveydestä ja -kulttuurista.  

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että riskiryhmään (tytöt, joilla seksikumppaneita oli ollut 

vähintään neljä puolen vuoden aikana tai vähintään viisi koko elinaikana) liittyivät merkitsevästi 
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aikainen yhdyntöjen aloittamisikä, ehkäisyn laiminlyönti tai epävarmat ehkäisymenetelmät ja 

päihteiden käyttö. Sen sijaan riski- ja vertailuryhmien välillä ei ollut eroa hormonaalisten 

ehkäisymenetelmien käytössä eikä raskaudenkeskeytysten määrissä.   

Haastatteluiden ja draamoissa tuotettujen kuvausten tulokset osoittavat, että luottamus sekä 

lämpimät ja läheisyyden tunteet kumppania kohtaan ovat keskeisimmät seksuaalista kanssakäymistä 

määrittävät osatekijät. Seksuaalisessa kanssakäymisessä tytöt eivät juurikaan miettineet raskauden 

tai sukupuolitautien riskejä, sen sijaan vastuuseen, erityisesti sosiaalisiin suhteisiin, liittyvät 

kysymykset tulivat selkeästi esiin. Vaikka seksuaaliset kokemukset ovat pääosin toivottuja ja 

myönteisiä, niihin liittyy vaikeita ja ristiriitaisia asioita kaikilla tytöillä riippumatta 

seksuaalikäyttäytymisen mallista. Seksuaaliseen käyttäytymiseen kuuluvat arvot olivat varsin 

yhtenäiset, tytöt jakoivat yhteiset käyttäytymisskriptit eli käsikirjoitukset, joiden mukaan tietyissä 

tilanteissa toimitaan tai olisi toivottavaa toimia, vaikka rakensivatkin erilailla hallittavissa olevaa 

seksuaalisuuden maailmaa. 

Ensimmäiseen yhdyntään johtavana, kaikille yhteisenä tekijänä nousi esiin koettu valmius 

yhdyntään. Muita ensimmäiseen yhdyntään johtavia tekijöitä olivat lisäksi joko lämmin tunne 

kumppania kohtaan tai uuden kokemuksen saaminen. Raskauden tai sukupuolitautien ehkäisy eivät 

olleet keskiössä ensiyhdynnästä puhuttaessa, eivät myöskään vanhemmat. Sen sijaan 

suunnittelematonta raskautta koskevassa pohdinnassa vanhemmilla oli merkittävä rooli. 

Suunnittelemattoman raskauden yhteydessä tytöt pohtivat hyvin laajasti vastuuseen liittyviä 

kysymyksiä. Eniten esillä olivat rationaalisuuteen liittyvät tekijät, kuten opintojen 

loppuunsaattaminen ja taloudellinen toimeentulo, mutta päätöksenteon kannalta tärkeintä näytti 

kuitenkin olevan sosiaalinen tuki, erityisesti vanhempien ja poikaystävän suhtautuminen 

tilanteeseen. Monet tekijät vaikuttavat tyttöjen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Skriptit tarjoavat 

kulttuurisen ja sosiaalisen taustan seksuaaliselle käyttäytymiselle. Sen lisäksi persoonalliset tekijät, 

kuten hallinnan tunne, tavoitteet ja arvot, tilannetekijät, kuten alkoholi, sekä sosiaaliset tekijät, 

kuten vanhemmat ja kaverit, vaikuttavat valintoihin ja käyttäytymiseen.  

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa nuorten seksiä tarkastellaan useimmiten riskien näkökulmasta. 

Tytöille tarjottava seksuaalinen tieto ja valistus koostuukin pääasiassa erilaisista varoituksista. 

Tämä tutkimus osoittaa, että tytöt pääsääntöisesti eivät liitä seksuaalisiin kontakteihin ja 

tapahtumiin riskin merkityksiä. Seksuaalisiin tilanteisiin liitetään tunteet, sosiaaliset kontaktit ja 

pohdinnat valmiudesta, vastuusta ja vapauksista. Osa tytöistä kuitenkin otti mahdolliset riskit 
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erittäin tarkasti huomioon ja teki tietoisia valintoja käyttäytymisessään riskien minimoimiseksi.  

Länsimaisen vallitsevan kulttuurisen käsityksen mukaan tytöille tarjotaan seksiasioissa 

vastuunkantajan roolia ja tämän tutkimuksen tytöt ovat hyvin omaksuneet tuon roolin. 

Tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen elämässä seksi oli merkittävä osa elämää ja siihen liittyi 

paljon positiivisia asioita. Toisaalta esiin tuli myös tyttöjen omia huolenaiheita ja ristiriitaisuuksia 

omien toiveiden, arvojen ja tosielämän kesken. Nykyisessä yhteiskunnassa tytöt ovat monien 

ristiriitaisten paineiden alaisia tehdessään seksuaaliseen käyttäytymiseensä liittyviä päätöksiä. 

Tytön aktiivinen toimijuus seksuaalisessa päätöksenteossa on tärkeää seksuaalisen hyvinvoinnin 

kannalta, mutta ei kuitenkaan aina takaa tytön kannalta toivottavaa lopputulosta esimerkiksi silloin, 

kun tyttö on aktiivisesti hakeutunut ensimmäiseen yhdyntäänsä, mutta ei saavutakaan etukäteen 

olettamaansa tavoitetta, esimerkiksi seurustelusuhdetta.  

Tämän tutkimuksen valossa yksittäisen riskin huomaaminen edellyttää nuoren kokonaistilanteen 

tarkkaa kartoitusta mahdollisten muidenkin riskien huomioimiseksi. Arvioita tehdessään 

asiantuntijoiden tulisi kuitenkin olla tietoisia niistä tekijöistä, joiden varassa nuoret päätöksiään 

tekevät, kartoittaa tilanne kokonaisvaltaisesti ja huomioida kukin yksilöllisesti. Tämä tutkimus 

osoittaa, että nuoret osaavat pohtia hyvin toimintaansa ja seksuaalikasvatuksessa tulisikin nuorten 

kanssa keskustella heidän valinnoistaan ja niiden perusteista. Nuorten karsinoiminen erillisiin 

riskiryhmiin voi johtaa yksipuolisiin ja tehottomiin toimiin, joilla ei edistetä nuorten 

seksuaaliterveyttä eikä hyvinvointia.  
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1 JOHDANTO 

 

Seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä on pohdittu ja niihin on pyritty vaikuttamaan 

kautta aikojen. Raskaudenehkäisyä ja -keskeytystä on harjoitettu vuosituhansien ajan klassisen 

antiikin ajalta lähtien (Riddle 1992). 1900-luvulla lääketieteellinen professio kasvoi ja naisten 

lisääntymisterveys tuli lääketieteellisten asiantuntijoiden kontrolloimaksi (Stotland 1997). 

Lisääntymisterveyteen, laajemmin katsottuna seksuaaliterveyteen, liittyvät kysymykset eivät siis ole 

vain nyky-yhteiskunnan pohdintoja, vaan ovat koskeneet ihmiskuntaa tuhansien vuosien ajan. 

Viime vuosikymmeninä erityisesti nuorten seksuaaliterveys ja -käyttäytyminen ovat nousseet 

mielenkiinnon, mutta myös huolen kohteiksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin niitä 

tekijöitä, joita tytöt itse liittävät seksuaaliseen käyttäytymiseen ja kulttuuriin, ja tarkastella asiaa 

myös muusta kuin huolen ja riskien näkökulmasta. 

Suomen voi katsoa muuttuneen erityisesti 1970-luvun alusta lähtien seksuaaliasenteiltaan varsin 

sallivaksi ja sukupuolten seksuaalista tasa-arvoisuutta korostavaksi (Ronkainen ym. 1994). Myös 

nuorten seksuaalisuuteen on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa suhtauduttu avoimesti (Traeen ym.  

2004). Nuoruusiässä irrottaudutaan lapsuudesta ja muodostetaan aikuisen ihmisen identiteetti. 

Päämääränä on käydä turvallisesti läpi nuoruusiän suuret kehitystehtävät, kasvaa aikuiseksi naiseksi 

tai mieheksi, myös seksuaaliterveyden kannalta eheäksi aikuiseksi (Aalberg ja Siimes 1999).  

Nuorten, erityisesti tyttöjen, seksuaaliterveyttä ja -käyttäytymistä on tutkittu varsin runsaasti ja 

Suomestakin on tutkittua tietoa melko paljon. Kansainvälisessä vertailussa suomalaistytöt kuuluvat 

seksuaalisesti kokeneimpien joukkoon (WHO 2008). Suomalaisnuorten seksuaaliterveys on 

kuitenkin ollut kansainvälisesti katsottuna hyvällä tasolla, mutta 1990-luvulla tilanne kääntyi 

tietyillä kriteereillä tarkasteltuna huonompaan suuntaan. Suomessa nuorten raskaudet ja 

raskaudenkeskeytykset lisääntyivät 1990-luvulla, mutta alkoivat vähentyä 2000-luvulla (Kosunen 

ym. 2000, THL 2010a) ja ovat kansainvälisesti vertailtuna harvinaisia (Bajos ym. 2003, Knudsen 

ym. 2003). Myös nuorten klamydiainfektiot lisääntyivät 1990-luvulla, mutta tasaantuivat 2000-

luvulla (Hiltunen-Back ym. 2003, THL 2010b). Raskaudenkeskeytysten ja sukupuolitautien 

riskinäkökulmasta katsottuna oli noussut huoli nuorten seksuaaliterveydestä. 

Koko terveydenhuoltoon ja lääketieteeseen liittyvä keskustelu käsittelee suurelta osin riskejä, ilman 

että tätä keskustelua olisi juurikaan kritisoitu (Lupton 1997). Erityisesti nuorten 

seksuaalikäyttäytymistä on tutkittu ja käsitelty riskilähtöisesti (Shoveller ja Johnson 2006) ja 
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lääketieteen piirissä usein kvantitatiivisin menetelmin. Psykologian, sosiologian ja terveystieteiden  

kentillä asiaa on lähestytty myös psykologisten käyttäytymisteorioiden kannalta sekä 

kvantitatiivisin että kvalitatiivisin tutkimuksin, mutta tuolloinkin lähtökohtana ovat usein olleet 

riskit.  

Niin riskien kuin käyttäytymisteorioidenkin näkökulmista tarkasteltuna nuorten seksuaaliseen 

päätöksentekoon liittyvät tekijät ovat pitkälti samoja. Riskinäkökulmasta katsottuna seksuaaliseen 

päätöksentekoon ja riskinottoon vaikuttavia tekijöitä ovat riskin havaitseminen sekä kognitiiviset, 

kehitykselliset, sosiaaliset, tilanne-, ympäristö- ja tunnetekijät sekä persoonalliset tekijät kuten 

itsetunto ja hallinnan tunne (Taylor-Seehafer ja Rew 2000, Chambers ja Rew 2003, Corte ja 

Sommers 2005, DiClemente ym. 2005, Pearson 2006, Patel ym. 2008, Commendador 2010). Sen 

sijaan rationaalinen päätöksenteko ei näytä juurikaan selittävän seksuaalista riskikäyttäytymistä 

(Breakwell 1996, Roberts 2006). Myöskään psykologisten käyttäytymisteorioiden näkökulmasta 

seksuaaliseen käyttäytymiseen eivät niinkään vaikuta yksilön tiedot eikä itsetuntokaan, vaan 

seksuaaliseen käyttäytymiseen ja turvallisen seksin harjoittamiseen liittyvät asenteet (Loewenstein 

ja Furstenberg 1991, Wang 2006, Byno 2010). Hallinnan tunne on noussut monissa tutkimuksissa 

tärkeimmäksi seksuaalista käyttäytymistä ennustavaksi tekijäksi, minkä lisäksi myös kavereiden ja 

perheen asenteilla on todettu olevan merkitystä (Caal 2008).  

Tutkimusta, jossa lähtökohtana ovat nuorten omat kokemukset ja näkemykset, on toistaiseksi tehty 

hyvin vähän. Näissä tutkimuksissa on todettu, että nuoret tekevät tarkoituksellisesti määrätietoisia 

kokeiluja yleisesti riskeinä pidetyistä käyttäytymismalleista, kuten päihteiden käytöstä tai 

seksuaalisesta käyttäytymisestä, ja keräävät näin positiivisia kehitysmahdollisuuksia, riskeistä 

huolimatta (Dworkin 2002). Tämän lisäksi nuorten näkökulmasta seksuaaliseen käyttäytymiseen ja 

siihen liittyvään päätöksentekoon vaikuttavat suuresti sosiaaliset normit sekä perheen ja kavereiden 

asenteet (Ekstrand ym. 2009) sekä hallinnan tunne ja neuvottelukyvyt seksuaalisesti latautuneissa 

tilanteissa (Herrman 2007). 

Syy, miksi lähdin tutkimaan tyttöjen seksuaalikäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä, juontuu 

yhtäältä työssäni kohtaamiin haasteisiin ja toisaalta 1990-luvulla todettuun nuorten 

seksuaaliterveyden huononemiseen. Tarkemmin nuorten seksuaaliterveyttä käsittelevään 

kirjallisuuteen perehdyttyäni totesin myös nuorten omien näkemysten tutkimuksen jääneen 

vähäiseksi. Käytännön työssäni lääkärinä nuorten parissa olen kohdannut tilanteita, jotka viittaavat 

tyttöjen seksuaalisten käyttäytymismallien muuttumiseen. Nuorten esille tuomien 
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seksuaaliterveyden ongelmien luonne on muuttunut ja olen joutunut kohtaamaan monia uudenlaisia 

kysymyksiä, kuten  

– miksi 12-vuotias tarvitsee ehkäisypillerit? 

– miksi 13-vuotias ajautuu aborttiin? 

– miksi 13-vuotias hakee apua seksuaaliseen haluttomuuteen? 

Miten nuorille kehittyy ajatus siitä, millaista ja milloin alkavaa seksin pitäisi olla? Mikä on 

arvokasta? Mitkä muut asiat kuin faktat ohjailevat käyttäytymistä? Miksi nuorten abortit, raskaudet, 

klamydiat ja seksikumppanit lisääntyvät, seksin aloittamisikä laskee, kumppanien vaihtuvuus 

tiuhenee? Miksi ehkäisyn käyttö on satunnaista? Vai onko näin? 

Nuorten parissa toimivana lääkärinä törmään nuorten seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin 

päivittäin. Usein nuorten seksuaalisuuteen liittyy ongelmia, joita nuoret itse eivät osaa tai uskalla 

pukea sanoiksi kovin hyvin. Usein tuntuu siltä, että ajaudutaan nimenomaan seksin kahleisiin – eikä 

seksin iloihin. Mitä minulla lääkärinä olisi tehtävissä? Weckroth (1996) on esittänyt, että nuoruuden 

ympärille rakentuva puhe, työ ja toiminta on aina moraalista tekemistä, ei koskaan arvoista vapaata 

kuvaamista tai toimintaa. Tutkimuksessani olen pyrkinyt lähestymään tyttöjen seksuaaliterveyttä ja 

-käyttäytymistä paitsi riskien ja lääketieteen myös tyttöjen omasta näkökulmasta tuoden esille 

lisäksi omat lähtökohtani. 

Tutkimukseni tarkoituksena on ollut tutkia kvalitatiivisin menetelmin tekijöitä, joiden on todettu 

kvantitatiivisissa tutkimuksissa olevan yhteydessä tyttöjen seksuaaliterveyteen ja -käyttäytymiseen. 

On välttämätöntä ymmärtää nuorten valintoja, arvoja ja uskomuksia, jotta voidaan vaikuttaa heidän 

seksuaaliseen käyttäytymiseensä (Bruine ym. 2007). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda 

esiin niitä arvoja ja käsityksiä, joiden varassa suomalaiset tytöt tekevät seksuaaliseen 

käyttäytymiseensä liittyviä valintoja riskejäkin sisältävässä ympäristössään, ja löytää ratkaisuja 

nuorten seksuaaliterveyden ongelmiin. On todettu, että seksuaaliterveyteen vaikuttavat interventiot 

ovat erittäin kustannustehokkaita (Benagiano ym. 2007). Paitsi taloudellisista syistä myös ja 

erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja terveeksi aikuiseksi kasvamisen kannalta on tärkeää saada 

kokonaisvaltainen näkemys nuorten seksuaaliterveydestä ja -käyttäytymisestä sekä niitä ohjaavista 

tekijöistä, jotta voidaan löytää ja kehittää seksuaaliterveyteen kohdentuvia toimivia toimintamalleja. 

Tarkoituksenani on ollut lääketieteen kontekstissa etsiä uusia näkökulmia nuorten, erityisesti 

tyttöjen, seksuaaliterveyteen ja -käyttäytymiseen tuoden esiin myös vähän tutkittuja tyttöjen omia 
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käsityksiä aiheesta ja luoda mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva asiasta. Poikkitieteellinen 

näkökulma on kytköksissä yleislääkärin identiteettiini. Yleislääkärin tulee olla paitsi lääketieteen 

asiantuntija myös ymmärtää ja osata katsoa maailmaa muista ja muiden tieteiden näkökulmista. 

Tämän tutkimusprosessin aikana oma käsitykseni riskeistä on muuttunut ja nuorten 

seksuaalikäyttäytymisestä laajentunut; tämä on ollut myös oma kasvuprosessini. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET JA LÄHESTYMISTAPA 
	  

2.1 Keskeiset termit 

 

Seksuaalisuus 

Lääketieteen termit (Duodecim 1999) määrittelee seksuaalisuuden lyhyesti sukupuolisuudeksi ja 

sukupuolielämäksi. Greenbergin (Greenberg ym. 1989) klassisen määritelmän mukaan 

seksuaalisuuden ulottuvuudet ovat eettinen, kulttuurinen, biologinen ja psyykkinen. Maailman 

terveysjärjestön (WHO 2006) määrittelemänä seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko 

elämän ajan sisältäen seksuaalisen kehityksen, biologisen sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, 

eroottisen mielenkiinnon ja suvunjatkamisen. Seksuaalisuus koetaan ja sitä voidaan ilmaista eri 

tavoin, ja siihen vaikuttaa monien biologisten, psykologisten, sosiaalisten, taloudellisten, 

poliittisten, kulttuuristen, eettisten, oikeudellisten, historiallisten, uskonnollisten ja henkisten 

tekijöiden vuorovaikutus. 

Seksuaalisuus on myös yhteiskunnallinen ja historiallinen ilmiö. Seksuaalisuutta voidaan tarkastella 

luonnollisen, alkuperäisen ominaisuuden sijasta historiallisesti rakentuneena, yhteiskunnallisesti ja 

kulttuurisesti tuotettuna sukupuolen ulottuvuutena (Lacan ym. 1982). Foucalt’n (1990) mukaan ei 

ole olemassa luonnollista naiseuden tai miehuuden kategoriaa sinänsä, vaan seksuaalisuus voidaan 

käsittää yhtenä tiedon jäsentämistapana; seksuaalisuus tuotetaan puheen ja erilaisten kielellisten 

käytäntöjen avulla ja sitä käytetään vallan välineenä. Seksuaalisuus ilmenee ideologiana, joka 

ylläpitää vallalla olevia sosiaalisia suhteita. Tieto ja valta ovat kietoutuneet toisiinsa, ja 

normaalistava tieto on vallankäyttöä, jota toteuttavat etenkin modernit, empiiriset ihmistieteet, 

kuten lääketiede. Kyse on aikaan ja paikkaan sidotusta, muuttuvasta diskurssista.  

Tässä tutkimuksessa määrittelen seksuaalisuuden laajaksi kokonaisuudeksi, jossa yksilön 

ominaisuuksien lisäksi yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät ovat olennainen osa seksuaalisuutta. 

 

Seksi 

Väestöliiton (2006) määritelmän mukaan seksi on seksuaalisuuden ilmaisemista käyttäytymisellä ja 

toiminnalla, tuntein ja ajatuksin. Seksuaalinen toiminta voi olla oman seksuaalisuuden esille 
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tuomista, kontaktien hakemista, seksuaalisen nautinnon tavoittelua ja kokemista yksin, seksuaalista 

kanssakäymistä kumppanin tai kumppanien kanssa tai lisääntymisyritystä. 

Tutkimuksessani olen määritellyt seksin tytön ja pojan tai naisen ja miehen väliseksi 

heteroseksuaaliseksi kanssakäymiseksi, jolla tarkoitan intiimiä kontaktia laajemminkin kuin vain 

yhdyntään liittyen. Homoseksuaalisuus ja itsetyydytys on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, 

koska tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia heteroseksuaaliseen suhteeseen ja käyttäytymiseen 

liittyviä arvoja ja valintoja tyttöjen näkökulmasta. 

 

Seksuaaliterveys  

Maailman terveysjärjestön (WHO) laatima seksuaaliterveyden määritelmä vuodelta 1975 pohjautuu 

järjestön yleiseen terveyden määritelmään ”Terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden puutetta.” (Edwards ja Coleman 2004.) 

Määritelmän mukaan seksuaaliterveys on ”the integration of the somatic, emotional, intellectual and 

social aspects of sexual well-being, in ways that are positively enriching and enhance personality, 

communication and love.” Viimeisin ja kokonaisvaltaisin seksuaaliterveyden määritelmä laadittiin 

vuonna 2002: ”Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden 

puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta 

seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin 

seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa. Hyvän seksuaaliterveyden 

saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien 

kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista.” (WHO 2006, suomennos Kosunen ja Ritamo 2004.) 

Monet muut seksuaaliterveyden määritelmät mukailevat WHO:n määritelmiä (Department of 

Health 2001, Korhonen ym. 2009). Keskustelu seksuaaliterveyden määritelmästä on jatkuvaa, ja 

todennäköisesti määritelmät muovautuvat yhteiskunnallisten olosuhteiden muuttuessa (Edwards ja 

Coleman 2004). 

Suomessa terveydenhuollon näkökulmasta katsottuna Hemminki ja Koponen (1998) sekä Poikajärvi 

ja Mäkelä (1998) ovat määritelleet seksuaaliterveyden tarkoittavan lisääntymisterveyttä ja muita 

sukupuolielämään ja -elimiin liittyviä ilmiöitä, joilla on terveysulottuvuus. Duodecim on tiivistänyt 

ytimekkäästi seksuaaliterveyden tarkoittavan yksilön kykyä nauttia seksuaalisuudestaan ilman, että 
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siitä on ruumiillista tai henkistä haittaa tai vahinkoa hänelle itselleen tai muille (Duodecim 1999).  

Käytän tätä seksuaaliterveyden määritelmää tutkimuksessani.  

 

Seksuaalikulttuuri 

Seksuaalikulttuurilla tarkoitetaan yhteisössä vallitsevia seksuaalitapoja (seksuaalikäyttäytyminen), 

seksuaalimoraalia (arvot ja normit), seksuaalisuutta koskevia tietoja (tieteelliset ja ei-tieteelliset 

käsitykset kuten uskomukset ja myytit) ja näitä ilmentäviä henkisiä ja aineellisia tuotteita (kieli, 

kirjallisuus, kuvat, musiikki, tanssi, draama). Eri yhteiskunnissa ja eri aikoina ovat vallinneet ja 

vallitsevat eri valtakulttuurit. Valtakulttuurin sisällä voi olla ala- tai osakulttuureita. (Ilmonen ja 

Nissinen 2006.) Tutkimuksessani tarkoitan seksuaalikulttuurilla seksuaalikäyttäytymistä, sitä 

koskevia arvoja ja normeja, seksuaalisuutta koskevia käsityksiä ja näihin liittyen seksuaaliterveyttä. 

 

Seksuaalikäyttäytyminen 

Seksuaalikäyttäytymiseen vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Biologisia 

tekijöitä (perimä, vietit) tärkeämpiä käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ihmisellä lienevät 

psykologiset ja sosiaaliset tekijät, joiden taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset arvot, normit ja 

käsitykset. Lyhyesti seksuaalikäyttäytyminen voidaan määritellä niiksi tavoiksi, joilla 

seksuaalisuutta ilmennetään, ja näihin tapoihin ja toimintoihin liittyviksi ajatuksiksi, mielikuviksi, 

haluiksi, tarpeiksi ja tunteiksi. (Ilmonen ja Nissinen 2006.) Tutkimuksessani käytän tätä 

seksuaalikäyttäytymisen määritelmää.   

 

Nuoruus 

Nuoruusiälle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Osa ikärajoista perustuu lakeihin ja asetuksiin, osa 

sosiaalisiin sopimuksiin ja omaksuttuihin käytäntöihin. WHO määrittelee nuoriksi 10–19-vuotiaat 

(WHO 2011). Suomessa nuorisopsykiatrian piirissä nuoriksi katsotaan 12–22-vuotiaat (Pylkkänen 

2006). Kehittymisen näkökulmasta nuoruudeksi voidaan käsittää ajanjakso puberteetista (murrosiän 

puhkeamisesta) varhaisaikuisuuteen, jolloin tapahtuu niin fyysinen kuin psyykkinenkin 

kypsyminen; nuoruus on siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen.  
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Kullakin tieteenalalla on oma käsityksensä nuoruudesta. Lääketieteessä korostuu usein fyysisen 

kypsyyden näkökulma, psykologiassa elämänvaiheteoriat ja yhteiskuntatieteissä nuorisokulttuurit ja 

-ryhmät (Aaltonen ym. 2007, s. 12–13). Nuoruus voidaan määritellä myös tietylle 

kansalaisryhmälle määrätyksi paikaksi, tilaksi ja kuosiksi, eli nuoruus tuotetaan erilaisissa 

yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa käytännöissä (Weckroth 1996). Weckrothin (1996, s. 385) 

mukaan nuoruus on aate, sanoma, tunnussana ja titteli. Tässä tutkimuksessani tarkastelen nuorta 

holistisesta ihmiskäsityksestä lähtien, nuoruudella tarkoitan elämänvaihetta puberteetista 

aikuisuuteen ja nuoriksi määrittelen omassa tutkimusaineistossani alle 20-vuotiaat. 

 

Arvot 

Arvoilla tarkoitetaan seikkoja, joita ihminen pitää hyvinä ja tavoittelemisen arvoisina; arvomaailma 

ohjaa ihmisen elämää (Nurmi 1998). Arvot ovat ihmisten yleisluonteisia käsityksiä tai uskomuksia, 

jotka liittyvät toivottaviin lopputuloksiin tai toivottavaan käyttäytymiseen. Ne ohjaavat 

käyttäytymisvalintoja, ja ne voidaan asettaa toisiinsa nähden tärkeysjärjestykseen. Arvot sisältävät 

käsityksiä siitä, millaisia asioita tavoitellaan niiden itsensä vuoksi. Arvot ohjaavat valintoja ja 

arviointeja. (Schwartz 1992.) Arvojen juuret ovat siinä kulttuurissa, jossa eletään (Puohiniemi  

2002). 

 

Riski 

Riskillä tarkoitetaan vahingon tai epäonnistumisen uhkaa tai vaaraa (Nurmi 1998). Nuorten 

seksuaaliterveydestä puhuttaessa riskillä useimmiten viitataan liian aikaisin aloitettuihin 

yhdyntöihin, moniin seksikumppaneihin, sukupuolitauteihin, suunnittelemattomaan raskauteen ja 

kaltoinkohteluun (Gagnon 2004).  Riskien hallinta on ollut lääketieteen piirissä usein keskustelun ja 

toiminnan keskiössä ja keskustelua on käyty myös siitä, keillä on riittävä kompetenssi riskien 

huomaamiseen ja hallintaan (ks. esim. Wrede 2001, s. 220–222). Tutkimuksessani määrittelen 

riskin mahdollisuudeksi joutua epätoivottaviin tilanteisiin tai seurauksiin, siten että epätoivottavuus 

on  pääsääntöisesti lääketieteen ja muiden nuorten käyttäytymistä tutkivien tieteiden määrittelemää.  
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2.2 Psykologisten käyttäytymisteorioiden termistöä 

 

Käyttäytymistä ja käyttäytymiseen liittyvää päätöksentekoa on selitetty ja tutkittu monilla eri 

psykologisilla teorioilla. Teoriat pyrkivät osoittamaan ne muuttuvat tekijät, jotka vaikuttavat 

käyttäytymiseen. Seuraavana esittelen tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät 

käyttäytymisteorioihin liittyvät termit. 

 

Skripti 

Sosialisaatioteorian mukaan seksuaalisuus kehittyy yksilön ja muiden välisessä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, jossa käyttäytymistä ohjaavat toimintamallit eli skriptit. Keskeisiä ovat 

kulttuuriset, sosiaaliset ja persoonalliset tekijät. Gagnonin ja Simonin (1977) mukaan skriptit 

kuvaavat, miten käyttäytymistä ohjataan ja kontrolloidaan ryhmä- ja kontekstispesifisin normein ja 

säännöin; seksuaalisen käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot ja asenteet muovaavat seksuaalisia 

skriptejä. Skriptit sisältävät sukupuoli- ja ikäspesifit odotukset ja  ovat muokattavissa, mutta eivät 

rajattomasti (Gagnon 2004, s. 62). Skriptejä ei omaksuta passiivisesti, vaan niitä punnitaan, 

muutetaan ja otetaan käyttöön psyykkisen prosessin kautta (Frith ja Kitzinger 2001) ja ne muuttuvat 

iän ja ajan mukana (Stephens ja Phillips 2003). Onnistuneissa skripteissä pysytään (Simon ja 

Gagnon 1986).  

Haavio-Mannila ja Kontula (2001) näkevät skriptit toimintamalleina, jotka määrittelevät sen, mitä 

pidetään seksuaalisena, milloin ja miten toimitaan, ja jotka aktualisoituvat esimerkiksi 

valintatilanteissa. Näre (2005) määrittelee skriptit kulttuurisiksi käsikirjoituksiksi, jotka muovaavat 

tunteiden säätelyä ja ilmaisua, sukupuolimoraalia ja sukupuoli- ja sukupolvimalleja. Myös Gecasin 

(Gecas ja Libby 1976) symbolinen interaktionismi kuvaa käyttäytymistä käsikirjoitusten avulla. 

Sukupuolisuuteen liittyvät kokemukset ovat käsikirjoitettua käytöstä, jossa käsikirjoitus sisältää 

ennakkoehdot tilanteille ja henkilöille sekä käyttäytymissuunnitelman. Käsikirjoitukset ovat osa 

laajempia arvo- ja merkityssysteemejä, joilla on juurensa yhteiskunnan prosesseissa ja 

instituutioissa. Itse olen määritellyt toisessa osatutkimuksessani (II) skriptit Gagnonia ja Närettä 

mukaillen aiemmin opituiksi toimintamalleiksi, jotka valintatilanteissa ohjaavat ajattelua ja 

toimintaa. 
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Hallinnan tunne 

Banduran (1977) kehittämä sosiaalisen oppimisen teoria painottaa sitä, että käyttäytymismallit ovat 

opittuja ja niihin vaikuttaa voimakkaasti sosiaalinen konteksti. Keskeisiä ovat persoonalliset ja 

sosiaaliset tekijät. Kokemusten kautta opitaan muun muassa, mitä seksi on, mitä sen tulisi olla, 

mikä on oikea toteuttamisen tapa tai millainen on sukupuolimoraali. Bandura käyttää termiä self-

efficacy, pystyvyyden tai hallinnan tunne, jolla tarkoitetaan ihmisen uskoa kykyynsä vaikuttaa 

elämänsä tärkeisiin tapahtumiin. Esimerkiksi seksuaalisissa tilanteissa ne tytöt, joilla on huono 

hallinnan tunne, ovat helpommin ajautumassa seksuaalisiin riskitilanteisiin (Rosenthal ym. 1999). 

 

Aikomus 

Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen 1991), joka on kehitetty 

perustellun toiminnan teoriasta (Theory of Reasoned Action) (Fishbein ja Ajzen 1975), ottaa 

huomioon yksilön kontrolliuskomukset ja tietoisen käyttäytymisen kontrollin. Näiden teorioiden 

mukaan aikomukset ja suunnitelmat määräävät käyttäytymistä. Aikomukset määräytyvät sisäisten 

psykologisten prosessien kautta, joita ovat asenteet, subjektiiviset normit ja käsitys omista 

käyttäytymisen kontrollin mahdollisuuksista. Näitä teorioita on käytetty paljon nuorten seksuaalisen 

käyttäytymisen tutkimuksessa ja pidetty niitä toimivina (Jörgensen ja Sonstegard 1984, McCabe ja 

Killackey 2004). 

 

2.3 Lähestymistapa 

 

Filosofiset lähtökohdat 

Lähestymistapani tutkimukseen on ollut sekä teoriaohjaava että aineistolähtöinen (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, s. 98–99). Aineistolähtöistä lähestymistapaa noudattaen aineistosta on valittu 

analyysiyksiköt tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti, mutta aikaisempi 

teoreettinen ja kokemuksellinen tieto on ohjannut analyysia. Eri osatutkimuksissa 

aineistolähtöisyyden ja teorialähtöisyyden painotukset ovat olleet erilaisia. 
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Tutkimusotteeni ei ole ollut yhteen filosofiseen lähtökohtaan pohjautuva, vaan kattaa eri filosofisia 

ajattelutapoja. Esittelen lyhyesti nämä lähestymistapaani vaikuttaneet teoriat, jotka painottuvat eri 

tavoin eri osatutkimuksissa.  Hermeneuttisen ajattelutavan mukaisesti ajattelen tutkijan olevan osa 

tutkittavaa ilmiötä ja olevan mukana tiedon tuottamisessa (Rauhala 1993). Tulkinta lähtee 

esiymmärryksestä, joka kumpuaa tutkijan omista historiallisista lähtökohdista (Heidegger 2000). 

Omien lähtökohtien ymmärtäminen voi kuitenkin tehdä mahdolliseksi uuden tiedon kriittisen 

tarkastelun (Varto 1995). 

Modernistisen tiedonjärjestyksen mukaan, jota lääketiede pitkälti on edustanut, tiede pyrkii 

kontekstista riippumattomaan, ajattomaan ja yleispätevään tarkastelutapaan (Toulmin 1998). 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ei ole kuitenkaan mahdollista kohdata todellisuutta 

”puhtaana tai oikeana”, vaan aina jostakin näkökulmasta merkityksellistettynä (Burr 1995). Tämän 

näkemyksen mukaan aineistoa ei lähdetä jäsentämään ulkopuolisista teorioista, vaan olennaiset 

jäsennykset rakennetaan aineiston analyysin pohjalta (Jokinen 1999). Diskurssianalyyttisen 

lähtökohdan mukaan puhe nähdään aktiivisena toimintana, joka rakentaa sosiaalista todellisuutta ja 

on yhteydessä ympäröiviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin. Tulokset ovat tutkijan tekemiä 

kontekstisidonnaisia tulkintoja. (Juhila 2004.) 

Antropologis-sosiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna kulttuuriset mallit ovat tietyn sosiaalisen 

ryhmän jäsenten kesken jaettuja tiedollisia kehyksiä. Ne varastoivat, järjestävät ja ohjaavat 

havaintoja ja kokemuksia. Giddens (1995) puhuu traditioista, jotka ovat väline kollektiivisen 

muistin organisoimiseksi ja jotka sitovat niin moraalisesti kuin emotionaalisestikin ja siten 

vaikuttavat kokemukseen ja käyttäytymiseen. Yksilö soveltaa uutta tietoa aikaisempien 

kokemustensa kautta. Yleiset kulttuuriset skeemat ovat opittuja ja tuottavat odotuksia siitä, mikä on 

yleinen ja normaali asioiden tila. Sosialisaatiossa sosiaalistetaan yksilöä noudattamaan 

yhteiskunnassa vallalla olevia normatiivisia ohjeita, mutta sosialisaatio tuottaa myös eroja 

yksilöiden välille uusintamalla ja muuttamalla käsityksiä, uskomuksia ja odotuksia. (Hukkila ja 

Nisula 1991.) 

Kriittisen tieteellisen realismin näkökulmasta teoriat eivät täydellisesti vastaa totuutta, mutta tiede 

pyrkii saavuttamaan yhä parempaa tietoa totuudesta. Ainakin osa todellisuudesta on ihmismielestä 

riippumatonta. (Niiniluoto 1999.) Pragmatistinen tutkimusote, joka korostaa tutkimuskysymysten, 

kontekstuaalisten seikkojen sekä teoreettisen ja käytännöllisen tarkoituksenmukaisuuden 

merkitystä, on ohjannut tutkimusasetelmassani käyttämään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia 



	  

	  

	   22	  

menetelmiä (Kilpinen ym. 2008). Käyttämällä monimenetelmällistä tutkimusta (Mixed methods) 

olen pyrkinyt saamaan mahdollisimman kattavan kuvan tutkimuskohteestani ja vastaamaan 

erilaisiin tutkimuskysymyksiini. (Ks. Tashakkori ja Teddlie 2003.) 

Kuten Suoranta (2003) on todennut, maailma, ja mielestäni sen yksittäiset ilmiötkin, ovat liian 

monimuotoisia pelkistettäviksi yhteen menetelmään tai yhteen tieteenfilosofiseen näkemykseen. 

Lähtökohta tutkimukselleni on ollut se, että todellisuus on olemassa ihmisen tajunnasta ja 

tiedostamisesta riippumatta, mutta tutkija antaa todellisuudelle merkityksen ja kulttuuriset mallit 

sosialisaation kautta muokkaavat niitä kehyksiä, joiden puitteissa niin tutkija kuin tutkittavatkin 

hahmottavat todellisuutta. 

 

Tutkijan positio 

Juhila (1999) on eritellyt tutkijalle neljä positiota. Tutkimusprosessini aikana olen ollut kaikissa 

näissä positioissa. Analyytikkona olen pyrkinyt pitämään osallisuuteni aineistoon mahdollisimman 

pienenä ja kontrolloituna. Erityisesti tähän pyrin haastatteluiden ja prosessidraamojen teossa, mutta 

myös aineistojen analyysissa. Asianajajan positiossa olen ollut pyrkiessäni tuomaan esiin niitä 

eroja, joita eri tutkimustavat tuottavat nuorten seksuaalikäyttäytymistä tutkittaessa. Omat arvoni 

ovat olleet vaikuttamassa siihen, että olen halunnut tuoda esiin erilaisia näkökulmia. Lääketieteen 

näkökulma nuorten seksuaaliterveyteen on riskikeskeinen, ja olen halunnut haastaa tämän 

näkökulman valta-aseman.  

Tulkitsijana olen halunnut tuoda esiin sen moninaisuuden, jota nuorten seksuaalikulttuuri sisältää. 

Keskeistä on ollut vuorovaikutteisuus tutkimukseeni osallistuneiden tyttöjen ja heidän tuottamansa 

aineiston kanssa. Haastatteluissa ja prosessidraamoissa olen ollut paitsi analysoija myös aineiston 

tuottaja. Lähestymistapani on vaikuttanut siihen, mitä asioita aineistosta olen nostanut esiin. 

Tutkiessani tyttöjen kulttuurisia resursseja olen itsekin kulttuurinen toimija. Keskustelijana olen 

ollut osatutkimusjulkaisujeni kautta. Keskustelijana olen pyrkinyt kriittisyyteen joidenkin 

yhteiskunnassamme melko itsestään selvinä pidettyjen nuorten seksuaaliterveyteen ja                       

-käyttäytymiseen liittyvien asioiden suhteen. 

Juureni ovat lääketieteen perinteisessä tavassa ymmärtää ihmistä ja hänen käyttäytymistään. Nämä 

tavat merkityksellistää nuorten seksuaalista käyttäytymistä eivät kuitenkaan mahdollista syvemmän 

ymmärryksen saamista siitä, mitä merkityksiä nuoret itse antavat asioille, jotka on tavattu liittää 
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nuorten seksuaaliseen (riski)käyttäytymiseen. Tavoitteenani on ollut löytää ja ymmärtää nuorten 

seksuaalikäyttäytymisen moninaisuus. Tutkijanroolini on ollut työhaalari (Puuronen 2002), joka on 

oikeuttanut henkilökohtaisiin kysymyksiin ja toisten elämään sekaantumiseen ja samalla suojannut 

tutkijaminääni. Se on poikennut lääkärintakistani siinä, että lääkärintakissani minulla olisi oikeus ja 

velvollisuuskin opettajan ja ohjaajan rooliin, jota tutkijan työhaalarissani olen välttänyt. 
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3 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Kirjallisuus on haettu pääasiallisesti Medline-, Psycinfo- ja Web of Science -tietokannoista 

kulloiseenkin kysymyksenasetteluun liittyvillä hakutermeillä. Suomalaista kirjallisuutta on haettu 

lisäksi Medic-, Arto- ja Nelli -tietokannoista. Kirjallisuuskatsaus on rajattu suomen- ja 

englanninkieliseen, lähinnä tyttöjen heteroseksuaalista käyttäytymistä käsittelevään tutkimukseen. 

Kirjallisuuskatsauksen ulkopuolelle on rajattu Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa tehdyt 

tutkimukset, koska näissä maanosissa seksuaalinen kulttuuri poikkeaa huomattavasti suomalaisesta 

kulttuurista eikä vertailu tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta ole mielekästä.  

 

3.1 Nuorten maailma  

 

3.1.1 Nuorten kulttuurit, arvot ja maailmankuvat 

 

Suomalaisessa nuorisotutkimuksessa nuoruuden synnyn katsotaan ajoittuvan 1950-luvulle. 

Nuoruuden keskeisenä sosiaalisena sisältönä voidaan pitää uuden sukupolven liittämistä 

yhteiskunnan tehtävä- ja roolirakenteeseen ja kasvamista täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Nuorisokulttuurit ovat syntyneet lähinnä vastakulttuureiksi aikuisten valtakulttuurille ja 

kansainvälisyys on niille tyypillistä. (Aaltonen ym. 2007, s. 29–32.) Nuorten elämänpiirien 

moninaisuus asettaa nykynuorille merkittäviä haasteita; nuoret joutuvat koko ajan asemoimaan 

itseään uudelleen niin lähipiiriinsä kuin eri instituutioihin nähden. Nuorille on mahdollisuuksia 

enemmän kuin koskaan aiemmin, toisaalta heiltä myös odotetaan aiempaa enemmän. Hoikkala ja 

Paju (2002, s. 26–28) kutsuvat nykynuorten sukupolvea ”yksilöllisen pakkovalinnan sukupolveksi”, 

jota leimaa globalisaatio, kaupallisuus, matkailu ja informaatioteknologia. Myös seksuaalisuuteen 

liittyvissä tilanteissa nuoret ovat monien valintojen edessä. Myöhäismoderni aika on merkinnyt 

siirtymistä kurin kulttuurista halun kulttuuriin (Hautamäki ja Hautamäki 2005). Yksilölliset erot 

niin sosiaalisissa kuin taloudellisissa lähtökohdissa ovat kasvaneet (Wilska ja Lähteenmaa 2006). 

Kultaista nuoruutta, jossa elämä on helppoa ja yksinkertaista, ei enää ole – jos koskaan on 

ollutkaan.  
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Kaikesta huolimatta suomalaisnuoret suhtautuvat tulevaisuuteen melko optimistisesti ja 

toiveikkaasti ja kokevat elämäntilanteensa varsin hyväksi, vaikka tuntevatkin epävarmuutta 

tulevaisuuden, erityisesti työnsaannin, suhteen (Salasuo ym. 2006). Nuorten toivoa käsittelevässä 

väitöskirjassaan Tikkanen (2012) toi esiin, että toivo on nuorten elämän jokapäiväinen 

peruselementti, joka kannustaa ja kannattelee elämässä. Muutaman vuoden takaisessa Nuorten 

vapaa-aika -tutkimuksessa nuoret antoivat nykyiselle elämäntilanteelleen arvon 8,7 (keskiarvo 

asteikolla 4–10) (Kurttila ja Myllyniemi 2009). 

Nuorten kulttuurit sisältävät erittäin monia eri tekijöitä, joista seuraavana käsitellään ne tämän 

tutkimuksen kannalta relevantit tekijät, jotka aiemman nuorten seksuaaliterveyttä ja -käyttäytymistä 

käsittelevän kirjallisuuden mukaan ovat keskeisiä. Näitä ovat media, arvot, naisen ja miehen roolit 

sekä päihteet. 

 

Media 

Mediassa kuvataan nuorisoa usein ongelmien kautta, ja kaikkiaan nuorisokeskustelua on pidetty 

ongelmakeskeisenä (Raivio 1997). Monissa tutkimuksissa on todettu median vaikuttavan 

merkittävästi nuorten elämään ja usein tämän vaikutuksen on katsottu olevan haitallinen (Rosengren  

1994). Sähköisten viestimien kautta nuorisokulttuurit leviävät kauas ja nopeasti ja voivat joko 

yhdistää tai erottaa nuorisoryhmiä toisistaan. Nuoret voivat valita haluamansa tuotteet ja 

elämäntapakuvat median suuresta tavaratalosta ja muokata omaa yksilöllistä elämäntapansa. (Miles 

2000.) 

Perinteisesti seksuaalisuus on tyttö- ja rakkausromaaneissa ollut tabu ja se on valjastettu lähinnä 

perheinstituution palvelukseen (Outinen 1992). Malmbergin (1989) mukaan monet tabut kaatuivat 

suomalaisessa yhteiskunnassa 1960-luvulla, erityisesti moraaliarvot ja seksuaalisuuteen liittyvät 

normit muuttuivat. Nämä muutokset nostivat esille erityisen huolen nuorten moraalin 

rappeutumisesta. Nyky-yhteiskunnan on läpäissyt erotisoituminen; puhutaan ylierotisoitumisesta 

(Plummer 1995, McNair 2002, Autio 2004, Traeen ym. 2004). Koko media tihkuu erotiikkaa, ja 

kuluttaminen on usein kytketty osaksi tätä viestiä; ”seksi ja sen myyminen ovat osa poliittista 

keskustelua, joukkotiedotusta ja mainontaa sekä populaarikulttuuria” (Autio 2004, s. 37). Tämän 

tutkimuksen haastatteluihin osallistuneet tytöt haastateltiin talvella 2004–2005, jolloin lehdistössä 

keskusteltiin aktiivisesti ylierotisoitumisesta (viittaan esim. Anttila 2004, Autio 2004). Haastatellut 

tytöt eivät kuitenkaan kokeneet median erotisoitumista omalla kohdallaan erityisen merkittävänä 
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asiana eivätkä uskoneet sen vaikuttaneen omaan kehitykseensä tai käyttäytymiseensä, mutta 

arvioivat median mahdollisesti vaikuttavan muihin nuoriin. Seksin arkipäiväistyminen on yhtäältä 

vapauttanut keskustelua seksistä, mutta toisaalta joka tapauksessa herättänyt huolen lasten ja 

nuorten asemasta nykymaailmassa.  

Medialla on todettu olevan vaikutusta nuorten seksuaaliseen käyttäytymiseen (Brown 2002, 

Escobar-Chaves ym. 2005, L'Engle ym. 2006). Visualisoitunut kulttuuri jättää tiedostamattomia 

muistijälkiä, jotka voivat aktivoitua muistivihjeen kautta ja siten vaikuttaa asenteisiin ja valintoihin 

(Schacter 2001). Media luo nuorille paineita esittää olevansa seksuaalisesti kokeneempia ja 

osaavampia kuin he todellisuudessa ovat, minkä lisäksi median luomat täydelliset esikuvat 

aiheuttavat paineita minäkuvan kehitykselle (Mustonen 2004). Identiteettikehitykseltään ja 

itsetunnoltaan hauraiden nuorten on ajateltu olevan erityisen alttiita median luomille kuville  

(Calvert ym. 2006).  

Vaikka nuoret nykyisin käyttävätkin pääasiassa sähköistä mediaa, myös kirjallisuus ja lehdet 

kuuluvat nuorten maailmaan. Tytöt samaistuvat lukemiensa tekstien hahmoihin ja löytävät 

ratkaisumalleja omaan elämäntilanteeseensa (Mustonen ym. 1992). Naisten seksuaalinen toimijuus 

liitetään lehdissä usein kuitenkin miehiin ja heidän tyydyttämiseensä (Apajakari 2001, Machin ja 

Thornborrow 2003), jolloin naisen oman seksuaalisuuden ilmaiseminen jää toissijaiseksi. Aaltosen 

ja Honkatukian (2002) mukaan tyttöjen avointa seksuaalisuutta käsitellään  lehdistössä kolmesta 

näkökulmasta, joko ongelmakäyttäytymisen osana (yksi riskitekijä muiden riskien joukossa), 

nykytytön normikäyttäytymisenä tai seksuaalivalistuksen oikeuttajana, ja usein ongelmanäkökulma 

noussee keskeiseksi. Vaikka seksiä käsitelläänkin mediassa paljon, saattavat monet 

seksuaalisuuteen liittyvät aiheet, kuten sukupuolitaudit ja raskaudenkeskeytykset, jäädä lähes 

käsittelemättä Brownin (2002) yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan. Suomalaisissa ja 

pohjoismaisissa nuorten kirjoissa ja elokuvissa käsitellään myös vaikeita nuorten seksuaalisuutta 

koskevia aiheita, mutta sukupuolitaudit ja raskaudenkeskeytykset jäävät näissäkin vähälle 

huomiolle (ks. esim. Häräntappoase, Fucking åmål, Tyttö sinä olet tähti, Apinatytöt, Sisko tahtoisin 

jäädä).   

 

Arvot 

Arvoja, asenteita ja käsityksiä omaksutaan samanaikaisesti mediasta, perinteestä, taiteesta, 

valistuksesta ja kasvatuksesta. Lisäksi vertaisryhmällä on suuri vaikutus arvoihin ja asenteisiin. 
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(Anttila 2004.) Helve (1993, 2002) on tutkinut suomalaisnuorten arvoja eri vuosikymmenillä. 

Hänen mukaansa nyky-yhteiskunnassa ei ole olemassa selkeitä ydinarvoja, vaan nuoret valitsevat 

tilanteen mukaan yksilölliset arvonsa. Sirpaleisessa yhteiskunnassa on tarkoituksenmukaista osata 

valita sopivat arvot ja asenteet tilanteen mukaisesti, mikä onnistuu, kun ei ole sitoutunut mihinkään 

ydinideologiaan. Myöhäismoderni yhteiskunta ei tarjoa yleispätevää etiikkaa, vaan vaatii kultakin 

yksilöllisiä, moraalisia valintoja. Nuoret sukkuloivat ihmisryhmien ja arvojen välillä (Suurpää 

1996).  

Nuorten arvojen on kuitenkin todettu pääpiirteissään noudattavan yleisiä, perinteisiä linjoja 

(Hukkila 1992, Venkula ja Rautevaara 1993, Helve 2002). Tyttöjen maailmankuvaan sisältyy 

rationaalisen maailman lisäksi myös yliluonnollinen maailma, mikä poikien keskuudessa on 

harvinaisempaa. Naisen roolin muutos perinteisestä mallista (mies perheen elättäjänä) näkyy 

tyttöjen ajattelussa siten, että perheen lisäksi työ kodin ulkopuolella koetaan tärkeäksi, vaikka tytöt 

ottavatkin urapäätöksissään huomioon odotuksensa parisuhteesta ja lapsista. 1990-luvulle 

siirryttäessä erityisesti tytöt suhtautuivat yhä kriittisemmin yhteiskuntaan, materialistisiin arvoihin 

ja miehisiin instituutioihin. (Helve 1992.) Viime vuosikymmeninä nuorten seurustelu ja 

seksuaalisuus ovat olleet kiihkeiden neuvotteluiden kohteena, niin kodeissa kuin koko 

yhteiskunnassa (Aapola 2002). Kontula ja Haavio-Mannila (1995, s. 476) ovat esittäneet, että 

nykyinen tasa-arvoistuva sukupolvi miettii seksuaalimoraalin kysymyksiä syvällisemmin kuin 

aiemmat sukupolvet. 

Nuorten arvomaailmaan kuuluvat sekä sosiaalisuus että pyrkimys henkilökohtaiseen menestykseen. 

Nuoret pyrkivät muodostamaan oman toimintansa piirin eivätkä varsinaisesti vastusta tai puolusta 

vanhempiensa arvoja. (Venkula ja Rautevaara 1993, s. 58–61.) Nuorille tärkeitä asioita ovat oma 

terveys, rakkaus, ihmissuhteet ja lasten oikeudet sekä ympäristöön ja tasa-arvoon liittyvät asiat. 

Tulevaisuudelta toivotaan ystäviä, pysyvää työtä, terveyttä ja perhettä lapsineen. Suurin osa nuorista 

kokee elämykset tärkeinä elämäntavoitteina, vähän vähemmän tärkeäksi koetaan keskiluokkainen 

elämä (työ, perhe, elintaso) ja vähiten tavoittelemisen arvoista on status. (Puohiniemi 2002, Wilska  

2005.) Elämän nautintoja korostava elämäntapa on ollut yhteistä kaikille nuorisosukupolville 1950-

luvulta lähtien (Venkula ja Rautevaara 1993, s. 60, Miles 2000, s. 101–104), joskin se näyttää 

korostuneen 2000-luvulla. Vaikka nuorten arvot vuosien saatossa ovatkin pysyneet melko 

perinteisinä, eivät nuoret sido arvojaan enää yhteen ydinideologiaan, vaan valitsevat arvonsa 

tilanteeseen ja individuaalisiin tavoitteisiinsa sopiviksi. Merkittävää on, että nuorilla edelleenkin on 

arvoja, jotka ohjaavat heidän käyttäytymistään ja valintojaan.  
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Naisen ja miehen roolit 

Pohjoismaita yhdistää tasa-arvoinen sukupuolimalli, ja Suomi on melko tasa-arvoinen seksuaalisten 

standardien suhteen. Suomessa tämä murros tapahtui 1960–1970-luvuilla. (Julkunen 1994, Haavio-

Mannila ja Kontula 2003.) Suomessa tähän tasa-arvoihanteeseen yhdistyy lisäksi itäinen vahvan 

naisen perinne (Apo 1995). Kuitenkin poikien ja tyttöjen välillä on todettu eroja tasa-arvoisuuden 

kannatuksessa. Suomalaistytöt kannattavat sukupuolten tasa-arvoa iän myötä enenevässä määrin, 

kun poikien kannatus puolestaan laskee. Ainakin 1990-luvulle asti poikien sukupuolikäsitykset ovat 

olleet varsin stereotyyppisiä ja patriarkaalisia. (Näre 1992.) Kuitenkin edelleen 2000-luvulla 

julkisissa tilanteissa naisilta odotetaan stereotyyppistä, feminiinisen kilttiä ja taustalla pysyttelevää 

käyttäytymistä (Hautamäki ja Hautamäki 2005). Peruskoulun 9-luokkalaisten keskuudessa tehdyssä 

tutkimuksessa tytöt olivat jonkin verran tasa-arvokeskeisempiä kuin pojat, ja pojat olivat tyttöjä 

taipuvaisempia pitäytymään totutuissa sukupuoleen leimautuneissa ammateissa (Niemi 2012). 

Ylöstalon (2012) tuoreessa suomalaisia aikuisia käsittelevässä väitöskirjassa todetaan naisilta 

odotettavan ”tasa-arvoiseksi tulemista” omistautumalla työlle, mutta toisaalta samanaikaisesti 

perheen asettamista etusijalle ja toimimista sovittelevasti sukupuolten harmoniaa vaalien. 

Oppikirjoissa edelleen usein vahvistetaan sukupuolistereotypioita ja jos ne nähdään ongelmallisina, 

vastuu ongelman ratkaisusta jätetään yksilölle (Tainio ja Teräs 2010, Korhonen 2011).  

Nuorisotutkimuksessa tyttöjen kulttuurisena alueena on aiemmin yleensä pidetty yksityistä sfääriä, 

kotia ja suljettua kaveripiiriä, kun puolestaan poikien alue sijoittuu julkiseen sfääriin, kadulle ja 

jengeihin (Hoikkala 1989). Suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa jaottelu ei liene enää kovin selvä ja 

tyttöjen kohdalla voidaan puhua julkiseen sfääriin siirtymisen olevan siirtymäriitti aikuisuuteen 

(Tirkkonen ym. 1989, s. 172).  

Tolosen (2001, s. 166, 177–183, 202–207) koulumaailmaan liittyvässä tutkimuksessa tyttöjen tuli 

olla sekä luonnollisen naisellisia että miehisen toiminnallisia. Poikien naisihanteena oli riittävän, 

mutta ei liiallisen naisellinen tyttö, joka on sisäisesti kaunis ja ulkoisestikin sopusuhtainen ja jonka 

elämäntyyli on samankaltainen kuin pojalla itsellään. Tyttöjen miesihanne oli urheilullinen ja 

hoikka poika, jonka tyyli vastaa omaa tyyliä ja joka on sosiaalinen ja naista tukeva. Ihannekuvissa 

näkyvät julkisuuden ihanteet, mutta kauneus aina määriteltiin paikallisesti ja suhteessa omaan 

tyyliin.  
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Tyttöjen irtiottoja kuvaa ”liminaliteettijärkevyys”: rajojen ylityksissään tytöt ovat vähemmän 

kapinallisia ja näkyviä kuin pojat. Ilmiön taustalla lienee voimakkaamman sosiaalisen kontrollin 

lisäksi vastuurationaliteetti, naisille ominainen halu ottaa huomioon lähimmäiset ja ympäristö eli 

omien tekojen seuraukset niin muille kuin itsellekin. (Lähteenmaa 1992.) Tyttöjen asema ja heihin 

kohdistuvat odotukset traditioihin nähden ovat edelleen tiukemmat kuin pojilla (Houni ja Suurpää 

1998). Nuoruus on sukupuoliroolin ja identiteetin löytymisen kannalta keskeinen ikävaihe, ja tämän 

vuoksi vertaisryhmässä saavutettua suosiota on erittäin tärkeää pitää yllä. Tyttöjen on tärkeää 

huolehtia suosiostaan niin tyttöjen kuin poikien keskuudessa. (Hautamäki ja Hautamäki 2005.) 

Vaikka Suomessa ja muissa Pohjoismaissa rooliodotukset naisten ja miesten välillä ovatkin 

vähäisempiä kuin useimmissa muissa yhteiskunnissa, silti tyttöjen ja naisten odotetaan käyttäytyvän  

passiivisemmin ja painottavan enemmän sosiaalisia suhteita kuin poikien ja miehien. 

 

Päihteet 

Seksuaaliseen (riski)käyttäytymiseen liitetään usein päihteiden käyttö. Suomalaisnuorten päihteiden 

käytössä on tapahtunut myönteistä kehitystä 2000-luvulla. Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa 

tehdyn kansainvälisen ESPAD-tutkimuksen (Metso ym. 2009) mukaan humalajuominen oli selvästi 

vähentynyt, kuitenkin yli 10% humaltui viikoittain. Myös tupakointi oli vähentynyt ja tupakoinnin 

sekä humalajuomisen aloitusikä oli myöhentynyt 2000-luvun lopulla. Kannabiksen käyttö oli 

kääntynyt laskuun vuosituhannen vaihteessa, mutta tuorein kouluterveyskysely osoittaa trendin 

kääntyneen (THL 2011b). Muiden huumeiden käyttö oli Suomessa edelleen vähäistä. (Luopa ym. 

2010.) Verrattaessa kouluterveyskyselyn (THL 2011a) tuloksia vuosituhannen alun ja nykyhetken 

välillä päivittäin tupakoivien määrä oli vähentynyt niin peruskoululaisten (24%à15%) kuin 

lukiolaistenkin (19%à11%) keskuudessa. Peruskoululaisten humalajuominen oli vähentynyt (26% 

à15%), mutta lukiolaisten humalajuominen oli pysynyt ennallaan (25%). Ammattioppilaitoksissa 

opiskelevat otettiin kouluterveyskyselyn piiriin vasta vuosina 2008–2009 eikä tänä aikana ole 

tapahtunut juurikaan muutoksia päivittäisessä tupakoinnissa (39%à40%) eikä humalahakuisessa 

juomisessa (40%à39%). Heillä niin tupakointi kuin humalajuominenkin olivat yleisempiä kuin 

peruskoululaisilla ja lukiolaisilla.  
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3.1.2 Nuorten seksuaalikasvatus ja -terveyspalvelut Suomessa 

 

Seksuaalikasvatus  

1950-luvulta lähtien koulujen opetussuunnitelmissa on mainittu sukupuolikasvatukseen liittyviä 

aiheita. Peruskoulujen opetussuunnitelmiin seksuaalikasvatus integroitiin vuodesta 1970 lähtien 

(Opetusministeriö 1970). Terveystieto on ollut itsenäisenä oppiaineena peruskouluissa ja lukioissa 

viimeistään vuodesta 2004 (Perusopetuslaki 1998, Lukiolaki 1998, Opetushallitus 2004), jolloin 

seksuaaliterveysopetus sai aiempaa selkeämmät sisällöt ja tavoitteet. Raskauden ehkäisyneuvonta 

tehostui 1970-luvulla raskaudenkeskeytystä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 1970) 

ja kansanterveyslain (Kansanterveyslaki 1972) johdosta. Vaikka näiden lakien myötä korostuikin 

nimenomaan raskauden ehkäisyneuvonta, kiinnitettiin ohjeissa huomiota myös laajempaan 

seksuaalikasvatukseen. 1970- ja 1980-luvuilla lääkintöhallitus ohjeisti työtä ohjekirjeillään. 1990-

luvulla vähennettiin valtakunnallista ohjausta ja vastuu siirtyi kunnille, jolloin myös järjestöjen 

merkitys palveluiden tuottajana kasvoi. (Liinamo 2005.) 2000-luvulla WHO (2010) on ohjeistanut 

seksuaalikasvatusta standardiohjeistuksellaan. 

 

Seksuaaliterveyspalvelut 

Suomi muiden Pohjoismaiden mukana on ollut johtavia maita nuorten seksuaaliterveyden ja            

-oikeuksien ajajana ja toteuttajana. Seksuaalikasvatusta on ollut parhaiten tarjolla Pohjoismaissa. 

Asenteet seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen ovat Suomessa olleet positiivisia.  

Viimeisimmät valtakunnalliset ohjeet raskauden ehkäisypalveluiden järjestämisestä ovat niinkin 

vanhoja kuin vuodelta 1982 (Lääkintöhallitus 1982). Vuonna 2007 laadittiin Seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on ollut edistää väestön ja yksilöiden 

seksuaaliterveyttä ja linjata seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyötä (STM 2007). 2000-

luvulla ovat tulleet Käypä hoito -ohjeet raskaudenkeskeytyksen hoidosta (Käypä hoito 2006b), 

jälkiehkäisystä (Käypä hoito 2006a) ja sukupuolitautien diagnostiikasta ja hoidosta (Käypä hoito 

2010). Uuden asetuksen (Valtioneuvoston asetus 2009) mukaan seksuaaliterveyttä koskevaa 

terveysneuvontaa on tarjottava myös äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa. Lisäksi sitä voidaan tarjota osana muita palveluja.  



	  

	  

	   31	  

Kouluterveydenhuolto kattaa koko oppivelvollisten ikäluokan 7–16-vuotiaat. Kouluterveydenhuolto 

tarjoaa muiden palvelujen ohessa seksuaaliterveyspalveluja ja -kasvatusta. Kouluterveydenhoitajat 

osallistuvat aktiivisesti seksuaaliterveyden opetukseen (Sannisto ja Kosunen 2009). 

Yhteiskunnallisten ja terveydenhuollon muutosten vuoksi kouluterveyspalvelut supistuivat 1990-

luvulla (Marjamäki 1994), mutta 2000-luvulla resurssit ovat lisääntyneet. Opiskeluterveydenhuolto 

huolehtii toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuollosta. Niin kouluterveydenhuollon (STM ja 

Stakes 2002) kuin opiskeluterveydenhuollonkin (STM 2006) oppaissa esitetään toimintamalleja 

seksuaaliterveyden edistämiseksi. Koululaisten on vaikeaa hakeutua seksuaaliterveysasioissa 

terveyspalvelujen piiriin, ja perhesuunnittelupalvelut ovat useille nuorille, etenkin pojille, melko 

tuntemattomia, ja siksikin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tarjoaminen on tärkeää 

(Pötsönen ja Välimaa 1995, THL 2011b).  

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen terveyskeskuksille tehdyssä tutkimuksessa 

(Sannisto ja Kosunen 2009) selvitettiin raskauden ehkäisyyn liittyviä käytäntöjä. Erillisiä nuorille 

tarkoitettuja seksuaaliterveysvastaanottoja oli vain harvoissa terveyskeskuksissa. Useimmiten 

palvelut olivat perhesuunnittelu- tai äitiysneuvolan yhteydessä tai lääkärin vastaanotolla. 

Keskimääräinen odotusaika ehkäisyn aloitukseen hoitajalle oli noin viisi päivää ja lääkärille noin 

kaksi viikkoa. Maksuton ehkäisyvälineiden jakelu rajoittui yleensä ehkäisyn aloitukseen, jolloin 

ehkäisyvalmisteita sai 3–9 kuukaudeksi.  

Niin varusmiespalvelun kuin siviilipalvelunkin yhteydessä nuoret miehet saavat seksuaaliopetusta 

(Kontula 2004). Myös rippikoulussa, jonka käy noin 90 % ikäluokasta, annetaan seksuaaliopetusta 

(Ertman 2009). Väestöliitolla on monia nuorten seksuaaliterveyttä tukevia toimintoja, kuten 

Avoimet ovet ja erilaiset nettipalvelut (Väestöliitto 2011). Muista kolmannen sektorin palveluista 

esimerkiksi Tyttöjen talot (Setlementtinuorten liitto 2011) tarjoavat tytöille 

seksuaaliterveyspalveluja.  
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3.2 Seksuaalinen käyttäytyminen 

 

3.2.1 Nuorten seksuaaliterveyden ja -käyttäytymisen kehitys  

 

Tietoa suomalaisnuorten seksuaalikäyttäytymisestä ennen 1960-lukua on kovin vähän. Tilastot 

esiaviollisista raskauksista viittaavat siihen, että 1880-luvulta 1960-luvulle nuorten 

seksuaalitavoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. 1970-luvulla tapahtui nopea yhteiskunnan 

sosiaalinen ja taloudellinen rakennemuutos, mikä näkyi nuorten seksuaalikäyttäytymisen 

vapautumisena. (Kontula 1991a.) Yhteiskunnallisten muutosten ohella sukupuolinen kypsyminen 

vaikuttaa seksuaaliseen käyttäytymiseen. Sukukypsyyden suomalaiset tytöt saavuttavat poikia 

nuorempina. Kuukautisten alkamisikä varhentui 1990-luvun alkupuolelle asti ja on nyt tasaantunut 

noin 13 vuoteen, joskin viitteitä kuukautisten alkamisiän uudelleen varhaistumisesta on havaittu 

(Rimpelä 2004, Wehkalampi ja Dunkel 2009). 

1990-luvulla monet nuorten seksuaaliterveyteen liittyvät trendit kääntyivät Suomessa huonompaan 

suuntaan. Tätä nuorten seksuaaliterveyden heikkenemistä selittänevät osaltaan kunnallisten 

palveluiden, kuten koulujen seksuaaliopetuksen, kouluterveydenhuollon ja erillisten 

ehkäisyneuvoloiden, tarjonnan heikentyminen (Kosunen ja Rimpelä 1999). Tytöt saavat eniten 

tietoa rakkaudesta ja seksistä lehdistä, internetistä, ystäviltä ja koulusta (Nöyränen 2010). Nuoria 

erityisesti kiinnostavia aiheita ovat ehkäisy, rakastelu sekä sukupuolitaudit (Nykänen 1996). Tiedot 

seksuaaliterveydestä ovat lisääntyneet, mutta edelleen 20%:lla peruskoululaisista on heikot tiedot 

asiasta (Luopa ym. 2010). Seksuaaliterveystiedot lisääntyvät iän mukana, ja seksuaaliasioiden 

kokeminen ajankohtaisiksi on selvästi yhteydessä tyttöjen tietoihin, mutta pojilla vastaavaa yhteyttä 

ei ole (Liinamo ym. 2000). Tyttöjen seksuaaliterveystietojen lisääntyminen selittynee sillä, että tytöt 

saavat asiallista tietoa, kun hormonaalisia ehkäisymenetelmiä harkitessaan etsivät sitä itse ja 

reseptejä hakiessaan saavat tietoa ammattilaisilta.  

Noin neljännes nuorista hyväksyy täysi-ikäisten harjoittaman seksin myynnin ja ostamisen. Selvä 

enemmistö (85 %) hyväksyy seksin ennen avioliittoa, mutta vain noin joka kymmenes seksin muun 

kuin oman kumppanin kanssa. Vähän yli puolet nuorista pitää hyväksyttävänä harrastaa seksiä 

samaa sukupuolta olevan kanssa. (Nuorisobarometri 2006.) 
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Suomalaisnuorten sukupuolinen aktiivisuus lisääntyi ja yhdyntöjen aloittamisikä aleni 1990-luvun 

lopulla, kun yhdyntöjen aloittaminen on 2000-luvulla siirtynyt hieman myöhemmäksi (Kosunen 

ym. 2000, Falah-Hassani ym. 2009, Kontula 2009, s. 85). Tytöt kokevat ensimmäisen yhdyntänsä 

keskimäärin 16-vuotiaana ja pojat hieman alle 17-vuotiaana (Kontula 2009, s. 85). 

Yhdyntäkokemukset lisääntyvät nopeasti toisen asteen koulutukseen siirryttäessä (Luopa ym. 

2010). Koko maailmassa yleisesti seksin aloitusikä ei ole laskenut, mutta esiaviolliset suhteet ovat 

lisääntyneet kehittyneissä maissa (Wellings ym. 2006). Suomalaisilla 18–29-vuotiailla miehillä oli 

ollut elinaikanaan keskimäärin 5,0 ja naisilla 3,4 seksikumppania (Nikula ym. 2007). 

Kouluterveyskyselyn (THL 2012a) mukaan vähintään viisi seksikumppania elinaikana oli ollut 

peruskoulun pojista noin viidenneksellä ja tytöistä kymmenesosalla, lukiolaisista niin pojista kuin 

tytöistäkin noin kymmenesosalla ja ammattioppilaitoksessa opiskelevista pojista viidenneksellä ja 

tytöistä neljänneksellä. Suomalaisten nuorten seksikumppaneiden määrä vaikuttaa aika suurelta 

verrattaessa kansainväliseen kirjallisuuteen (ks. esim. Durbin ym. 1993, Ethier ym. 2003). 

Yksiavioisuus on vallitsevaa kaikkialla maailmassa, mutta teollistuneissa maissa on yleisempää, että 

elinaikana on ollut useita seksikumppaneita (Wellings ym. 2006). 

Kouluterveyskyselyjen valossa viimeisimmässä yhdynnässä ehkäisyn laiminlyönti lisääntyi 1990-

luvulla, mutta väheni 2000-luvulla (Falah-Hassani ym. 2009) ja vähenee iän myötä (THL 2012a). 

Tuoreimman kouluterveyskyselyn (THL 2012a) mukaan ehkäisyn laiminlöi viimeisimmässä 

yhdynnässään peruskoulun pojista 20 % ja tytöistä 16 %, lukion pojista 8 % ja tytöistä 7 % sekä 

ammattioppilaitoksissa opiskelevista pojista 14 % ja tytöistä 12 %. Ehkäisypillereiden käyttö 

lisääntyi 1980-luvulla ja on sen jälkeen pysynyt melko samalla tasolla, siten että 14-vuotiaista 

ehkäisypillereiden käyttäjiä oli alle 5 %, 16-vuotiaista noin 20 % ja 18-vuotiaista noin 40 %. 

(Kosunen ym. 2000, Falah-Hassani ym. 2006). Kondomin käyttö lisääntyi 1980-luvun lopulta 1990-

luvun puoliväliin ja väheni sen jälkeen (Kosunen ym. 2000). Suomalaistytöt käyttävät kondomia 

vähemmän kuin tytöt muulla (WHO 2008). Jälkiehkäisy tunnetaan hyvin, mutta sen käyttö on ollut 

melko vähäistä (Virjo ja Virtala 2003, Falah-Hassani ym. 2007). 

Pitkän vähenemisen jälkeen suomalaisnuorten abortit ja raskaudet lisääntyivät 1990-luvulla 

(Kosunen ym. 2000). 2000-luvulla nuorten 15–19-vuotiaiden synnytysten määrä on vähentynyt, ja 

se oli vuonna 2010 8,5/1000 vastaavan ikäistä kohti. Myös raskaudenkeskeytykset vähenivät, ja 

niitä oli 12,1/1000 vastaavan ikäistä kohti. (THL 2011c.) Niin ikään muissa kehittyneissä maissa, 

erityisesti Euroopassa,  teiniraskaustrendit ovat laskevia. Myös Yhdysvalloissa aborttitrendit ovat 

olleet laskevia, vaikka nuorten abortteja tehdäänkin enemmän kuin useimmissa muissa länsimaissa. 
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Kehityksen taustalla on nähty olevan tyttöjen korkeampi koulutus ja päämäärien muuttuminen 

muiksi kuin äitiyteen ja perheeseen liittyviksi. (Singh ja Darroch 2000, Bajos ym. 2003, Knudsen 

ym. 2003, Sedgh ym. 2007.) Suomessa ehdottomasti yleisin nuorten hakusyy 

raskaudenkeskeytykseen on sosiaaliset syyt ja toiseksi yleisin syy alle 17 vuoden ikä (THL 2010a). 

Monissa maissa nuorten raskaudet liittyvät rotuun ja etniseen taustaan, mutta eivät juurikaan 

Pohjoismaissa (Singh ym. 2001). 

Tilastoitavista sukupuolitaudeista klamydia on merkittävin suomalaisnuorten sukupuolitauti. 1990-

luvulla nuorten klamydiainfektiot lisääntyivät ja kasvu oli erityisen suurta alle 20-vuotiaiden 

keskuudessa (Hiltunen-Back ym. 2003). 2000-luvulla trendit ovat tasaantuneet, mutta edelleen 

klamydiainfektioita on eniten nuorilla. Vuonna 2011 ilmoitettuja klamydiainfektioita oli 15–19-

vuotiailla nuorilla 25 % (n=3352) ja 20–24-vuotiailla 41 % (n=5597) kaikista ilmoitetuista 

tartunnoista (THL 2012b). Muut tilastoitavat sukupuolitaudit ovat nuorilla harvinaisia. (THL 

2010b.) Ihmisen papilloomaviruksen (HPV) aiheuttamat infektiot ovat yleisiä ja esiintymishuippu 

on alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä, mutta tarkkoja esiintymislukuja nuorten HPV-infektiosta ei ole 

saatavissa (Lehtinen ym. 2009). 

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa nuoret joutuvat kokemaan melko paljon. Kouluterveyskyselyn  

(THL 2011b) mukaan seksuaalista häirintää oli kokenut niin peruskoulussa, lukiossa kuin 

ammatillisessa oppilaitoksessakin yli 40 % nuorista, tytöt useammin kuin pojat. Seksuaalista 

väkivaltaa, joksi tässä kyselyssä määriteltiin intiimialueiden vastentahtoinen koskettelu, seksiin 

painostus tai pakotus ja vastikkeellinen seksi, oli kokenut 14 % peruskoululaisista sekä lukiolaisista 

ja 19 % ammattioppilaitosten opiskelijoista. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat tytöt 

joutuivat erityisen usein seksuaalisen väkivallan kohteiksi. Huomattavaa kuitenkin on, että niin tytöt 

kuin pojat joutuvat seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteiksi. Kouluterveyskyselyissä ei ole 

aiemmin kysytty seksuaalisesta häirinnästä ja nuorten ilmoittaman seksuaalisen häirinnän yleisyys 

on herättänyt hämmennystä ja huolta, mutta myös epäuskoa (Järvi 2012), yleisessä keskustelussa 

(ks. esim. Aamulehti 25.1.2012, Anna 11/2012). Poliisiammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen 

(Ellonen ym. 2008) mukaan yhdeksäsluokkalaisista tytöistä kolme prosenttia ja pojista prosentti oli 

kokenut sukupuoliyhteyteen pakottamista ikätoverin taholta. Seksuaalikokemukset aikuisten kanssa 

olivat vähentyneet aiempaan verrattuna, vaikkakin seksuaalinen häirintä esimerkiksi internetin 

välityksellä oli lisääntynyt. 
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3.2.2 Riskikäyttäytyminen 

 

Jessor (1991) määrittelee riskikäyttäytymiseksi minkä tahansa käyttäytymisen, joka vaarantaa 

nuoren psykososiaalisen kehityksen. Termiin ”riskiseksi” liitetään itsestään selvästi HIV ja 

sukupuolitaudit, suunnittelemattomat raskaudet etenkin nuorilla ja parisuhteen ulkopuoliset ja liian 

varhaiset seksikontaktit (Gagnon 2004, s. 201). Huomionarvoista on, että seksuaalinen 

riskikäyttäytyminen liitetään erityisesti tiettyihin ihmisryhmiin, muun muassa teinityttöihin 

(Gagnon 2004, s. 215). Beck (1995) kutsuu koko yhteiskuntaamme riskiyhteiskunnaksi, missä 

kaikkien on koko ajan kohdattava monia erilaisia globaaleja ja henkilökohtaisia riskejä. 

Elämysyhteiskunta (Heinonen 2003b), joka voidaan määritellä yhteiskunnaksi, jossa elämysten 

etsiminen, tuottaminen, tuotteistaminen ja välittäminen ovat keskeisellä sijalla, voi muodostua 

riskiyhteiskunnaksi, mikäli elämyksiä etsitään vaarallisilla tavoilla kuten huumeista (Heinonen 

2003a). Tulevaisuuden pohdinta ei ole nuorten elämässä keskeistä, vaan olennaista on ”tässä ja nyt” 

-ajattelu (Salasuo ym. 2006, s. 59). Tämänhetkisen käyttäytymisen mahdolliset seuraamukset eivät 

siis näyttäisi olevan nuorten pohdinnoissa merkittävässä asemassa.  

Nuorten terveysriskien on katsottu johtuvan nuorten elämäntavoista ja itse nuoruudesta (Rajantie 

ym. 1993, s. 23). Riskikäyttäytymistä on pidetty nuorille tyypillisenä, ja riskinottoa lisäävinä 

tekijöinä on mainittu elämänilon tarve, kokemuksen puute ja tunne haavoittumattomuudesta (Ahola 

1990). Nuoret eivät usko vahingoittuvansa, esimerkiksi saavansa sukupuolitautia (Christianson ym. 

2003). Puhutaan optimistisesta biaksesta: itselle tapahtuu pikemminkin positiivisia kuin negatiivisia 

asioita ja riskiä itselle pidetään pienempänä kuin riskiä muille (Weinstein 1980, Whaley 2000). 

Kaiken kaikkiaan nuoruuteen liittyy voimakkaita, vastakkaisia tunteita, ja nuoret nähdään sekä 

viattomina että villeinä, puhtaina ja kesyttämättöminä (Sihvonen 2003, s. 86). Nuoruutta kuvataan 

yhtäältä onnen ja toisaalta ongelmien kautta (Houni ja Suurpää 1998, s. 9). Koko 

nuorisokeskustelua on pidetty ongelmakeskeisenä (Raivio 1997, s. 27, Harrikari 2008, s. 22). 

Omassa tutkimuksessanikin olen aluksi lähestynyt tyttöjen seksuaalikäyttäytymistä riskien 

näkökulmasta, suuremmin kyseenalaistamatta kyseistä lähestymistapaa. 

 

 

 



	  

	  

	   36	  

Seksuaalikäyttäytymiseen liittyvät tekijät 

Nuorten seksuaalista käyttäytymistä on tutkittu hyvin paljon ja tutkimusta on tehty erityisesti 

Yhdysvalloissa. Taulukkoon 1 on kerätty nuorten seksuaalikäyttäytymistä koskevia 

katsausartikkeleita. Valtaosa katsausartikkeleista on Yhdysvalloissa tehtyjä ja monet niistä 

käsittelevät vain yhdysvaltalaisia tutkimuksia. Yhteiskunta ja kulttuuri, myös seksuaalikulttuuri, 

ovat erilaisia Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Taulukkoon 2 on kerätty eurooppalaisia, erityisesti 

pohjoismaisia, tyttöjen seksuaalikäyttäytymistä käsitteleviä tutkimuksia. Taulukoihin on kerätty 

joitakin keskeisiä ja toisaalta uusimpia tutkimuksia. Tutkimuksista on esitetty keskeisimmät 

tulokset yksinkertaistetun taulukoinnin muodossa. 

Katsausartikkelien mukaan tyttöjen seksuaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat erityisesti aikomus ja 

hallinnan tunne, elämänkokemukset, päihteet, sosiaaliset normit ja erityisesti Yhdysvalloissa  

vanhempien asenteet ja suhde vanhempiin. Seksuaalikäyttäytymiseen ja -terveyteen liittyvillä 

tiedoilla ei näyttäisi olevan suurta merkitystä käyttäytymiselle. Myös eurooppalaisissa 

tutkimuksissa tyttöjen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvinä tekijöinä korostuvat hallinnan tunne, 

päihteet ja sosiaaliset normit. Sen sijaan yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa esiin tulleella etnisellä 

taustalla ei näytä olevan suurta merkitystä eurooppalais- tai pohjoismaalaistyttöjen seksuaaliselle 

käyttäytymiselle, kun puolestaan luottamuksella ja rakkaudella on melko keskeinen rooli.  

Tieto yksin ei siis näytä vaikuttavan käyttäytymiseen (Hubbs-Tait ja Garmon 1995). Pystyäkseen 

ennalta välttämään riskit ei riitä, että tietää oikeat käyttäytymistavat, vaan täytyy myös pystyä 

käyttäytymään oikeaksi katsomallaan tavalla (Pearson 2006). Riskikäyttäytymiselle altistavat ja 

niiltä suojaavat niin itseen liittyvät asiat, kuten biologiset tekijät (puberteetin ajoittuminen, 

sukupuoli, aivojen kehitys), psykologiset tekijät (hallinnan tunne, itsetunto, elämänkokemukset) ja 

käyttäytymiseen liittyvät tilannetekijät (päihteiden käyttö, rikollisuus), kuin perheeseen ja 

sosioekonomiseen asemaan liittyvät asiat, kuten perheen rakenne (yksinhuoltajuus, vanhempien 

koulutustaso) ja perheen toimintamallit (valvonta, tuki, suhde vanhempiin, roolimallit). 

Vanhempien vaikutus nuoren seksuaaliseen käyttäytymiseen on suurempi Yhdysvalloissa kuin 

Euroopassa (Madkour ym. 2010). Perheen lisäksi muut sosiaaliset tekijät, kuten kaverit, naapurusto 

ja yhteisö sekä koulu ja terveyspalvelujen saatavuus, vaikuttavat nuoren seksuaaliseen 

käyttäytymiseen. (Santelli ja Beilenson 1992, Fullerton 1997, Kotchick ym. 2001, Geier ja Luna 

2009.)  
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Riskeihin liittyvät haitat 

Seksuaalisena riskikäyttäytymisenä pidetään yleensä monia seksikumppaneita, varhain aloitettuja 

yhdyntöjä ja suojaamatonta seksiä eli yhdyntöjä ilman raskauden ja sukupuolitautien ehkäisyä 

(Biglan ym. 1990, Shrier ym. 1997, Taylor-Seehafer ja Rew 2000, Leishman 2004). Vaikka omassa 

tutkimuksessani pyrinkin kritisoimaan nuorten seksikäyttäytymisen tutkimuksen riskikeskeisyyttä, 

liittyy riskikäyttäytymisenä pidettyihin asioihin joitakin haittoja ja vaaroja. Ehkäisyn laiminlyöntiä 

voidaan pitää riskinä, sillä se altistaa sekä sukupuolitaudeille että suunnittelemattomalle 

raskaudelle. Sukupuolitaudit voivat aiheuttaa monia lisääntymisterveyden haittoja kuten 

infertiliteettiä ja kohdunkaulan syöpää (Kessler 1974, Walboomers ym. 1999, Reunala ym. 2003). 

Suunnittelemattomat raskaudet on puolestaan liitetty sosiaalisiin ongelmiin (Geronimus ja 

Korenman 1992, Moore ja Davidson 1997) ja jopa itsemurhiin (McClain ym. 2003). Nuorena 

aloitettuihin yhdyntöihin liitetään monia ongelmia, kuten gynekologisia oireita ja sairauksia (Mårdh 

ym. 2000), masennusta (Smith 1997, Kosunen ym. 2003) ja katumusta (Dickson ym. 1998). 

 

Riskiä lisääviä tekijöitä 

Tutkimusten mukaan riskiä lisäävinä tekijöinä on mainittu aikainen puberteetti ja aivojen 

kypsymättömyys, traumaattiset elämänkokemukset, päihteiden käyttö, huono hallinnan tunne, 

tietoiset aikomukset, median ylikorostunut seksuaalisuus, huono sosioekonominen asema, perheen 

ja kaveripiirin asenteet ja toimintatavat sekä matalat koulutustavoitteet (Santelli ja Beilenson 1992, 

Fullerton 1997, Kotchick ym. 2001, Ekstrand ym. 2005, Buhi ja Goodson 2007, Geier ja Luna 

2009, Suvivuo 2011). 

Keskustelua liian varhain aloitetusta sukupuolielämästä on käyty aina (Kontula 1991b). Perusteluja 

sopiville ikärajoille on etsitty lääketieteestä, psykologiasta ja sosiaalisesta kypsyydestä (Aapola 

1999, s. 195). Eri ikävaiheisiin liittyvät kulttuuriset odotukset ovat usein liukuvia ja ristiriitaisia, ja 

nuoret voivat neuvottelemalla vaikuttaa näihin ikärajoihin (Aapola 1999, s. 235–236). Selvää 

ikärajaa liian aikaiselle yhdyntöjen aloittamiselle ei ole olemassa. On esitetty, että länsimaisten 

standardien mukaan seksin aloittaminen alle 16-vuotiaana on aikaista. Tämä saattaa kuvastaa 

länsimaiden jälkiteollisten yhteiskuntien yhteisinä pidettyjä arvoja, joissa nuoruuteen kuuluvat 

koulunkäynti ja ystävyyssuhteet, eivät niinkään seksuaaliset suhteet. (Kontula 2009, s. 56, Madkour 

ym. 2010.) Myöskään selvää rajaa sille, mikä on nuoren elämässä suuri seksikumppaneiden määrä, 
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ei ole olemassa, ja rajat vaihtelevat eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Yhtenä kriteerinä voisi pitää 

sitä, että kaksi tai useampia seksikumppaneita vuoden aikana lisää sukupuolitautien riskiä (Darroch 

ym. 2001). Kansainvälisessä kirjallisuudessa rajat vaihtelevat kolmesta neljään tai useampaan 

elinaikaiseen seksikumppaniin (Durbin ym. 1993, Ethier ym. 2003). 

Nuoret pitävät sukupuolitien riskiä pienempänä kuin raskauden riskiä ja ovat valmiimpia raskauden 

kuin sukupuolitautien riskin pienentämiseen (Whaley 2000). Ehkäisypillereiden käytön onkin 

todettu vähentävän kondomin käyttöä (Lear 1995). Yhdynnän suunnittelemattomuus ja kondomin 

puuttuminen sekä epävarmuus ja yhdynnän suorituksellisuus selittävät kondomin käytön 

laiminlyöntiä (Kuosmanen ja Virtanen 2005). Riski saada sukupuolitauti arvioidaan intuition ja 

tunteiden perusteella eikä tutuilta tai rakastetuilta kumppaneilta uskota saatavan sukupuolitautia 

(Williams ym. 1992). Vaikka heteroseksuaalisessa kanssakäymisessä onkin kyse tytön ja pojan 

välisestä suhteesta ja yhdessä jaetuista kokemuksista, tytöt kantavat päävastuun ehkäisystä (Kero 

ym. 2001b). Kondomin käyttö ei kuitenkaan ole vain yksilöön, vaan pariin, liittyvä asia. 

Kondominkäyttö liittyy voimakkaasti parisuhteeseen ja sen laatuun (Bauman ja Berman 2005). 

Päihteiden käyttö on liitetty monenlaiseen riskiseksinä pidettyyn käyttäytymiseen. Nuorten 

päihteiden käyttö, erityisesti humaltuminen, on monissa tutkimuksissa liitetty aikaiseen seksin 

aloitukseen (Pedersen ym. 2003, Madkour ym. 2010), satunnaisiin seksikumppaneihin (Traeen ja 

Lewin 1992), moniin seksikumppaneihin (Haavio-Mannila ym. 1990, Parker ym.1994, Santelli ym. 

1998, Howard ja Wang 2004) ja suojaamattomaan seksiin (Santelli ym. 2001, Lavikainen ym. 

2009). Alkoholin käyttö liittyy myös vastentahtoiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen (Traeen ja 

Kvalem 1996a) ja aiheuttaa seksuaalisen kokemuksen katumista jälkikäteen (Coleman ja Cater 

2005). On kuitenkin tutkimuksia, joissa yhteyttä suojaamattoman seksin ja päihteiden käytön välillä 

ei todettu tai yhteys oli ristiriitainen (Choquet ja Manfredi 1992, Senf ja Price 1994, Halpern-

Felsher ym. 1996). 

Suomalaiset tytöt pitävät kiinni oikeudestaan juhlia ja käyttää alkoholia, mutta pyrkivät 

minimoimaan mahdolliset siitä aiheutuvat haitat niin itselle kuin muille ja välttämään esimerkiksi 

seksuaalisia kontakteja humalassa (Jaatinen 2000). Osa tytöistä käyttäytyy eri tavoin humalassa 

kuin ilman alkoholin vaikutusta, osalla alkoholin käytöllä ei ole vaikutusta käyttäytymiseen 

(Suvivuo ym. 2008). Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan tytöt arvioivat alkoholin voivan 

parantaa vetovoimaa vastakkaiseen sukupuoleen, tekevän oikeutetuksi seksuaalisen käyttäytymisen 
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ja alentavan estoja, mutta myös huonontavan arvostelukykyä ja voivan aiheuttaa täydellisen 

kontrollin menetyksen (Coleman ja Cater 2005). 

 

Riskeiltä suojaavia tekijöitä 

Erityisesti seksuaaliselta riskikäyttäytymiseltä suojaavina tekijöinä on mainittu hyvä itsetunto ja 

itsesäätelyn kyky, hallinnan tunne, hyvät päätöksentekotaidot ja empatiakyvyt (Rajantie ym. 1993, 

Kowaleski-Jones ja Mott 1998, Miller 2000, Evans ym. 2004, Sterk ym. 2004, Crockett ym. 2006, 

Knauth ym. 2006, Pearson 2006). Toisaalta seksuaalinen itsevarmuus lisää seksuaalista 

käyttäytymistä eikä itsetunto välttämättä liity seksuaaliseen käyttäytymiseen tai yhteys on ainakin 

ristiriitainen (Breakwell ja Millward 1997, Goodson ym. 2005). Mitä enemmän nuori on 

kiinnittynyt sosiaaliseen ympäristöönsä, kuten kouluun, sitä pienempi on riskikäyttäytymisen 

todennäköisyys (Kraft ja Rise 1991, Resnick ym. 1997, Madkour ym. 2010). Myös uskonnollisuus, 

hyvä yleiskoulutus ja koulun seksuaalikasvatus, kuten nuorten omat ehkäisyneuvolatkin, ovat 

suojaavia tekijöitä (Preventing and reducing the adverse effects of unintended teenage pregnencies 

1997, McCree ym. 2003, Sinha ym. 2007). 

Neuvottelu- ja kommunikaatiostrategiat ja -kyvyt vaikuttavat seksuaaliseen käyttäytymiseen 

(Widman ym. 2006) ja varsinkin suhteen alussa seksuaalisissa kohtaamisissa verbaalinen ja avoin 

viestintä on usein harvinaista (Lear 1995). Suomalaistytöt kuitenkin ovat melko aktiivisia ja 

tehokkaita neuvotteluissaan, ja neuvottelut ovat luonnollinen osa heidän seksuaalista 

käyttäytymistään. Tehokas neuvottelu onnistuu silloin, kun tytölle on selvää, mitä hän haluaa. 

(Suvivuo ym. 2011). Kouluterveyskyselyn (THL 2011b) mukaan melkein kaikkien tyttöjen mielestä 

oli helppoa kieltäytyä epämiellyttävästä seksistä, jopa humalassa. Samoin suurimman osan mielestä 

oli helppoa puhua seksistä kumppanin kanssa. Sen sijaan Hollandin ja työtovereidensa (1990) 

tutkimuksessa brittityttöjen oli vaikeaa kertoa, mitä he halusivat. Vaikka tytöillä olisi ollut tietoa ja 

etukäteissuunnitelmia, he eivät välttämättä osanneet käytännössä toteuttaa näitä taitojaan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että nuoren seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyy monia riskeille 

altistavia, mutta myös niiltä suojaavia, tekijöitä. Grossin (2001) näkemyksen mukaan näyttää 

kuitenkin siltä, että riskeille altistavat tekijät ennustavat suojaavia tekijöitä voimakkaammin sitä, 

miten todennäköisesti nuori voi toteuttaa seksuaalisuuttaan turvallisesti ja nautinnollisesti.  
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3.2.3 Seurustelu ja seksuaalikäyttäytymisen kontrollointi 

 

Monet yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, kuten ekonomiset, sosiaaliset, poliittiset ja 

teknologiset muutokset, vaikuttavat muun muassa arvoihin, asenteisiin ja odotuksiin ja täten myös 

nuorten seksuaaliseen käyttäytymiseen. Naisen aseman muutos näkyy tyttöjen asenteissa ja 

toiminnassa. Kontulan ja Haavio-Mannilan (1995) mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on 

tapahtunut monia seksuaalisen kulttuurin muutoksia. Monet näistä muutoksista liittyvät naisten ja 

miesten välisten erojen kaventumiseen. On esitetty, että globalisoitumisen myötä elämme yhteisessä 

”maailman kylässä” (Aral ja Ward 2005). Yleismaailmalliset trendit vaikuttavat yhteiskuntaamme 

ja siten myös nuorten maailmaan. Globalisoituminen ja sen yhtenä tekijänä internet 

vaikuttanevatkin erityisesti kehittyneiden maiden nuoriin, mutta koko maailman laajuisesti vaikutus 

lienee vähäisempi. 

Seurustelun skripti muodostuu tytöstä ja pojasta sekä heidän vakituisesta suhteestaan, johon 

liitetään molemminpuolinen välittäminen. Iästä riippuen suhteeseen liitetään seksuaalinen 

kanssakäyminen. (Hukkila ja Nisula 1991.) Vakituinen seurustelu (johon kuuluu rakkaus) oikeuttaa, 

ja mahdollisesti myös velvoittaa, siihen, että suhde on seksuaalinen (Tirkkonen ym. 1989, 

Saarikoski 2001, Gagnon 2004, s. 79). Seurustelussa on aluksi suotavampaa kokeilumieli kuin 

vakavan, koko elämän kestävän romanttisen suhteen aloittaminen (Tolonen 2001, s. 217). Poikien 

odotetaan tekevän ensimmäisen siirron seksuaaliseen kanssakäymiseen (Christianson ym. 2003), 

mutta sekä pojat että tytöt tekevät seurustelualoitteita (Pötsönen ja Välimaa 1995). Vakituiset ja 

pitkäkestoiset suhteet ovat tytöille tärkeämpiä kuin pojille (Hooke ym. 2000, Pedersen ja 

Blekesaune 2003). Suomalaisissa perheissä nuoren seksuaalisuus ja seurustelusuhteet tunnustetaan 

osaksi nuoren ja perheen elämää, jolloin on mahdollista puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista 

perhepiirissä (Aapola 2002). Osalle nuorista seurustelusta kertominen vanhemmille on tärkeää, osa 

pitää asian henkilökohtaisena (Pötsönen ja Välimaa 1995). 

Jo alakouluikäiset tietävät, millaista on ihastuminen ja rakkaus ja miten niitä osoitetaan. Tyttöjen 

kulttuuri on romanttisen rakkauden kuivaharjoittelua ja heteroseksuaaliseen parisuhteeseen 

tähtäävää. (Anttila 2009.) Demi-lehden 12–19-vuotiaille suomalaistytöille teettämän tutkimuksen 

mukaan seurusteluun liittyy toive ja usko yhteisestä tulevaisuudesta. Tyttöjen suurin huoli oli, ettei 

kukaan rakastu heihin. (Unkuri 2010.) Seurustelun kulttuurinen malli on aina uudelleen 
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arvioitavana aktuaalisessa seurustelutilanteessa, ja näin kulttuuriset odotukset ovat jatkuvan 

uudelleen arvioinnin kohteena (Hukkila ja Nisula 1991). 

Tieto, joka ohjaa tyttöjen seksuaalista käyttäytymistä, on usein luonteeltaan kielteistä varoittavine 

ohjeineen ja sääntöineen. Keskeistä on maineen menettämisen ennalta ehkäisy. Tytön maineen 

kytkeminen seksuaaliseen käyttäytymiseen on yleinen arvo koko Euroopassa ja laajemminkin eri 

yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Suomalaisten tyttöjen seksuaalisuus on sidottu hyvän maineen 

varjelemiseen ja raskauden pelkoon. Tytöt ovat epävarmoja ja epätietoisia oman seksuaalisuutensa 

oikeutuksesta. (Hukkila ja Nisula 1991.) Kulttuuristamme puuttuu myönteinen, aktiivisesti omaa 

seksuaalisuuttaan toteuttavan naisen malli (Saarikoski 2001, s. 123). Huoraksi juoruaminen on 

nuorten vertaisryhmissä tapahtuvaa neuvottelua seksuaalimoraalin rajoista (Saarikoski 1998). 

Huorittelu toimii vallankäytön välineenä (Tolonen 2001, s. 224). Nuorisokulttuurissa on 

ajattelumalli, jonka mukaan tytöt jakautuvat kahteen ryhmään: huoriin ja hyväksikäytettäviin sekä 

tyttöystäväksi kelpaaviin ja kunniallisiin (Saarikoski 1999). Tyttöjen tulee suojella itseään 

seksuaalisesti huonolta maineelta (Hoikkala 1996a, Tolonen 2001, s. 223–231). Sen sijaan pojat 

liioittelevat naisseikkailuitaan, sillä pojilla kokeneisuus on myönteinen asia (Pötsönen ja Välimaa 

1995, Tolonen 2001, s. 236). Tytöt ovatkin vastuussa ehkäisystä ja koko seksisuhteesta (Pötsönen ja 

Välimaa 1995, Hooke ym. 2000). Tytöiltä odotetaan parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvää 

vastuuntuntoisuutta ja kontrollia; tytöt ovat kulttuurisen järjestyksen ylläpitäjiä (Jokinen E. 1991, 

Wiederman 2005). Tyttöjen maineesta huolehtiminen on säilyttänyt merkityksensä ajan saatossa ja 

eri kulttuureissa, vaikka leimaantuminen ja sen seuraukset ovatkin lieventyneet ainakin 

länsimaisissa kulttuureissa.  

Valmius seksiin määritellään henkilökohtaisilla tekijöillä (kypsyys, ikä), ihmissuhdetekijöillä 

(seurustelu, oikea kumppani), moraalisin ja uskonnollisin uskomuksin ja punniten terveyteen, 

sosiaalisiin suhteisiin ja perheeseen liittyviä etuja ja haittoja (Ott ym. 2006). Päätöksenteko on 

dynaamista. Nuoret asettavat rajoja kullekin seksuaaliselle tilanteelle ja neuvottelevat näistä rajoista 

(Michels ym. 2005, Suvivuo ym. 2011).  

Päätökseen seksiin ryhtymisestä vaikuttavat ympäristön resurssit, demografiset, sosiaaliset ja 

kognitiiviset tekijät sekä sisäinen motivaatio (Lock ja Vincent 1995, Gordon 1996). 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa nuorten seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyivät voimakkaasti 

aikomus, omaksutut normit ja aika yksin kotona, vähemmän tärkeitä olivat itsetunto ja tunteet (Buhi 

ja Goodson 2007). Suomalaistutkimuksissa läheisyys ja rakkauden osoittaminen sekä luotettavuus 
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olivat erityisesti tytöille tärkeitä tekijöitä seksuaalisessa kanssakäymisessä (Hukkila 1992, Hoikkala 

1996b, Suvivuo 2011). Omat uskomukset ja lähipiirin normit hahmottavat aikomusta seksuaaliseen 

kanssakäymiseen ja tunteet saattavat vaikuttaa aikomuksiin enemmän kuin kovat faktat (McCabe ja 

Killackey 2004). Myös tilaisuus seksuaaliseen kanssakäymiseen on tärkeä tekijä (Orbeil ym. 1997). 

Stennerin ja hänen työtovereidensa (2006) eurooppalaisia nuoria koskevan tutkimuksen mukaan ne 

diskursiiviset teemat, joiden puitteissa nuoret tekevät seksuaalisuuteen liittyviä valintojaan, ovat 

ensinnäkin traditionaalisiin tai liberaaleihin arvoihin liittyvät tekijät ja toisekseen se, kenen 

katsotaan olevan vastuussa tilanteesta, ja kolmanneksi käsitys seksin ja rakkauden välisestä 

suhteesta.  

Tyttökulttuurissa neitsyys ei välttämättä ole arvo sinänsä, mutta pyrkimys neitsyyden säilyttämiseen 

tai menettämiseen voi olla merkittävä tekijä seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvässä 

päätöksenteossa. Neitsyyden menettämiseen liitetään useita merkityksiä, kuten askel aikuisuuteen, 

valtava rakkauden osoitus, mutta myös pettymys ja häpeä (Hyde  ja Jaffee 2000, Ott ym. 2006). 

Paitsi lahja tai osa aikuistumisen prosessia, neitsyys voi olla myös leima, josta pitää pyrkiä eroon 

(Saarikoski 1999, Carpenter 2001). Naiset liittävät neitsyyteen enemmän positiivisia asioita kuin 

miehet ja pitävät sitä tärkeämpänä (Sprecher ja Regan 1996). Neitsyyden menettäminen ei 

kuitenkaan aina ole kovin merkittävä asia ensimmäisessä yhdynnässä, vaan keskeistä voi olla myös 

nautinnon kokeminen (Tanner ym. 2010). 

Ensimmäinen yhdyntä koetaan usein etukäteen suunnittelematta (Tirkkonen ym. 1989, Wight ym. 

1998). Tavallisimmat syyt ensimmäiseen yhdyntään tutkimusten mukaan ovat olleet rakastuminen, 

uteliaisuus ja jännitys sekä seksuaalinen kiihottuneisuus. Tunnesyyt olivat tytöille tärkeämpiä kuin 

pojille. Pojat kuitenkaan harvoin painostivat tyttöjä seksiin, vaikka tunteet eivät olisikaan olleet 

heille merkittäviä seksiin motivoivia tekijöitä. (Traeen ja Kvalem 1996b, Hyde ja Jaffee 2000.) 

Nuorten miesten ja naisten odotukset ja kokemukset ensimmäisestä yhdynnästä eivät juurikaan 

eronneet toisistaan lukuun ottamatta odotuksia kivusta ja orgasmista; tytöt odottivat kokevansa 

kipua useammin ja orgasmin harvemmin kuin pojat (Tsui ja Nicoladis 2004). Pojat liittivät 

ensiyhdyntään enemmän mielihyvää ja vähemmän syyllisyyttä kuin tytöt, jotka katuivat 

ensimmäistä yhdyntäänsä todennäköisemmin kuin pojat (Sprecher ym 1995, Wellings ym. 2001, 

Higgins ym. 2010). Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa lähes kolmannes tytöistä koki, että 

ensiyhdyntä ei ollut erityisen toivottu tai haluttu (Houts 2005).  
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Suvivuon (2011) suomalaistyttöjä koskevassa tutkimuksessa todettiin tyttöjen noudattavan erilaisia 

skriptejä seksuaalisissa tilanteissa. Tytöt, jotka olivat omaksuneet rationaaliset skriptit, 

käyttäytyivät kontrolloidusti näissä tilanteissa. Heillä oli hyvä itsekontrolli, ja he pystyivät tuomaan 

julki toivomuksensa ja tarpeensa, tiesivät ehkäisystä ja noudattivat vahvasti aikomuksiaan, ja heillä 

oli ainakin yksi seksuaalisiin tilanteisiin liittyvä tehokas neuvottelustrategia. Näillä tytöillä oli hyvä 

mahdollisuus turvalliseen ja miellyttävään seksielämään. Tytöt, jotka eivät pystyneet 

kontrolloimaan seksuaalisia tilanteita, seurasivat tunteisiin liittyviä skriptejä. Heidän näkemyksensä 

mukaan ulkoiset tekijät vaikuttivat merkittävästi tapahtumien kulkuun, esimerkiksi alkoholin käyttö 

vaikutti heidän päätöksentekoonsa ja käyttäytymiseensä, heidän tietonsa ehkäisystä oli puutteellista 

eikä ehkäisyn käyttöön liittynyt selvää etukäteisaietta. Näillä tytöillä oli riski joutua epätoivottuihin 

seksuaalisiin kokemuksiin. 

Myös Näre (2005, s. 114–119, 151–166) kuvaa suomalaisnuorten seksuaalikäyttäytymistä skriptien 

avulla ja puhuu vastavuoroisuuden, vapaamielisyyden, romantiikan ja libertaariskriptistä. 

Vastavuoroisuuden skriptissä tunteet kuuluvat seksuaalisiin suhteisiin ja suhde perustuu 

luottamukseen. Vapaamielisyyden skriptissä kumppanin ei tarvitse olla vakituinen ja sänkyyn voi 

mennä jo ensitapaamisella, mutta suhteessa kuitenkin pyritään yhteisymmärrykseen. Romantiikan 

skriptille tyypillistä ovat haaveilu ja suuret tunteet. Libertaariskripti, jossa luottamuksen pettäminen 

ja manipulointi ovat sallittuja, on harvojen nuorten seksuaalikäyttäytymisen käsikirjoitus ja Näreen 

mukaan lähinnä joidenkin poikien jakama skripti.  

Seksuaalikäyttäytymisen kaksoisstandardi, tiukempien rajojen asettaminen naisten seksuaaliselle 

käyttäytymiselle, on voimissaan eteläisessä ja itäisessä Euroopassa, tasa-arvoisuus puolestaan 

lähinnä pohjoisessa (Bajos ym. 2003, Haavio-Mannila ja Kontula 2003). Kuitenkin edelleen naisilta 

ja miehiltä odotetaan jossain määrin erilaista käyttäytymistä. Aiempina vuosikymmeninä naisten 

odotettiin olevan sukupuolisesti viehättäviä, mutta kokemattomia, ja naisen roolina oli usein 

synnyttäjä ja äiti, miehen roolin ollessa aktiivinen seksuaalikäyttäytyjä (Willis 1984, Topo 1988). 

Kuitenkin vielä 2000-luvulla tytöt puhuessaan himosta ja seksuaalisesta nautinnosta toteavat sen 

olevan paitsi jännittävää myös kiellettyä (Christianson ym. 2003). Jotkut tytöt kuitenkin voivat 

puhua seksuaalisesta nautinnosta melko vapaasti (Hyde ja Jaffee 2000, Suvivuo ym. 2010). On 

todettu, että naisten seksuaalinen tyytyväisyys liittyy tasa-arvoisuuteen, elämänlaatuun, sosiaaliseen 

tukeen ja siihen, että he ovat omaksuneet niin miehisiä kuin feminiinisiä komponentteja (Haavio-

Mannila ja Kontula 2003, Pedersen ja Blekesaune 2003). Suomalaistytöt näyttävät omaksuneen niin 

feminiinisen herkkiä kuin maskuliinisen aktiivisia seksuaalisen käyttäytymisen malleja (Tolonen 
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2001, s. 166, Suvivuo 2011). Heillä siis näyttäisi olevan melko hyvät mahdollisuudet seksuaaliseen 

tyytyväisyyteen ja tasa-arvoon.  

 

3.3 Raskaus ja siihen liittyvät valinnat 

 

On olemassa ikänormeja siitä, millainen käyttäytyminen missäkin iässä on sopivaa, ja aikatauluja, 

jolloin tiettyjen elämäntapahtumien olisi suotavaa tapahtua (Neugarten ym. 1968, Kimmel 1990). 

Länsimaissa nuoruuteen katsotaan kuuluvan kaverisuhteet, harrastukset ja opiskelu. Raskaaksi tulo 

tai perheen perustaminen eivät kuulu nuoruuteen (Hirvonen 2000, Singh ym. 2001, Ekstrand ym. 

2005). Sen lisäksi, että raskaus ei länsimaissa kuulu nuoren elämään, on nuorten raskauteen 

yhdistetty monia taloudellisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin tekijöihin liittyviä haittoja ja vaaroja, 

niin nuorelle itselleen kuin syntymättömälle lapsellekin (Morgenthau 1984, Leishman 2004, Reime 

ym. 2008, Lehti ym. 2010). Nuoren raskaus nähdäänkin useimmiten ongelmana ja sille altistavat 

tekijät riskeinä.  

 

3.3.1 Raskaus  

 

Eurooppalaisten alle 20-vuotiaiden nuorten raskaudet ovat lähes aina suunnittelemattomia (Kosunen 

ja Rimpelä 1999, Bajos ym. 2003, s. 92). Pohjoismaissa on varsin avoin seksuaalinen ilmapiiri ja 

nuorten raskaudet ovat melko harvinaisia (Jones ym. 1985, Traeen ym. 2004). Pohjoismaissa 

nuorilla on negatiivinen asenne nuorten raskauksiin ja aborttiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin 

lapsen synnyttämiseen (Ekstrand ym. 2005, Thorsen ym. 2006).  

Raskaudelle altistavia tekijöitä on tutkittu paljon. Ne nuoret, joilla on ambivalentti tai ristiriitainen 

asenne ehkäisyyn, ovat suuressa riskissä tulla raskaaksi (Zabin ym. 1993, Schunmann ja Glasier 

2006). Raskaus on yleisempää niillä nuorilla, joilla on sosioekonomisesti epäedullinen tilanne, 

rikkoutunut perhetausta tai matala koulutus ja vähäiset koulutustavoitteet (Singh ym. 2001, Vikat 

ym. 2002, Imamura ym. 2007, Lehti ym. 2010). Myös huonot seksuaaliterveystiedot altistavat 

nuoren raskaudelle (Haldre ym. 2009), samoin seksuaalinen hyväksikäyttö (Miller 2002) ja 

nuoruusiän käytösongelmat (Lehti ym. 2010). 
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Raskauden merkitys on erilainen nuoruuden eri vaiheissa. Keskinuoruudessa 15–18-vuotiaana 

raskaus voi merkitä autonomian saavuttamista tai vallan käyttöä esimerkiksi joko lapsen isää tai 

omia vanhempia kohtaan. Vastuu raskaudesta sysätään usein muille. Myöhäisnuoruudessa (18–21    

-v.) käsitys raskaudesta realisoituu ja nuori ymmärtää äitiyden vastuullisuuden. Tällöin abortti on 

vaikeampi ratkaisu kuin nuoremmille. (Hatcher 1976.) Kaiken kaikkiaan nuorilla on paljon 

epävarmuutta ja ristiriitaisia ajatuksia raskaudesta ja sen jatkamisesta (Bender 2008). 

 

3.3.2 Raskaudenkeskeytys 

 

Laki on kehys sille kulttuuriselle kontekstille, jonka puitteissa abortteja tehdään ja koetaan. 

Suomessa raskaudenkeskeytys muuttui rikoksesta lääketieteelliseksi ongelmaksi vuonna 1950, 

jolloin astui voimaan ensimmäinen raskaudenkeskeytykseen liittyvä laki. Laillistaminen liittyi 

laittomien aborttien aiheuttamiin ongelmiin sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvuun 

ja lisääntymisterveyden medikalisoitumiseen (Meskus 2005). Aborttiin suhtauduttiin hyvin 

kielteisesti varsinkin laillistuksen jälkeisinä ensimmäisinä vuosikymmeninä. Nainen ei ollut tuolloin 

juurikaan aktiivinen toimija aborttia koskevassa puheessa tai toiminnassa. (Nätkin 1994.) Vuonna 

1970 lakia (Laki raskauden keskeyttämisestä 1970) uudistettiin ja raskaudenkeskeytyksen 

perusteeksi tulivat myös sosiaaliset syyt. Lokelandin (2004) näkemyksen mukaan Pohjois-

Euroopassa on laillinen oikeus aborttiin, mutta nykyisinkään ei moraalista oikeutta. Nainen ei voi 

täysin itsenäisesti päättää hedelmällisyydestään. Kokonaisuudessaan Euroopassa ja koko 

maailmassa aborttilainsäädäntö on muuttumassa liberaalimpaan suuntaan ja asenteet 

myönteisemmiksi (Arisi 2003, Boland ja Katzive 2008). 

Suomalaisten asenteet aborttia kohtaan eivät juurikaan ole muuttuneet 1970-luvulta 1990-luvulle. 

Ehdoton enemmistö hyväksyi abortin sairauden vuoksi, noin puolet sosiaalisista syistä. Asenteisiin 

vaikuttavat muun muassa uskonnollisuus, koulutus ja ikä. Feministisestä näkökulmasta 

tarkasteltuna aborttikäytännön ongelmat liittyvät lähinnä naisen itsemääräämisoikeuteen ja toisaalta 

medikalisaatioon. (Rimpelä ja Ritamo 1993.) Eri länsimaissa aborttiasenteet vaihtelevat 

samankaltaisesti kuin Suomessa samojen ideologisten ja sosioekonomisten tekijöiden mukaan 

(Costa ym. 1996).  
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Viime vuosikymmeninä syyt aborttiin ovat pysynet varsin samoina ja ovat länsimaissa melko 

yhtenäiset. Yleisimpinä syinä on mainittu nuoruus, opiskelujen tai töiden häiriintyminen, epävarma 

taloudellinen tilanne, vakituisen parisuhteen puuttuminen ja parisuhdeongelmat sekä 

valmistautumattomuus vanhemmuuteen (Faria ym. 1985, Tornbom ym. 1994, Sihvo ja Kosunen 

1998, Larsson ym. 2002, Broen ym. 2005b, Finer ym. 2005). Joskus nuorten abortit liittyvät 

päihteiden käyttöön (Pedersen 2007). Myös asenteet aborttia ja tasa-arvoa kohtaan (Stanford ym. 

2000, Strayhorn ja Strayhorn 2009), yhteiskunnalliset tekijät kuten terveyspalvelut ja asuinalue 

(Forrest ja Samara 1996) sekä koulutustaso ja sosioekonominen asema (Skjeldestad 1994, Nebot 

ym. 1997, Bajos ym. 2003, Virtala ja Virjo 2005) ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat aborttia 

koskevaan päätöksentekoon. Toistuvien keskeytysten taustalla ovat usein huono sosioekonominen 

tilanne, eläminen ilman parisuhdetta sekä nuori ikä (Osler ym. 1992, Niinimäki ym. 2009).  

Moni aborttiin hakeutuva on laiminlyönyt ehkäisyn käytön, ja abortin syynä se on yleisempää kuin 

aborttirekisterin tiedot osoittavat. Tätä saattaa selittää se, että ehkäisyn pettäminen on 

hyväksyttävämpi syy keskeytykseen kuin ehkäisyn laiminlyönti (Sihvo ja Kosunen 1998, Larsson 

ym. 2002). Ehkäisyn laiminlyöntiin on usein syynä usko, että kyseisenä yhdynnän ajankohtana ei 

voi tulla raskaaksi (Larsson ym. 2002).  

On todettu, että ei-rationaaliset tekijät ovat olennainen osa aborttiin liittyvää päätöksentekoa, vaikka 

päätökset perustellaankin käytännöllisyyden ja hyödyllisyyden perustein sekä oikeudella säädellä 

hedelmällisyyttä (Allanson ja Astbury 1995, Allanson ja Astbury 1996). Pattis Zoja (1997, s. 61–

63) on esittänyt, että raskaudenkeskeytys voi olla myös itsenäinen päämäärä, vaihe aikuiseksi 

kasvamisessa tai äitiyden kokemus. Tällöin abortti ei ole niinkään lapsen vaan oman äitiyden 

eliminaatio, jolloin tehdään valinta äitiyden ja itsen välillä.  

Helpottuneisuus on usein päällimmäinen tunne heti abortin jälkeen ja mahdolliset syyllisyyden 

tunteet voivat tulla esiin myöhemmin (Adler ym. 1992). Pitkän aikavälin tarkastelussa on todettu, 

että raskaudenkeskeytyksellä voi olla positiivisia vaikutuksia naisen hyvinvoinnin kannalta (Kero 

ym. 2004, Tuomaala 2008), vaikka raskaudenkeskeytys herättääkin usein ristiriitaisia ajatuksia ja 

tunteita (Kero ym. 2001a). Raskaudenkeskeytys voi aiheuttaa myös pitkäaikaista ahdistusta, ja 

nainen saattaa kantaa asiaa kipeänä muistona läpi elämän (Pattis Zoja 1997, Söderberg ym. 1998, 

Broen ym. 2005a, Tuomaala 2006). Lopulta kuitenkin abortti on aina yksilöllinen kokemus (Pattis 

Zoja 1997). 
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Nuorilla abortin kokeneilla suurinta ahdistusta tuotti vanhemmille kertominen (Cvejic ym. 1977, 

Zabin ym. 1989). Nuoret ovat saattaneet kokea ympäristön painostaneen heitä aborttiin, ja he olivat 

stressaantuneempia kuin vanhemmat abortin tehneet (Franz ja Reardon 1992). Merkittävien 

aikuisten tuki oli nuorille tärkeää tässä vaikeassa päätöksenteossa (Farber 1991). On esitetty, että 

aborttiin päätyvät nuoret ovat itsevarmempia ja tekevät itsenäisempiä päätöksiä ja heillä on 

realistisemmat käsitykset raskaudesta kuin synnytykseen päätyvillä nuorilla (Morin-Gonthier ja 

Lortie 1984). Abortin tehneet nuoret jatkoivat koulunkäyntiään todennäköisemmin kuin 

synnyttäneet, ja tämä kokemus saattoi lisätä kypsyyttä ja vastuullisuutta myöhemmässä ehkäisyn 

käytössä (Cvejic ym. 1977, Zabin ym. 1989, Dickson ym. 1997).  

Nuorten raskauteen ja äitiyteen on liitetty useita sosiaalisiin ja terveydellisiin tekijöihin liittyviä 

haittoja ja vaaroja (Morgenthau 1984, Moffitt ym. 2002, Leishman 2004). Suomalaistutkimuksissa 

on todettu, että raskaudenkeskeytys on nuorilla turvallinen eikä nuorten äitien lapsilla näyttänyt 

olevan suurempaa riskiä komplikaatiolle kuin muillakaan lapsilla (Raatikainen ym. 2006, Niinimäki 

ym. 2011).  

 

3.3.3 Vanhemmuus 

 

Vanhemmuus on ikärooli, joka kuuluu aikuisuuteen (Cohler ja Music 1996). Eri elämäntapahtumien 

oletetaan liittyvän tiettyihin ikävaiheisiin, ja äitiys nuorella iällä rikkoo näitä odotuksia (Aapola 

1999). Perheen perustaminen ja lapset osana sitä kuuluvat normaaliin suomalaiseen elämänkulkuun, 

mutta vasta sopivana ajankohtana, esimerkiksi opintojen päätyttyä (Virtala ym. 2006). Raskaus ja 

äitiys, jotka ovat normaaleja ja toivottaviakin elämäntapahtumia oikean ikäisille naisille, ovat 

teineille epänormaaleja ja epätoivottavia asioita (Schofield 1996, s. 47). Nuoren raskaus ja äitiys on 

riski myös yhteiskunnalle (Schofield 1996, s. 45), ja ympäristöllä on paljon ennakkoluuloja nuoren 

äitiyttä kohtaan (Hirvonen 2000). Suomalainen sosiaali- ja perhepolitiikka kannustaa lykkäämään 

lasten hankintaa vasta opintojen jälkeen (Paajanen 2002, s. 85). Suomessa lasten hankkiminen 

painottuukin yhä vanhemmalle iälle, ensisynnyttäjien keski-ikä on nykyisin noin 28 vuotta (THL 

2010a). 

Poikkeamia ihanteellisesta elämänkulusta arvioidaan moraalisin kriteerein (Aapola ja Ketokivi 

2005). Varhainen äitiys nähdään usein onnettomana tapahtumana, johon liittyy useita fyysisiä, 
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psyykkisiä ja sosiaalisia riskejä (Lehti ym. 2010). Raskaus on nuorten seurustelun vakavin riski 

(Tolonen 2001, s. 235). Vaikka yleensä äitiys nähdään aikuisuuden ja naiseuden kulminaationa, 

nuoren äitiys nähdäänkin menetettyjen mahdollisuuksien kokemuksena (Schofield 1996, s. 120). 

Nuorille äideille äitiys ei määrity kronologisen iän, koulutuksen eikä taloudellisen tilanteen 

mukaan, vaan he näkevät kehityksen ennen kaikkea henkilökohtaisena prosessina kohti kypsyyttä ja 

aikuisuutta (Schofield 1996, s. 118). Äitiys vaatii (tietyn iän sijasta) valmiuden ja taitoja, joista 

tärkein on kyky itsekkyydestä luopumiseen ja vastuun ottamiseen. Niemelä käyttää termiä 

kypsyyden normi (s. 176). Nuoret äidit sanoutuvat irti kielteiseksi mielletystä teiniäiti-käsitteestä. 

Useinhan koko teini-ikä nähdään epävakaana ja ongelmallisena ikävaiheena (Hoikkala 1993). 

(Niemelä 2005.) 

Nuorille raskauden jatkaminen on moraalinen valinta (Hirvonen 2000). Korkean koulutuksen ja 

elintason hankkiminen ennen perheen perustamista näyttäytyy nuorten äitien silmissä riskien 

välttämisen sijasta itsekkäänä, materialistisena tavoitteluna tai työn asettamisena perheen edelle. 

Nuorten äitien puheessa perheen perustaminen ei näyttäydy uhkana individualistiselle elämälle, 

vaan päinvastoin individualistinen elämä näyttäytyy uhkana perheelle. (Niemelä 2005.) 

Nuoret äidit kokevat olevansa nuoria, eivät vielä täysin aikuisia. Nuoret elävät ikään kuin kahdessa 

maailmassa: aikuisina lasta hoitaessaan, nuorina vapaa-ajan riennoissaan (Clemmens 2003). 

Suomalaisnuoret liittävät aikuistumiseen itsenäisen selviämisen, koulutuksen ja työuran (Gordon ja 

Lahelma 2002). Nuoret äidit rakentavat erilaista aikuistumisen mallia, jossa keskeistä on muiden 

huomioiminen, epäitsekkyys ja vastuu perheestä. Vastakkain asettuvat perhekeskeinen ja  

normatiivinen koulutukseen ja työelämään kytkeytyvä aikuistuminen. Tärkeää kuitenkin on oma 

elämä perheäitiyden rinnalla (Niemelä 2005), sillä yhteiskunnassamme ei liene kovin arvostettua 

sitoutua vain kotiin (Jokinen E. 1996). Nuoren äitiys voi olla myönteinen käännekohta nuoren 

elämässä eikä poissulje myöhempiä opintoja (Clemmens 2003, Seamark ja Lings 2004). 

Varhainen äitiys määrittyy ”omaksi tieksi” (Niemelä 2005). Elämäntilanteensa nuoret kokevat 

hyvänä, joskin taloudellisesti tiukkana. Vanhemmuudesta nuoret arvioivat selviävänsä terveen 

järjen, arjen taitojen ja sosiaalisen verkoston varassa (Hirvonen 2000). Tärkeää nuorille on 

läheisten, erityisesti oman äidin ja lapsen isän tuki (Barth ym. 1983, DeVito 2007). Nuorilla oli 

usein malli lapsuudenkodissaan varhaisesta vanhemmuudesta ja siitä selviämisestä (Seamark ja 

Pereira Gray 1997, Hirvonen 2000). Ketokivi (2004) on todennut, että pidentyneen nuoruuden 
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tarjoama aikalisä onnistuneen vanhemmuuden turvaamiseksi ei ole välttämätöntä, jos tavoitteena ei 

ole korkea koulutus, mahdollisimman hyvä työura eikä pitkä ja vapaa nuoruus. 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli kirjallisuuskatsauksessa esiin tuotu lääketieteellistä kirjallisuutta 

hallitseva kuva nuorten seksuaaliterveydestä ja -käyttäytymisestä. Nuorten seksuaalikäyttäytymistä 

tarkastellaan useimmiten joko riskien tai psykologisten käyttäytymisteorioiden näkökulmasta. Tämä 

havainto herätti epäilyn tutkimuksellisen lähestymistavan yksipuolisuudesta ja siitä, että nuorten 

omia käsityksiä ja näkemyksiä ei ole riittävästi kuultu eikä ymmärretty.  

Nuorten seksuaaliterveyttä ja -käyttäytymistä selvittäneet tutkimukset ovat pääosin kvantitatiivisia. 

Tutkimusten metodiset valinnat vaikuttavat näkemyksiin ja ymmärrykseen nuorten 

seksuaaliterveydestä ja -käyttäytymisestä. Tutkimusten tuottama tieto puolestaan vaikuttaa niihin  

käsityksiin ja toimintatapoihin, joilla nuorten seksuaaliterveyteen pyritään vaikuttamaan.  

Kulttuuriset tekijät vaikuttavat merkittävästi siihen, miten seksuaaliterveyttä ja -käyttäytymistä 

hahmotetaan ja arvotetaan. Tämä tutkimus on tehty suomalaisessa kulttuurikontekstissa 

kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin, jotta saavutettaisiin monipuolinen näkemys 

suomalaistyttöjen seksuaalisesta kulttuurista. 

Jotta tyttöjen seksuaaliterveyttä voidaan parantaa, täytyy ymmärtää seksuaalikäyttäytymisen 

taustalla olevia tekijöitä ja olla tietoa suomalaisten tyttöjen asiaan liittyvistä arvoista ja käsityksistä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia 15–19-vuotiaiden suomalaistyttöjen seksuaaliterveyttä ja             

-käyttäytymistä ja tutkia, mitä merkityksiä tytöt itse antavat asioille, jotka lääketieteen kontekstissa 

on liitetty seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen.  

Yksilöityinä tavoitteina oli tutkia 

1. tyttöjen seksuaaliterveyttä ja -käyttäytymistä sekä näihin liittyviä asenteita sosiaaliseen 

taustaan, elämäntilanteeseen ja elämäntapoihin peilaten 

2. miten tytöt kertovat seksuaaliseen käyttäytymiseensä liittyvistä valinnoista ja niiden 

perusteluista 

3. mitä asioita tytöt tuovat esiin erityisesti ensimmäiseen yhdyntään ja suunnittelemattomaan 

raskauteen liittyvistä arvoista ja valinnoista. 
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5 TUTKIMUSPROSESSIN KULKU JA TUTKIMUSAINEISTOT  

 

Tutkimus on empiirinen tutkimus, joka koostuu kvantitatiivisesta kyselytutkimuksesta ja 

kvalitatiivisista prosessidraamoihin ja henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuvista aineistoista. 

Tutkimus toteutettiin Tampereen nuorisoneuvolassa, johon on keskitetty Tampereen kaupungin alle 

22-vuotiaiden opiskeluterveydenhuoltoon kuulumattomien raskauden ehkäisy- ja 

seksuaaliterveyspalvelut. Lähes kaikki nuorisoneuvolan asiakkaat ovat tyttöjä. Kuviossa 1 on 

kuvattu tutkimusprosessin tarkka kulku.  

 

5.1 Kyselytutkimus 

 

Kyselytutkimus toteutettiin Tampereen nuorisoneuvolassa keväällä 2004 kolmen kuukauden aikana. 

Nuorisoneuvola tarjoaa apua alle 22-vuotiaille (pääasiassa opiskeluterveydenhuoltoon 

kuulumattomille) tamperelaisille nuorille raskauden ehkäisyyn, sukupuolitauteihin, 

raskaudenkeskeytykseen, gynekologisiin sekä seksuaalisuuteen ja mielenterveyden ongelmiin 

liittyviin kysymyksiin. Vuonna 2004 nuorisoneuvolassa kävi 1934 alle 20-vuotiasta nuorta.  

Ehdoton valtaosa asiakkaista oli tyttöjä. Suuri osa niistä tämän ikäluokan tamperelaistytöistä, jotka 

eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin, hakeutuu nuorisoneuvolaan erityisesti 

seksuaaliterveyspalveluja tarvitessaan. Tutkimukseen pyydettiin mukaan 15–18-vuotiaita 

nuorisoneuvolan asiakastyttöjä. Nuorisoneuvolan terveydenhoitajat esittelivät tutkimusta ja 

tarjosivat kyselylomakkeen 300 peräkkäiselle asiakkaalle. Terveydenhoitajat unohtivat tarjota 

lomaketta 17 tytölle, ja kymmenen tyttöä kieltäytyi vastaanottamasta lomaketta. Pääasiallisena 

syynä kieltäytymiselle oli kiire, muita syitä olivat huono suomen kielen taito ja psyykkiset 

ongelmat. 
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Kuvio 1: Tutkimusprosessin kulku 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselylomakkeiden	  palautus	  

N=	  271	  

Kyselylomakkeiden	  jako	  

N=	  300	  	  

1

Sisäänottokriteerit	  (vähintään	  yksi	  
yhdyntä)	  täyttäneet	  lomakkeet	  

N=	  247	  

21

Prosessidraamaryhmä	  1	  

Kutsuttiin	  8	  	  

2

Prosessidraamaryhmä	  2	  

Kutsuttiin	  8	  	  

	  

Prosessidraamaryhmä	  3	  

Kutsuttiin	  8	  	  

	  

Prosessidraamaryhmä	  1	  

Osallistui	  3	  

Kaksi	  tapaamista	  

Prosessidraamaryhmä	  2	  

Osallistui	  4	  

Kaksi	  tapaamista	  

Prosessidraamaryhmä	  3	  

Osallistui	  3	  

Kaksi	  tapaamista	  
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tat-‐
telu	  
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tat-‐
telu	  
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tat-‐
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Tutkimukseen osallistujat täyttivät kyselylomakkeen terveydenhoitajalla käyntinsä jälkeen ja 

palauttivat sen lukittuun, nuorisoneuvolan aulassa olleeseen postilaatikkoon. Halutessaan 

kyselylomakkeen saattoi palauttaa anonyymisti. Kolmestasadasta jaetusta kyselylomakkeesta 

palautettiin 271, joten vastausaktiivisuus oli 90 %. Kaikki vastaajat olivat tyttöjä. Vastaajien keski-

ikä oli 16,8 vuotta. Tutkimuksen sisäänottokriteerinä oli vähintään yksi yhdyntäkokemus. 

Pääsääntöisesti lomakkeet oli täytetty huolellisesti. Kaksi kyselylomaketta jätettiin tutkimuksen 

ulkopuolelle, koska niissä ei ollut vastattu yksityiskohtaisiin seksuaalikäyttäytymistä koskeviin 

kysymyksiin. Kaikkiaan tutkimukseen otettiin 247 kyselylomaketta (91 % palautetuista 

lomakkeista). 

Tässä tutkimuksessa käytetty strukturoitu kyselylomake perustui aiemmin Suomessa tehtyihin 

nuorten seksuaaliterveyttä kartoittaviin kyselylomakkeisiin (Kouluterveyskysely, HPV-

rokotetutkimuksen yhteydessä tehty Elintapakysely, Nuorisoneuvolan asiakaskysely vuodelta 

1998). Joulukuussa 2003 tehdyn pilottikyselyn jälkeen muotoiltiin lopullinen kyselylomake (Liite 

2).  

Kyselylomakkeessa oli yhdeksän sivua. Kyselyssä kartoitettiin tyttöjen sosiaalista taustaa, 

elämäntilannetta ja elämäntapoja (päihteiden käyttö), seksuaalikäyttäytymistä (yhdyntöjen 

aloittamisikä, kumppaneiden määrä, yhdyntöjen määrä), raskaudenehkäisyn käyttöä, 

seksuaaliterveyttä, sukupuolitaudeilta suojautumista ja asennoitumista ehkäisyyn ja aborttiin. 

Kysymykset käsittelivät yleensä senhetkistä tilannetta, mutta mukana oli myös elinaikaisiin 

tapahtumiin liittyneitä kysymyksiä. 

Kyselytutkimus toteutettiin, jotta löydettäisiin eri tavoin seksuaalisesti käyttäytyvät tytöt. Kyselyn 

avulla tytöt jaettiin riskiryhmään ja vertailuryhmään analyyseja varten. Alkuperäisenä tarkoituksena 

oli käyttää kyseistä ryhmiin jakoa myös prosessidraamoihin ja haastatteluihin perustuvissa 

analyyseissa, mutta ajatuksesta jouduttiin luopumaan luvussa 8.3 esitettyjen perusteiden vuoksi. 

 

5.2 Prosessidraamat 

 

Tutkimuksen toisena aineistona oli kolme videoitua prosessidraamaa. Osallistujat näihin 

draamoihin olin kutsunut niiden kyselytutkimukseen osallistuneiden joukosta, jotka olivat antaneet 

yhteystietonsa. Yhteystietonsa antoi 96 tyttöä, 35 % vastanneista. Kyselyn alustavan analyysin 
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jälkeen (jako riski- ja kontrolliryhmään, ks. luku 6.1) soitin yhteystietonsa antaneille, kerroin 

lyhyesti jatkotutkimuksesta ja pyysin mukaan tutkimukseen. Kutsuin draamaryhmiin sekä riski- että 

vertailuryhmään kuuluneita tyttöjä, kahdeksan tyttöä kuhunkin ryhmään. Ensimmäisenä soitin 

nuorimmille tutkimukseen osallistuneille, mutta lopulta jouduin ottamaan yhteyttä lähes kaikkiin 

yhteystietonsa antaneisiin, jotta sain muodostettua kolme ryhmää. Lähetin mukaan lupautuneille 

etukäteen lyhyen informaatiokirjeen jatkotutkimuksesta. Lopulta ryhmiin saapui vain 3–4 tyttöä 

ryhmää kohden, kymmenen tyttöä yhteensä. Draamat toteutettiin 8–10 kuukautta 

kyselytutkimuksen jälkeen draamantekoon tarkoitetussa tilassa. 

Kukin ryhmä kokoontui kahdesti. Ensimmäisellä kerralla ryhmän jäsenet tutustuivat toisiinsa, 

prosessidraaman ohjaajaan ja tutkijaan sekä draamatekniikoihin, joita tutkimusdraamassa käytettiin. 

Toisella tapaamiskerralla viikon kuluttua edellisestä tehtiin tutkittava prosessidraama ja lopuksi 

keskusteltiin ryhmässä draaman synnyttämistä ajatuksista. Draamojen ohjaajana toimi kokenut 

draamaopettaja. Minä (tutkijana) seurasin draamoja sivusta ja huolehdin draamoissa käytetystä 

musiikista, mutta tarvittaessa keskustelin niin draamaohjaajan kuin tyttöjenkin kanssa ja osallistuin 

draamoihin tyttöjen rakentamissa sivurooleissa (kuten pikkuveljenä tai äitipuolena). Ryhmien 

pienen koon vuoksi tytöt toivoivat, että osallistun draamoihin, jotta luodut roolit saatiin täytettyä. 

Liite 3: Prosessidraamatapaamisen toteutus 

 

Teoriaa draamasta 

Teatteri perustuu ihmiskunnan ikiaikaiseen tarpeeseen rakentaa elämäänsä leikin ja rituaalien kautta 

(Owens ja Barber 1997, Östern 2001). Draamaperheeseen kuuluu erilaisia teatterinomaisia 

lähestymistapoja. Draamatyöskentely voi olla terapeuttista, kuten Morenon kehittämät psyko- ja 

sosiodraamat (Blatner 1997), pedagogista (Bolton 1986, Owens ja Barber 1998, Heikkinen 2002) 

tai yhteisöllistä ja kantaa ottavaa, kuten Boalin sorrettujen teatteri (Boal 2000).  

Draamamenetelmiä on käytetty melko paljon opetuksen tutkimuksessa, opetuksessa, hoidossa ja 

kuntoutuksessa (katso esimerkiksi Blatner 1997, Heikkinen 2002, Rusanen 2002, Asikainen 2003, 

Hynninen 2003, Laakso 2004, Ventola ja Renlund 2005, Häkämies 2007, Karakelle 2009). 

Etnodraamaa (kulttuurisessa kehyksessä tiettyä aihetta käsittelevä draama) on jonkin verran 

käytetty tutkimuksissa (Smith ja Sparkes 2009, Randolph ja Weems 2010), myös aborttiin liittyen 
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(Ellis ja Bochner 1992). Tiettävästi draamaa ei ole aiemmin juurikaan käytetty tämäntyyppisen 

tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä (katso kuitenkin Mehto 2008a). 

Draamassa liikutaan kahdessa eri maailmassa, todellisessa ja draaman maailmassa. Esteettisen 

kahdentumisen (metaxu) teorian mukaan onnistutaan tarkastelemaan maailmaa kahdella eri tavalla: 

roolin ja draamamaailman kautta sekä omana itsenä sosiaalisen todellisuuden kautta. Metaforisuus 

mahdollistaa luovan, vallasta vapaan leikin ja eettiset kokeilut. (O'Toole 1992, Heikkinen 2002, 

Asikainen 2003, Östern 2003, Laakso 2004.) Draamassa asioita käsitellään eläytymisen kautta, 

myös toisen rooliin asettuen. Roolin ottaminen tarkoittaa suhtautumistavan tai asenteen 

omaksumista, ja asenne voi olla joko oma, kuvastaa toisen suhtautumistapaa tai olla näiden 

yhdistelmä. Tarkoituksena ei ole etsiä yhtä totuutta, vaan tuoda esiin mahdollisia, myös itselle 

vieraita suhtautumis- ja toimintatapoja (Owens ja Barber 2002, s. 16–22, Häkämies 2007, s. 137).  

Draamatyöskentely tapahtuu ryhmissä, jolloin on mahdollista nostaa esiin yhteisiä asioita 

vuorovaikutuksessa muiden vertaisten kanssa (Owens ja Barber 2002, s. 25). Draamaa tehdään 

sosiaalisen sopimuksen pohjalta, ja tällöin hyödynnetään yhteisöllisiä kulttuurisia elementtejä, mikä 

on ensisijaista draamatyöskentelyssä (Neelands 2004). Draamaan tuodut asiat riippuvat 

kulttuurisesta taustasta, kokemuksista ja asenteista. Tutkittavien teemojen kautta draama kiinnittyy 

yksilön omaan kokemustaustaan ja synnyttää merkityksiä (Bolton 1986, Owens ja Barber 2002, s. 

25).  

Draamatyöskentelyn kokonaisvaltaisuus ja fyysisyys antavat tilaa elämyksille ja tunteille. Kuitenkin 

draaman avulla tunteet ja kokemukset voidaan tuoda tutkimukseen melko hallitussa muodossa, ja 

draaman metaforisuuden kautta todellisuutta voidaan tutkia etäännyttäen, mikä helpottaa vaikeiden 

tai vieraiden ilmiöiden käsittelemistä (Kettula-Konttas 2005, Vehviläinen 2005, Koskenniemi 

2007). Tunteiden tutkiminen draaman keinoin antaa mahdollisuuden ymmärtää tunteiden taustalla 

olevia arvoja (Häkämies 2005).  

Draaman avulla voidaan luoda tilanteita, jotka simuloivat todellisuutta (Kettula-Konttas 2005). 

Draamaa voidaan siis käyttää todellisuuden tutkimisen metodisena välineenä. Draamametodit 

tuottavat kokemuksellisesti, emotionaalisesti ja yhteisöllisesti rikastunutta tietoa, ja niiden avulla 

voidaan päästä nopeasti asioiden ytimeen. Draama on erilaisten mahdollisuuksien kokeiluareena. 

Tutkimuksen kannalta on myönteistä lisäksi se, että draamasessiossa mukanaolo antaa tutkijalle 

paremman kuvan kohderyhmästä. (Mehto 2008.) 
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Prosessidraama on yhteisöllistä draamaa, osallistavan draaman genre, jota ovat tutkineet muun 

muassa O’Toole (1992), O’Neill (1995), Owens ja Barber (1998), Asikainen (2003) ja Inha (2007). 

Ensimmäisen kerran termiä on käytetty 1990-luvun alussa. Prosessidraama tarkoittaa 

työskentelytapaa, jossa on valmiiksi suunniteltu rakenne, eräänlainen käsikirjoitusluonnos tai 

pohjateksti, joka toimii aiheen käsittelyn lähtökohtana (Korhonen 2001, Asikainen 2003). 

Prosessidraamassa käytetään erilaisia tekniikoita ja työtapoja. Ne eivät kuitenkaan luo 

prosessidraamaa, vaan siihen tarvitaan tunteita, ajatuksia ja siirtymistä toiminnasta toiseen (Owens 

ja Barber 2002). Prosessidraamassa on kyse ryhmän yhdessä luomasta prosessista, joka perustuu 

improvisaatioon ja jossa roolihahmon suhtautumistapa asioihin on tärkeämpi kuin roolihahmo 

(Bowell ja Heap 2005). Draamatyöskentelyssä osallistujat joutuvat työstämään omia tietojaan, 

kokemuksiaan, asenteitaan ja ymmärrystään todellisesta maailmasta kuvitteellisessa maailmassa 

(Korhonen 2001). Draamaohjaajan tehtävänä on pitää prosessi käynnissä. Prosessidraamalle 

tyypillisiä piirteitä ovat keskeneräisyys, koostuminen fragmenteista, tekemisen improvisatorisuus, 

osanottajien vaikutuksen oleellisuus prosessin muotoutumisessa, leikinomaisuus sekä se, ettei 

tarkoituksena niinkään ole ongelmien ratkaiseminen kuin niiden havaitseminen (Korhonen 2001).  

 

Tutkimuksen draamatarina 

Draamatarina oli 17-vuotiaiden kaupunkilaisnuorten, Lauran ja Tonin, seurustelutarina. Olin 

suunnitellut tarkasti draamatarinan ratkaisukohdat. Osallistujien pienen määrän vuoksi 

draamatarinan toteutustapaa jouduttiin hieman muuttamaan; tutkimustarinan sisältörunko sen sijaan 

pysyi muuttumattomana. Keskeiset ongelmanratkaisutilanteet olivat Lauran ja Tonin 

ensitapaaminen, Lauran kuukautisten myöhässäolo sekä suunnittelematon raskaus. Draamatarinan 

kulku on esitetty kuviossa 2. 
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Tässä tutkimuksessa draamatyöskentelyn työtapoina käytettiin improvisaatiota, ”kuumaa tuolia”, 

”tilannekuvaa” ja ”roolia seinällä” (Owens ja Barber 2002, s. 26–33). Improvisaatiossa ryhmä joko 

suoraan tai pienen suunnittelun jälkeen tekee pyydetyn kohtauksen kukin omassa roolissaan. 

”Kuumassa tuolissa” ohjaaja haastattelee henkilöä, joka toimii roolissa ja kertoo roolihenkilön 

todellisista ajatuksista (tarkoituksena selkiinnyttää perspektiiviä ja kontekstia). ”Tilannekuvassa” 

ryhmä muodostaa pysäytetyn tilannekuvan joko ennen tai jälkeen tapahtuman keskittyen 

konkreettiseen hetkeen ja pyydettäessä roolihenkilö lyhyesti kertoo senhetkiset ajatuksensa. ”Rooli 

seinällä” -tekniikassa kuvataan roolihahmo ja kirjoitetaan faktat, luonnekuvaukset ja havainnot tästä 

roolihahmosta näkyviin.  

Draamat videoitiin ja puhe kirjoitettiin tekstimuotoon sanatarkasti. Draamoista litteroitua aineistoa 

on yhteensä 135 sivua. Puhetekstin oheen kirjasin muistiin draamahenkilöiden liikkeet ja sijainnit 

toisiinsa nähden sekä keskeisimmät eleet ja ilmeet, kuten naurahdukset, katseen suunnat ja 

Kuvio 2: Draamatarinan kulku 
 

 

 

LAURA JA TONI 17-V 
KAUPUNKILAISNUORIA 

Lauran profilointi 
(rooli seinällä) 

Tonin profilointi 
(rooli seinällä) 

Impr. Lauran 
perheestä ja kavereista 

 
tilannekuvat 

Impr. Tonin perheestä 
ja kavereista 

 
tilannekuvat 

LAURA JA TONI 
TAPAAVAT, TONI PYYTÄÄ 

LAURAA KOTIINSA 

Impr. tapaamisesta kaupungilla ja mahdollisesti 
myöhemmin Tonin kotona (eri vaihtoehtoja 

tilanteesta tyttöjen päätöksen mukaan) 
 

 
kuumat tuolit 

LAURA JA TONI ALKAVAT 
SEURUSTELLA. LAURA 

HUOMAA 3 KK 
SEURUSTELUN JÄLKEEN, 

ETTÄ KUUKAUTISET 
OVAT 2 VK MYÖHÄSSÄ 

 

Impr. kun Laura 
kertoo asiasta joko 

Tonille tai 
ystävälleen (tyttöjen 
päätöksen mukaan) 

 

 
 

kuumat tuolit 

LAURA MENEE 
KOULUTH:N 

VASTAANOTOLLE 

Kth (tutkija kth:n 
roolissa) toteaa Lauran 

olevan raskaana (grt pos) 

Impr. Lauran ja Tonin / Lauran ja 
ystävättären (tyttöjen päätöksen 

mukaan) keskusteluista 
 

 
kuumat tuolit 

Impr. 
vanhemmille 
kertomisesta 

 
kuumat tuolit 

LAURAN TILANNE 
MUUTAMIA VUOSIA ED. 
TAPAHTUMIEN JÄLKEEN 

SUKUJUHLISSA 

 
Impr. juhlista 
(keitä läsnä) 

 
tilannekuvat 

 

 
kuumat tuolit 
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käsikkäinolon. Analyysin pohjana käytin edellä mainittua tekstiversiota, mutta tarvittaessa tarkensin 

tekstin tulkintaa tarkistamalla tilanteen videolta.  

 

5.3 Yksilöhaastattelut 

 

Kolmantena tutkimusaineistona olivat yksilöhaastattelut. Yksilöhaastatteluihin osallistuivat kaikki 

prosessidraamoissa mukana olleet tytöt. Haastattelin kunkin prosessidraaman jälkeen kyseiseen 

ryhmään kuuluneet tytöt viikon kuluessa. Haastattelut kestivät yhdestä puoleentoista tuntiin, ja ne 

tehtiin rauhallisissa, tytöille ennestään vieraissa, terveydenhuoltoyksikön tiloissa. Haastattelut 

nauhoitettiin ja purettiin tekstimuotoon sanatarkasti syvät huokaukset, naurahdukset ja pitkät tauot 

huomioiden. 

Haastattelu oli puolistrukturoitu (Eskola ja Suoranta 1998) ja sisälsi prosessidraamaan ja 

tutkittavien omaan elämään liittyneitä kysymyksiä. Haastattelun alussa oli joitakin 

lämmittelykysymyksiä, joilla kartoitin sosiodemografisia tietoja ja käsityksiä itsestä 

numeroarvosanoin. Haastattelu eteni prosessidraamatarinan mukaisessa järjestyksessä. 

Kunkin draamaosion yhteydessä käytiin läpi draaman tapahtumat ja ratkaisut ja kysyin 

haastateltavan henkilökohtaista mielipidettä ryhmän ratkaisuista. Draamakysymykset toimivat 

haastattelussa johdantona henkilökohtaisille kysymyksille, jotka koskivat haastateltavan 

seksuaaliterveyttä ja seksuaalisuuteen liittyviä toiveita, kokemuksia ja käyttäytymistä sekä yleisiä  

käsityksiä nuorten seksuaalisuudesta. Haastattelurungon avulla varmistin, että kysyin kaikilta 

haastateltavilta tietyt kysymykset, jotta tutkimuksen kannalta olennaiset teemat tulivat kaikkien 

osalta käsitellyiksi. Haastattelu oli kuitenkin siten avoin, että tarvittaessa voitiin poiketa 

haastattelurungosta kysymyksiä tarkentaen ja lisäkysymyksin. Haastattelurunko on liitteenä 4. 

 

 

 

 



	  

	  

	   61	  

5.4 Osallistujat 

 

Kyselyyn osallistuneet nuoret olivat 15–18-vuotiaita nuorisoneuvolan asiakastyttöjä. Tytöt olivat 

keskimäärin 17,3-vuotiaita, pääasiassa koululaisia tai opiskelijoita (89 %). Tytöistä 18 % opiskeli 

peruskoulussa, 13 % ammattioppilaitoksessa ja 55 % lukiossa. Kyselyyn osallistuneiden tyttöjen 

taustatiedot on esitetty tarkemmin taulukossa 3 (katso luku 8.2). Prosessidraamoihin ja 

haastatteluihin tuli mukaan kymmenen tyttöä. Tytöt olivat tuolloin 16–19-vuotiaita ja iältään 

jakautuneet tasaisesti kyseiseen ikäryhmään. He opiskelivat joko peruskoulussa, lukiossa tai 

ammattioppilaitoksessa. Osa asui vanhempansa tai vanhempiensa kanssa, osa itsenäisesti joko yksin 

tai avoliitossa. Sosioekonomiselta taustaltaan tyttöjen vanhemmat kuuluivat työntekijöihin, 

alempiin ja ylempiin toimihenkilöihin sekä yrittäjiin. Ensimmäisen yhdyntänsä tytöt olivat kokeneet 

13–17-vuotiaina, useimmat 16-vuotiaana. Kahta tutkittavaa lukuun ottamatta kaikilla oli kokemusta 

seurustelusta. 
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6 AINEISTON ANALYYSI 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ei ole mahdollista vastata vain yhtä menetelmää käyttäen,  

joten olen käyttänyt sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Eri tutkimusmenetelmillä 

saadaan erilaista tietoa ja voidaan tavoittaa erilaisia todellisuuksia tutkitusta aiheesta. Nuorten 

seksuaalista käyttäytymistä ja valintoja voidaan paremmin selittää ja ymmärtää käyttämällä erilaisia 

metodeja (Ronkainen ym. 2011, s. 105). 

 

6.1 Kvantitatiiviset menetelmät 

 

Ensimmäisessä osatutkimuksessa (I), jossa tutkittiin aiemman tutkimuksen valossa 

riskikäyttäytymiseksi miellettyjen tekijöiden yhteyttä tyttöjen moniin seksikumppaneihin, käytettiin 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimukseen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: riski- ja 

vertailuryhmään. Riskikäyttäytymisen kriteerinä käytettiin aiempaan tutkimuskirjallisuuteen 

perustuen raportoitujen seksikumppaneiden määrää siten, että riskiryhmään valittiin ne, joilla oli 

ollut vähintään neljä seksikumppania puolen vuoden aikana tai vähintään viisi kumppania 

elinaikana. Kirjallisuudesta ei löydy yksiselitteistä lukua nuoren suurelle seksikumppaneiden 

määrälle. Tämä raja valittiin aiempaan tieteelliseen kirjallisuuteen (Ethier ym. 2003) ja omaan 

tutkimusmateriaaliin perustuen.  

Analyysin muuttujat valittiin aiemman nuorten seksuaalista riskikäyttäytymistä koskevan 

kirjallisuuden perusteella (Traeen ja Lewin 1992, Halpern-Felsher ym. 1996, Smith 1997, Kotchick 

ym. 2001). Kyselyn analyysissa ei käytetty kaikkia kyselyn aiheeseen liittyneitä kysymyksiä, vaan 

analyysiin valittiin tutkimuskysymysten kannalta relevantit kysymykset.  

Tallennetuista vastauksista muodostettiin SPSS-tiedosto ja tilastollisessa analyysissa käytettiin 

SPSS-ohjelmaa (SPSS for Windows Version 11,5, SPSS Inc., Chigago, Illinois, Yhdysvallat). 

Käytetyt menetelmät olivat ristiintaulukointi ja logistinen regressioanalyysi. Ensin tehtiin 

ristiintaulukoinnit riski- ja vertailuryhmän välisten erojen löytämiseksi käyttämällä Fisherin 

eksaktia testiä ja Pearsonin khiin neliö -testiä. Tilastollisesti merkitseviksi määriteltiin 0,05:tä 

pienemmät p:n arvot. Seuraavaksi tehtiin logistinen regressioanalyysi, jota sovellettiin riskiryhmään 



	  

	  

	   63	  

kuuluvien tyttöjen seksuaalisen käyttäytymisen malliin. Lopuksi ne muuttujat, joilla oli merkittävä 

yhteys riskikäyttäytymiseen yksittäin tarkasteltuna, otettiin mukaan logistisen regressioanalyysin 

monimuuttujamalliin.  

 

6.2 Kvalitatiiviset menetelmät  

 

Kolmessa seuraavassa osatutkimuksessa (II, III ja IV) käytin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Näin toimien pyrin pääsemään tilastollisten faktojen taakse ja ymmärtämään nuorten seksuaalisiin 

valintoihin liittyviä tekijöitä syvemmin, korostaen nuorten näkökulmaa riskinäkökulman sijaan.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan asema on keskeinen: tutkijalla on vapautta joustaa 

tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja toisaalta vaaditaan luovuutta uusien menetelmällisten 

ja kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen kokeilemisessa (Eskola ja Suoranta 1998 s. 20). Jokaisessa 

kvalitatiivisessa osatutkimuksessa olen käyttänyt eri analyysimenetelmää. Menetelmät valikoituivat 

kunkin aineiston erityispiirteiden ja kysymyksenasettelun pohjalta. Osajulkaisujen III ja IV 

analyyseissa on ollut diskursiivistyyppinen ote (Jokinen ym. 1993), millä tarkoitan sitä, että olen 

etsinyt mahdollisia tapoja ajatella ja toimia, en niinkään yhtä totuutta. Prosessidraamojen käyttö 

aineistonkeruumenetelmänä toi etnografista otetta parantaen mahdollisuutta kulttuuristen resurssien 

tutkimiseen (Jokinen A. 1999).  

 

6.2.1 Temaattinen sisällönanalyysi 
	  

Toisessa osatutkimuksessa (II), jossa tutkin tyttöjen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä arvoja 

ja valintoja riskikäyttäytymisen näkökulmasta, käytin analyysimenetelmänä temaattista 

sisällönanalyysiä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, s. 93–121). Analyysi oli siinä mielessä teoriaohjaavaa, 

että aiemman nuorten seksuaaliterveyteen ja riskeihin liittyvän tutkimuksen ja oman ammatillisen 

kokemukseni perusteella oli syntynyt käsitys siitä, mitkä voisivat olla riskikäyttäytymiseen liittyvät 

keskeiset teemat (Eskola ja Suoranta 1998, s. 174–180). Nämä teemat olivat mukana jo 

haastattelurungossa. En rajoittanut teemojen analysointia vain tiettyjen kysymysten puitteisiin, vaan 

hain teemoihin liittyviä asioita koko tekstimassasta. Haastatteluja analysoidessani olin avoin myös 
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teemoille, joita en ollut ennakoinut, mutta jotka haastateltavat itse toivat esiin nuoren naisen 

seksikäyttäytymiseen liittyvinä asioina (Eskola ja Suoranta 1998, s. 154–164). Teemoitin aineiston 

(Eskola ja Suoranta 1998, s. 174–180) ja valitsin analyysiin viisi teemakokonaisuutta: 1) seksin 

merkitys, odotukset seksiä kohtaan ja seksin edellytykset, 2) seksuaaliseen kanssakäymisen liittyvät 

valinnat, 3) ehkäisyn käyttö ja riskien huomioon otto, 4) vastuun kantaminen ja katumus sekä 5) 

pelot ja luottamus. Nämä teemat valitsin sen perusteella, mitä nuorten seksuaalikäyttäytymisestä 

aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään keskeisiksi asioiksi (Taylor-Seehafer ja Rew 2000, 

Kotchick ym. 2001, Aral ja Ward 2005) (teemat 1–3). Valitsin mukaan lisäksi ne kiinnostavat, 

usein toistuvat teemat, jotka näyttivät muodostuvan tärkeiksi. Näitä aineiston pohjalta 

muodostettuja teemoja olivat vastuu, luottamus sekä pelot laajemminkin kuin vain raskauteen ja 

sukupuolitauteihin liittyen.   

	  

6.2.2 Kehysanalyysi 
	  

Kolmannessa osatutkimuksessa (III), jossa tutkin sitä, millaisin perustein tytöt tekevät päätöksiään 

huomattuaan olevansa suunnittelemattomasti raskaana, tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

olivat Goffmanin (1974) kehittämässä kehysanalyysissa. Erilaiset toimintakokonaisuudet eli 

kehykset ylläpitävät erilaisia todellisuuksia. Goffmanin (1974, s. 25) mukaan sosiaalisia tilanteita ei 

tulkita sellaisinaan, vaan tietyn kehyksen kautta, jonka läpi tilanne on ymmärretty. Kehys kuvaa 

sitä, mikä kyseisessä tilanteessa on toiminnan kannalta relevanttia, todellista, ymmärrettävää tai ei-

ymmärrettävää (Goffman 1974, s. 1–20). Entman (1993) määrittelee kehystämisen joidenkin 

havaitun todellisuuden puolien valitsemiseksi ja tekemiseksi muita näkyvämmäksi, niin että 

suositaan tiettyä ongelmanmäärittelyä, tulkintaa, moraalista arviota ja/tai toimintasuositusta. 

Kehykset eivät ole stabiileita, vaan kontekstuaalisia ja usein myös limikkäisiä (Goffman 1974, s.  

13, 25, 82). Kehysten avulla toimija voi tulkita ja konstruoida tilanteita, todellisuuksia ja 

toimijaidentiteettejä (Vehviläinen 1996). Kehysanalyysin tarkoituksena on tunnistaa yhteiskunnassa 

käytössä olevia kehyksiä, joiden kautta tapahtumia voidaan ymmärtää. Toimijat pyrkivät 

kehystämään ilmiöitä omasta näkökulmastaan. Kehykset antavat merkityksen tilanteille ja niissä 

tapahtuvalle toiminnalle. 

Tässä osatutkimuksessa ymmärsin kehyksen laajaksi tulkintakehykseksi, josta suunnittelematonta 

raskautta tarkasteltiin eri näkökulmista ja tietystä asemasta suhteessa eri toimijoihin. Kunkin 
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kehyksen sisällä oli erilaisia suppeampia näkökulmia. Analyyttiset välineet pohjautuivat sekä 

kehysanalyysiin (ks. Peräkylä 1990) että tulkintojen moninaisuuden näkökulmaan (ks. Suoninen 

1993). 

Analyysissa pyrin aineistolähtöisyyteen. Ensin etsin puheesta raskaudenkeskeytystä puoltavat ja 

vastustavat argumentit. Sen jälkeen etsin muut raskauden jatkamiseen liittyvät pohdinnat. Järjestin 

aineiston erilaisten näkökulmien mukaisesti ja jatkoin analysointia, kunnes ryhmittelyn perusteella 

pystyin jäsentämään ja nimeämään laajemmat tilannekokonaisuudet eli erilaiset tulkintakehykset. 

Lopulta muodostin aineistosta seitsemän erillistä kehystä, joiden puitteissa tytöt käsittelivät 

suunnittelemattomaan raskauteen liittyviä asioita. Useimmat kehykset sisälsivät erilaisia 

näkökulmia. 

	  

6.2.3 Narratiivinen analyysi  
	  

Narratiivinen analyysi ei ole yksiselitteinen tapa analysoida ja lukea tekstiä, vaan se mahdollistaa 

erilaiset lukutavat (Lieblich ym. 1998). Neljännen, tyttöjen ensiyhdyntätarinoita käsitelleen 

osatutkimuksen (IV) lähtökohdat ovat narratiivisessa minäpsykologiassa, jossa tarkastellaan sitä, 

miten ihminen käyttää kulttuurisesta tarinavarannosta omaksumiaan tarinallisia malleja elämänsä 

tulkitsemiseen (Bruner 1997). Tässä tarinavarannossa on omat mallitarinansa eri ihmisryhmille, 

myös nuorille. Kunkin osakulttuurin omat mallitarinat määrittelevät sen piirissä arvostettavat 

ominaisuudet, toiminnat ja suhtautumistavat (Howard 1991, Fisher 2001). Tietoisesti tai 

tiedostamattaan yksilö seuloo näistä mallitarinoista itselleen sopivat ja muokkaa niitä omien 

tarpeidensa mukaan (Hänninen ja Koski-Jännes 1999). Tarinan kautta toimintaa ymmärretään ja 

tehdään merkitykselliseksi, mutta sen avulla myös muokataan todellisuutta (Bruner 1987). 

Tyttöjen kertomien ja luomien ensiyhdyntä- ja ensitapaamistarinoiden jäsentämiseksi käytin 

narratiivien analyysi -lähestymistapaa (Polkinghorne 1995). Draamoissa tuotetuista ja 

haastatteluissa kerrotuista kertomuksista muodostin ensin ydintarinat (Mishler 1986). 

Ydintarinoiden avulla tutkin sitä, miten tytöt jäsensivät ensiyhdyntään ja ensitapaamiseen liittyviä 

tapahtumakulkuja (Novitz 2001). Tarinoiden tyypittelyn avulla pyrin tuomaan esiin yhtäältä sitä, 

miten tyttöjen tarinat heijastivat yleisiä kulttuurisia käsikirjoituksia, ja toisaalta sitä, mitkä näistä 

käsikirjoituksista valikoituivat osaksi tyttöjen omia tarinoita. 



	  

	  

	   66	  

Tyttöjen omista ensimmäisistä yhdynnöistään kertomien tarinoiden analyysissa otin huomioon koko 

haastattelun, jotta pystyin tarkastelemaan ensiyhdyntätarinaa osana haastateltavan koko 

seksuaalisuuselämäntarinaa. Ensiyhdyntäkertomuksista poimin tarinan juonirakenteen keskeiset 

ydinkohdat ja rakensin ydintarinat niiden perusteella. Vertasin tarinoita keskenään etsimällä 

tarinoille yhteisiä ja kullekin tarinalle ominaisia ydinelementtejä. Ydintarinoita vertaamalla 

muodostin kaksi mallitarinoiden kategoriaa: läheisen parisuhteen ja satunnaisen parisuhteen 

kategoriat. Nämä kategoriat sisälsivät tarinoita, joista muodostin viisi tarinatyyppiä vertaamalla  

kullekin tarinalle ominaisia ydinelementtejä. Läheisen parisuhteen kategoria sisälsi kaksi erilaista 

tarinatyyppiä: perinteisen ja suunnitelmallisen rakkaustarinan. Satunnaisen parisuhteen kategoria 

sisälsi kolme tarinatyyppiä: traagisen rakkaustarinan, teinibiletarinan ja kokemushakuisuustarinan. 

Kukin näistä tarinatyypeistä sisälsi osia alkuperäisistä tarinoista, oli eräänlainen kooste näistä. 

Mishler (1995) kutsuu tätä metodia tarinan konstruoinniksi kerrotuista kertomuksista (”constructing 

the told from multiple tellings”). Tämän jälkeen jatkoin vielä analyysia ensiyhdyntään liittyvien 

selitysten, toimijuuden ja moraalisen arvion mukaan. Nimesin tarinatyypit suomalaisesta ja 

pohjoismaisesta kulttuurista tuttujen tarinamallien mukaan (Hänninen ja Koski-Jännes 1999).  

Draamojen analyysissa keskityin Lauran ja Tonin ensitapaamisesta tehdyn improvisaation jälkeisiin 

roolihaastattelukertomuksiin, joissa draaman Laura kuvasi kuumassa tuolissa näkemyksiään 

edeltävästä draamakohtauksesta. Näistä Lauran ensiyhdyntää koskevista kertomuksista muodostin 

ensin ydintarinat, jonka jälkeen tyypittelin ne viiden tarinamallin mukaisesti, vastaavasti kuin 

tyttöjen omien ensiyhdyntätarinoiden analyysissa.  
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7 EETTISET NÄKÖKOHDAT 

 

Sidonnaisuudet 

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopistossa lääketieteen laitoksella yleislääketieteen oppialan 

alaisuudessa. Tutkimus sai rahoitusta Tampereen yliopistollisen sairaalan Lääketieteen 

tutkimusrahastosta, Pirkanmaan kulttuurirahastolta, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kilpailutettavasta 

tutkimusrahoituksesta, Tampereen kaupungin tiederahastolta, Yrjö Jahnssonin säätiöltä sekä 

Koulutusrahastolta. Työstäni Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta virkavapaalla 

ollessani toimin neljän kuukauden ajan apulaisopettajana Tampereen yliopiston yleislääketieteen 

yksikössä sekä kokopäiväisenä tutkijalääkärinä kahden vuoden ajan ja virkatoimeni ohella osa-

aikaisena tutkijalääkärinä Tampereen yliopiston papilloomavirusrokotetutkimuksessa, jossa 

tutkittiin lääkeyritysten (MSD, GlaxoSmithKline) valmistamia HPV-rokotteita. 

 

Tutkimusluvat 

Tampereen yliopiston Lääketieteen laitoksen jatkokoulutustoimikunta hyväksyi 

tutkimussuunnitelman. Tutkimuksella oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja 

Tampereen kaupungin tutkimuslupatoimikunnan hyväksyntä. Tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista ja osallistujien niin halutessa anonyymia. Niiltä tytöiltä, jotka osallistuivat 

prosessidraamoihin ja haastatteluihin, pyysin kirjallisen suostumuksen tutkimukseen, ja lisäksi 

ilmoitin alaikäisten tyttöjen huoltajille nuoren osallistumisesta tutkimukseen. (Liitteet 1, 5 ja 7) 

 

Osallistujat 

Kyselytutkimukseen pystyi halutessaan vastaamaan anonyymisti. Niin kyselyn, prosessidraamojen 

kuin haastatteluidenkin raportoinnin tein niin, että tutkimukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei 

ollut tunnistettavissa. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa kerroin osallistujille tutkimuksen 

tarkoituksesta, toteutuksesta ja vapaaehtoisuudesta. Prosessidraamoihin osallistuneet allekirjoittivat 

salassapitosopimuksen niistä asioista, jotka koskivat draamatapaamisissa esiin tulleita asioita (Liite 

6). 



	  

	  

	   68	  

Prosessidraamojen jälkeen osallistujat purkivat roolinsa ja keskustelivat ryhmässä yhdessä 

draamaohjaajan ja tutkijan kanssa draaman nostattamista ajatuksista ja tunteista. 

Yksilöhaastattelujen yhteydessä haastateltavan oli mahdollista tuoda esiin ajatuksiaan ja tunteitaan, 

joita tarvittaessa käytiin läpi, ja annoin ohjeet mahdollisia jatkokeskusteluja varten. 
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8 TULOKSET 

 

8.1 Prosessidraamoissa muotoutuneet tarinat ja huomioita prosessidraaman 

vaikuttavuudesta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tutkia prosessidraaman interventiovaikutuksia eikä sitä, 

millaiset päähenkilöiden kokonaiset tarinat draamoihin osallistuneet tytöt rakensivat. Esitän 

kuitenkin ikään kuin draamojen sivutuotteena syntyneet tulokset: päähenkilöiden tarinan ja kolme 

erilaista draamoissa syntynyttä seurustelutarinaa. Tarinoiden esittäminen auttanee ymmärtämään 

varsinaisia tutkimustuloksia ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. Luvun lopussa kuvaan lyhyesti 

huomioitani prosessidraaman vaikuttavuudesta. 

Tutkittavat rakensivat kaikkiin kolmeen draamaan toisistaan riippumatta samanlaisen 

päähenkilöiden tarinan, eräänlaisen tuhkimotarinan. Päähenkilöiden tarinassa Laura oli rikkinäisestä 

perheestä, Lauralla oli ongelmalliset välit työn raskauttamaan äitiinsä, jonka kanssa hän asui 

yhdessä pikkuveljensä kanssa. Tarinan urheilullinen Toni asui hyvin toimeentulevassa 

ydinperheessä, jossa äiti oli vähän ”hössöttävä” eikä isä ollut kovin hyvin perillä poikansa asioista.  

Vaikka päähenkilöt, Laura ja Toni, ja draamatarinarunko olivat kaikille ryhmille samat, 

muotoutuivat seurustelutarinat erilaisiksi. Ensimmäisen ryhmän draamassa päädyttiin yksimielisesti 

jatkamaan raskautta ja vuoden kuluttua Laura ja Toni olivat edelleen yhdessä onnellisena perheenä. 

Toisessa ryhmässä puolestaan päädyttiin yksimielisesti raskaudenkeskeytykseen ja Lauran ja Tonin 

tiet erkanivat. Seitsemän vuotta tapahtumien jälkeen Laura oli edelleen yksin, opiskelunsa 

päättäneenä ja ammatissaan toimien. Kolmas ryhmä päätyi pitkän keskustelun jälkeen lopulta 

keskeytykseen. Kolmen vuoden kuluttua Laura ja Toni olivat edelleen yhdessä ja Laura uudelleen, 

toivotusti raskaana.  

Draamaryhmissä tytöt työskentelivät innokkaasti ja ottivat hyvin toisensa huomioon. Tytöt 

eläytyivät hyvin rooleihinsa ja tarinaan. Draaman jälkeisissä henkilökohtaisissa haastatteluissa tytöt 

vielä pohtivat, mitä draaman henkilöille jatkossa tapahtui. Toisen asemaan asettuminen ei 

kuitenkaan aina ollut helppoa, erityisesti Tonin rooliin asettuminen oli tyttöjen mielestä haastavaa. 

Kahdessa draamassa tytöt vaihtelivat roolijakoa, yhdessä draamassa Lauran roolissa oli vain yksi 

tyttö, mutta muut roolit vaihtelivat.  
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Prosessidraamassa esille tulleet tapahtumat näyttävät lisänneen tyttöjen ymmärrystä toisten erilaista 

toimintaa kohtaan. Osa tytöistä toi haastattelussa esiin sen, että heidän näkemyksensä tai asenteensa 

joitakin asioita kohtaan oli muuttunut draamatyöskentelyn myötä. Tällaisia asioita olivat muun 

muassa ehkäisyn käyttö ja asennoituminen aborttiin. Oma aiempi näkemys oli saanut uusia 

näkökulmia. Toisaalta draaman myötä omien valintojen mahdolliset seuraamukset olivat 

realisoituneet uudella tavalla, minkä tytöt arvelivat vaikuttavan heidän tuleviin toimintatapoihinsa.  

 

8.2 Seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen liittyvät tekijät kyselytutkimuksen valossa (I)  

 

Kyselytutkimuksessa nuoren seksuaaliseksi riskikäyttäytymiseksi määriteltiin monet 

seksikumppanit. Tämä valinta tehtiin erityisesti siksi, että nuorten seksikumppaneiden määrä on 

lisääntynyt ja varsinkin Pohjoismaissa nuorilla on seksikumppaneita kansainvälisesti katsottuna 

melko paljon. Kysymyksenasettelulla haluttiin tutkia sitä, liittyykö nykyisessä muuttuneessa 

yhteiskunnassa se, että nuorella on monia seksikumppaneita, edelleen muihin terveyden 

riskitekijöihin vai ovatko nuoren monet seksikumppanit nyky-yhteiskunnassa normatiivista 

käyttäytymistä, joka ei erottele nuoria suhteessa terveysriskeille altistavaan käyttäytymiseen.  

Riskiryhmä (ne, joilla oli ollut monia seksikumppaneita, n = 69, 28 %) ja vertailuryhmä (n = 178, 

72 %) eivät eronneet merkittävästi toisistaan iän, kuukautisten alkamisiän eivätkä koulutustaustan 

suhteen (Taulukko 3). Vertailuryhmän tytöt seurustelivat vakituisesti merkittävästi useammin kuin 

riskiryhmän tytöt. Sukupuolitauteja ja synnytykseen tai keskenmenoon päätyneitä raskauksia oli 

riskiryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä, mutta raskaudenkeskeytysten suhteen ryhmät eivät 

eronneet toisistaan. 
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Taulukko 3. Kyselytutkimukseen osallistuneiden taustatiedot 
                      

           
  

Monet seksikump- 
 

Vertailu- 
  

p 

  
panit -ryhmä 

 
ryhmä 

 
Kaikki 

     (N=69, 28%)   (N=178, 72%)   (N=247, 100%)   

           Ikä (vuosina) 
         

 
Keskiarvo 17,23 

 
17,37 

 
17,27 0,3 

 
Keskihajonta 1,08 

 
1,03 

 
1,07 

 
           
  

% (n) 
 

%  (n) 
 

% (n) 
 

          Koulu/ työelämä 
         

 
Töissä 7 (5) 

 
3 (6) 

 
5 (11) 

 
 

Koululainen/opiskelija 84 (58) 
 

91 (162) 
 

89 (220) 
 

 
Muu 9 (6) 

 
5 (9) 

 
6 (15) 

 
 

Tieto puuttuu 0 (0) 
 

1 (1) 
 

0 (1) *0,3 

          Koulutyyppi 
         

 
Ammatillinen  19 (13) 

 
10 (18) 

 
13 (31) 

 
 

Lukio 46 (32) 
 

58 (103) 
 

55 (135) 
 

 
Peruskoulu 16 (11) 

 
19 (33) 

 
18 (44) 

 
 

Muu 3 (2) 
 

3 (6) 
 

3 (8) 
 

 
Tieto puuttuu 16 (11) 

 
10 (18) 

 
12 (29) 0,2 

          Kuukautisten alkamisikä 
         

 
 9-11 vuotta 28 (19) 

 
15 (27) 

 
19 (46) 

 
 

12-13 vuotta 61 (42) 
 

69 (122) 
 

66 (164) 
 

 
14-16 vuotta 12 (8) 

 
16 (29) 

 
15 (37) 0,1 

          Synnytykset ja keskenmenot 
         

 
Ei 77  (53) 

 
90  (161) 

 
87  (214) 

 
 

Kyllä 10  (7) 
 

2  (3) 
 

4  (10) 
 

 
Tieto puuttuu 13  (9) 

 
8  (14) 

 
9  (23) <0,0 

 

Osuus synnytyksistä ja 
keskenmenoista 70 

  
30 

  
100 

  
          Raskaudenkeskeytykset 

         
 

Ei 80 (55) 
 

86 (153) 
 

84 (208) 
 

 
Kyllä 7 (5) 

 
6 (11) 

 
7 (16) 

 
 

Tieto puuttuu 13 (9) 
 

8 (14) 
 

9 (23) 0,4 

 
Osuus raskaudenkeskeytyksistä 31 

  
69 

  
100 

  
          Sukupuolitaudit (elinaikana) 

         
 

Ei 86 (59) 
 

98 (175) 
 

95 (234) 
 

 
Kyllä 13 (9) 

 
2 (3) 

 
5 (12) 

 
 

Tieto puuttuu 1 (1) 
 

0 (0) 
 

0 (1) *<0.0 

 
Osuus sukupuolitaudeista 75 

  
25 

  
100 

                      
*Fisherin eksakti -testi; muut: Pearsonin khiin neliö -testi 
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Logistisen regressioanalyysin yksimuuttujamallissa monet tekijät selittivät sitä, että nuorella oli 

monia seksikumppaneita (Taulukko 4). Erityisesti yhdyntöjen aloittaminen nuorena (11–15 v.) 

selitti tulosta ja mitä nuorempana yhdynnät oli aloitettu, sitä suurempi tämä todennäköisyys oli. 

Ehkäisyn laiminlyönti viimeisimmässä yhdynnässä ja keskeytetty yhdyntä ehkäisymenetelmänä 

olivat myös selittäviä tekijöitä. Jälkiehkäisyn käyttö liittyi marginaalisesti siihen, että nuorella oli 

monia seksikumppaneita, mutta hormonaalisen ehkäisyn tai kondomien käytöllä ei ollut eroa 

ryhmien välillä. Sen sijaan tupakointi, humalajuominen ja huumeiden käyttö olivat selvästi 

yleisempiä ryhmässä, jossa tytöillä oli ollut monia seksikumppaneita. 

Ne tytöt, joilla oli ollut useita seksikumppaneita, pitivät vähemmän todennäköisenä raskaaksi tuloa 

ilman ehkäisyä kuin vertailuryhmä. Sen sijaan käsityksissä sukupuolitaudin 

tarttumismahdollisuudesta ilman kondomia ei ollut eroa ryhmien välillä. Riskiryhmässä näkyi trendi 

tiukemmasta suhtautumisesta aborttiin kuin vertailuryhmässä, mutta ero ei ollut merkitsevä, mitä 

saattaa selittää erittäin pieni tapausten määrä. 

Logistisen regressioanalyysin monimuuttujamalliin valittiin mukaan kymmenen muuttujaa (katso 

Taulukko 4) sekä ikä jatkuvana muuttujana. Näistä muuttujista riskiryhmään, jossa tytöllä oli monia 

seksikumppaneita, kuulumista selittivät merkitsevästi neljä tekijää: alle 16 vuoden ikä 

ensimmäisessä yhdynnässä (OR 5,6–8,8), ehkäisyn laiminlyönti viimeisimmässä yhdynnässä (OR 

3,5), keskeytetty yhdyntä ehkäisymenetelmänä (OR 2,3) ja huumeiden käyttö vähintään kolmesti 

elinaikana (OR 4,1). 
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Riskitekiijät n OR 95%CI p n OR 95%CI p

247 1.14 0.87-1.48 0.33 247 1,45 1.00-2.09 0.05

Ikä ensimmäisessä yhdynnässä (n=243)
16-18 vuotta 97 1.00 93 1.00
14-15 vuotta 115 3.19 1.58-6.43 108 5.60 2.17-14.46
11-13 vuotta 31 8.95 3.56-22.50 <0.01 30 8.75 2.44-31.38 <0.01

Kyllä 208 1.00 194 1.00
Ei 38 4.71 2.29-9.69 <0.01 37 3.48 1.32-9.17 0.01

169 1.00 157 1.00
78 3.56 1.94-6.52 <0.01 74 2.34 1.12-4.90 0.02

145 1.00 133 1.00
102 1.98 1.08-3.61 0.03 98 2.06 1.00-4.26 0.05

Hormonaalinen ehkäisy
178 1.00
69 0.71 0.37-1.35 0.30

Kondomi
236 1.00
11 0.24 0.03-1.96 0.18

Ei koskaan 49 1.00 46 1.00
Satunnaisesti 163 1.53 0.74-3.16 155 2.10 0.81-5.44
Aina 33 0.31 0.08-1.19 0.03 30 0.85 0.17-4.11 0.16

Ei 115 1.00 104 1.00
Kyllä 132 3.08 1.68-5.64 <0.01 127 0.94 0.41-2.18 0.88

Ei koskaan tai muutamia kertoja vuodessa 133 1.00 128 1.00
Kerran kuukaudessa tai useammin 104 3.17 1.77-5.68 <0.01 103 1.82 0.88-3.78 0.11

Ei 171 1.00 158 1.00
1-2 kertaa 36 2.99 1.36-6.51 35 1.42 0.54-3.72
3 kertaa tai useammin 40 7.83 3.69-16.61 <0.01 40 4.10 1.58-10.66 0.02

Erittäin todennäköistä 133 1.00 125 1.00
Mahdollista 95 1.14 0.63-2.08 87 0.80 0.38-1.73
Erittäin epätodennäköistä 19 3.37 1.26-9.00 0.05 19 2.68 0.70-10.27 0.23

Erittäin todennäköistä 107 1.00
Mahdollista 128 1.15 0.65-2.04
Erittäin epätodennäköistä 12 1.41 0.39-5.05 0.82

Asenne raskaudenkeskeytystä kohtaan (n=247)
Hyväksyttävää aina 73 1.00
Hyväksyttävää tietyissä tilanteissa 170 1.33 0.70-2.52
Ei lainkaan hyväksyttävää 4 9.88 0.96-101.30 0.14

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Taulukko 4. Kymmenen luokiteltua muuttujaa ja ikä jatkuvana muuttujana. Riskisuhteet (OR, 95% luottamusvälillä) nuorten seksuaaliselle riskikäyttäytymiselle, kun 
riskiksi on määritelty monet seksikumppanit*. Yksi- ja monimuuttujaiset logistiset regressioanalyysit.

*vähintään 5 seksikumppania elinaikana tai vähintään 4 seksikumppania viimeisten 6 kk aikana

Humalajuominen (n=237)

Huumeiden käyttö elinaikana (n=247)

Käsitys todennäköisyydestä tulla raskaasi ilman ehkäisyä 
(n=247)

Käsitys todennäköisyydestä saada sukupuolitauti ilman 
kondomia (n=247)

Tupakointi (n=247)

Yksimuuttujamalli Monimuuttujamalli

Ei

Kondomin käytön säännöllisyys (n=245)

Ikä

Ehkäisyn käyttö viimeisimmässä yhdynnässä

Aiemmin käytetyt ehkäisymenetelmät (n=247)

Ei

Kyllä

Jälkiehkäisy

Keskeytetty yhdyntä

Ei

Ei
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8.3 Seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät arvot ja valinnat riskikäyttäytymisen 

näkökulmasta (II) 

 

Tässä osatutkimuksessa analysoin haastatteluaineistosta tyttöjen seksuaalista maailmaa jäsentäviä  

teemoja, tunnistettuja skriptejä ja kulttuurisia resursseja, jotka jäsentävät tyttöjen seksuaalista 

maailmaa. Kyselyssä saatujen tietojen avulla jaoin tytöt kahteen ryhmään samoin perustein kuin 

ensimmäisessä osatutkimuksessa: sitoutumattomiin (kyselytutkimuksessa riskiryhmä), joilla oli 

ollut useita seksikumppaneita, ja seurusteleviin (kyselytutkimuksessa vertailuryhmä), joilla 

seksikumppaneita oli ollut vähemmän. Ryhmien nimet eivät kuvaa haastatteluhetken 

seurustelutilannetta vaan aiempaa seksuaalikäyttäytymisen tapaa. Lopullisessa analyysissa jouduin 

luopumaan ryhmiinjaosta, osin siitä syystä, että ryhmät muodostuivat odotettua pienemmiksi, ja 

osaltaan ajattelin jaon mahdollisesti sitovan ajatuksia aiemman tutkimuksen luomiin ennakko-

oletuksiin ja vaikuttavan analyysiini. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että tytöt jakoivat suurelta 

osin samat skriptit, mutta rakensivat kahtalaista kuvaa maailman hallittavuudesta. Esitän tulokset 

teemoittain. 

 

8.3.1 Seksin merkitys, odotukset seksiä kohtaan ja seksin edellytykset 

	  

Seksi mainittiin tärkeäksi osaksi elämää. Erityisesti parisuhteessa, mutta muulloinkin, läheisyys, 

tunteet ja rakkauden osoittaminen olivat tärkeitä. Myös kumppanin tuntemista pidettiin tärkeänä 

seksin edellytyksenä. Seksi merkitsi tytöille myös nautintoa ja hauskanpitoa, mutta nämä olivat 

vähemmän tärkeitä tekijöitä tunteiden osoittamisen rinnalla.  

Seksiin ryhtymistä pidettiin vakiintumisasteeseen liittyvänä valintana. Seurustelusuhteessa suhteen 

ulkopuolisia seksikumppaneita ei pidetty hyväksyttävinä. Parisuhteessa vaadittiin sitoutumista 

tunnetasolla, kun taas satunnaisissa suhteissa seksiä voi harrastaa vapaammin ilman voimakkaita 

tunteita ja ikään kuin viettien viemänä (yhden illan moraali -skripti). 

Ensimmäiseen yhdyntään liittyvät mielikuvat olivat joko romanttisia tai realistisia. Ne tytöt, joilla 

oli romanttisia odotuksia, uskoivat, että tämä on yleisemminkin tyttöjen mielikuva ensimmäisestä 

yhdynnästä. Yleisellä tasolla ensimmäiseen yhdyntään johtavina tekijöinä mainittiin humalan 

aiheuttama kontrollin väheneminen, kokeilemisen halu, kavereiden esimerkki ja neitsyydestä eroon 
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pääsy. Erityisesti esiin tuli näkemys, että pitää kokea olevansa valmis yhdyntään. Seksuaaliset 

kokemukset nähtiin myös aikuisuuden merkkinä ja osoituksena siitä, että pärjää elämän kilpailussa 

vertaistensa keskuudessa. 

Parisuhteessa seksiä ajateltiin voitavan käyttää myös välineenä, jonka avulla oli mahdollista välttää 

riitaa, kostaa tai herättää huomiota. Esille tuli myös ajatus, että seksiä voidaan käyttää vain oman 

halun tyydyttämiseen, mutta tällaista ajattelutapaa pidettiin tyypillisenä pojille, ei niinkään tytöille. 

 

8.3.2 Seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvät valinnat 

	  

Tutkimuksessa tuli esiin kolmenlaisia näkemyksiä siitä, voiko ensimmäisellä tapaamiskerralla 

tapahtua yhdyntää. Yhdynnän mahdollisuutta pidettiin joko epätodennäköisenä, mahdollisena tai 

hyvin todennäköisenä. Kaikista haastatteluista kuitenkin ilmeni se, että yhdyntää ensitapaamisella 

pidettiin epätoivottavana (ensitapaamisen skripti). 

Draamoissa (joita myös haastatteluissa käsiteltiin) tuli esiin kaksi erilaista toimintatapaa tilanteissa, 

joissa tyttö ja poika tapaavat ensi kerran. Ensimmäisen näkemyksen mukaan tyttö tekee itsenäisiä 

päätöksiä eikä lähde puolitutun mukaan, kun toisen näkemyksen mukaan voi ajautua tilanteisiin ja 

toimia oman tahtonsa ja periaatteidensa vastaisesti, esimerkiksi alkoholin vaikutuksen vuoksi. 

Omaa päätöstä korostavat tytöt painottivat kumppanin tuntemista, tuntemattomiin liitettiin 

monenlaisia riskejä.  

Kaikissa haastatteluissa ilmeni näkemys siitä, että tulee pyrkiä itsenäisiin päätöksiin. Osassa 

haastatteluista painotettiin sitä, että päätökset myös tehdään itsenäisesti omien periaatteiden 

mukaan. 

 

8.3.3 Ehkäisyn käyttö ja riskien huomioon otto 

	  

Ehkäisynä haastateltavat olivat käyttäneet ehkäisypillereitä tai kondomia, mutta sukupuolitauteihin 

tai raskaaksi tuloon liittyviä riskejä he eivät olleet varsinaisesti pohtineet. Ehkäisyn käyttö oli 

useimmiten ikään kuin ulkoapäin ohjautunutta, siten että riskejä ei varsinaisesti otettu huomioon. 
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Jos riskejä pohdittiin, suojauduttiin ensisijaisesti raskaudelta. Sukupuolitautien mahdollisuus tuli 

mieleen vasta sitten, kun niihin oli tullut henkilökohtainen tuntuma, joko oma kokemus tai 

kaveripiirissä ollut tapaus. Vakinaisessa suhteessa olevat eivät pitäneet sukupuolitautia 

todennäköisenä, koska heillä oli vakituinen, luotettava seurustelukumppani. Uudessa tai yhden illan 

suhteissa riski olisi voinut olla olemassa.  

Kaikki tytöt kertoivat käyttäneensä kondomia ensimmäisessä yhdynnässään, ja osalla oli ollut 

samanaikaisesti käytössään myös ehkäisypilleri. Yhden näkemyksen mukaan ehkäisy oli 

luonnollista ja itsestään selvää, kun taas toisen näkemyksen mukaan ehkäisyn käyttö oli tietoinen 

valinta. Osalle tytöistä ehkäisyn käyttö oli ollut satunnaista.  

 

8.3.4 Vastuun kantaminen ja katumus 

	  

Haastatteluissa tytöt puhuivat usein vastuusta, ja kaikki tytöt nostivat sen esiin tärkeänä osana 

seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvää pohdintaa. Vastuun käsite ilmeni monitahoisena, ja sen 

yhteydessä pohdittiin ajattelematonta toimintaa ja sen mahdollisia seuraamuksia niin itselle kuin 

muille.  

Esille tuli kaksi erilaista seksuaalisuuden hallintaan ja vastuun kantamiseen liittyvää skriptiä. 

Etukäteisvastuun skriptissä huolehdittiin etukäteen raskauden ja sukupuolitautien ehkäisystä ja 

muutenkin turvallisesta seksisuhteesta. Jälkikäteen kannetun vastuun skriptissä kannettiin vastuuta 

mahdollisista ei-toivotuista seurauksista. Vastuu saatettiin kantaa yksin, mutta esiin tuli myös ajatus 

jaettavissa olevasta vastuusta: osan vastuusta katsottiin kuuluvan poikaystävälle tai vanhemmille. 

Syy vastuuttomuudesta saatettiin sälyttää alkoholin tilille silloin, kun alkoholilla oli ollut osuutta 

käyttäytymiseen. Toisen näkemyksen mukaan alkoholilla ei voinut selittää ajattelematonta 

käyttäytymistä.  

Esille tuli monia katumuksen aiheita. Tyypillinen katumuksen kohde oli alkoholin käyttöön liittyvä 

typerä käyttäytyminen. Alkoholi saattoi liittyä väärien seksuaalisten vihjeiden antamiseen, seksiin 

väärien tai vieraiden kumppaneiden kanssa tai ehkäisyn käytön unohtamiseen. Humalassa 

tapahtunutta seksiä kaduttiin myös siksi, että selvin päin seksi olisi ollut kivempaa. Monet tytöt 

kertoivat alkoholilla olleen osuutta ensimmäisessä yhdynnässä. Useimpien tyttöjen näkemyksen 

mukaan alkoholin käytöllä ei ollut ollut vaikutusta itse yhdyntätapahtumaan eikä alkoholin käyttö 
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aiheuttanut katumusta, mutta esiin tuli myös näkemys, että alkoholi oli vaikuttanut voimakkaasti 

käyttäytymiseen. 

Kaduttavana tekijänä mainittiin myös kokemattomuus, mikä liittyi yhteen kumppaniin 

sitoutumiseen, jolloin arveltiin seksi- ja seurustelukokemusten jääneen yksipuolisiksi. Kaduttavina 

tekijöinä tulivat esiin myös syrjähyppy ja se, että suostui seksiin, vaikkei itse ollutkaan halukas. 

Yksi haastateltavista katui sitä, ettei ollut tehnyt rikosilmoitusta jouduttuaan puoliväkisin yhdyntään 

aikuisen miehen kanssa. 

 

8.3.5 Pelot ja luottamus  

	  

Haastattelussa kysyttiin sukupuolitauteihin ja raskaaksi tuloon liittyviä pelkoja. Näiden lisäksi esiin 

tuli muitakin pelkoja. Ensimmäisessä yhdynnässä pelottaviksi asioiksi mainittiin mahdolliset kivut 

ja epäonnistuminen: epäily siitä, että kyseisessä tilanteessa ei osaisi toimia oikein. Leimautuminen 

huonoksi ihmiseksi mainittiin myös pelottavaksi asiaksi, vaikka maineen menettäminen ei 

noussutkaan merkittäväksi pelon aiheeksi näiden tyttöjen keskuudessa. Omiin kokemuksiin 

perustuen tulivat esiin pelot sukupuolitaudeista ja itseä vanhemmista pojista tai miehistä, joiden 

arveltiin voivan käyttäytyä väkivaltaisesti tai arvaamattomasti. 

Suurimmaksi peloksi näytti muodostuvan pelko suunnittelemattomasta raskaudesta. Raskaaksi tulo 

suunnittelematta ja sen mukanaan tuoma vastuu ja päätöksenteon vaikeus pelottivat. Erityisesti ne, 

jotka pitivät todennäköisempänä lapsen synnyttämistä kuin raskaudenkeskeytystä, toivat esille 

pelon lapsen kasvattamiseen liittyvästä suuresta vastuusta. Seksuaalisuuden kontrollin ja 

etukäteisvastuun skriptiin sitä vastoin liittyi enemmänkin pelko oman elämän suunnitelmien 

sekaisin menosta suunnittelemattoman raskauden myötä.  

Suunnittelemattomaan raskauteen liittyi myös hylätyksi tulemisen pelkoja. Vanhemmat 

(vanhempien suhtautuminen raskauteen) tai terveydenhoitohenkilökunta (moittiminen typerästä 

käyttäytymisestä) voisivat hylätä. Hylätyksi tulemisen pelko liittyi myös muihin ihmissuhteisiin ja 

luottamukseen. Poikaystävä (seurusteluun sitoutuminen pelottaa) tai kaverit (mielipiteitä 

noudatettava) voisivat hylätä. 
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Näissä haastatteluissa korostui luotettavuuden merkitys kaikissa läheisissä ihmissuhteissa. Pelot ja 

luottamus limittyivät toisiinsa siten, että monet tyttöjen pelot liittyivät kokemukseen ihmissuhteiden 

jatkuvuuden epävarmuudesta eivätkä tytöt voineet täysin luottaa ihmissuhteiden pysyvän hyvinä ja 

luottamuksellisina. Näkemys, jonka mukaan luottamus edellyttää toisen tuntemista hyvin, tuli 

selkeänä esiin. Toisaalta toisen tunteminen hyvin oli seksuaalisen kanssakäymisen edellytys. 

Luottamus on siis merkittävä tekijä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 

 

8.4 Ensimmäisen yhdynnän keskeiset tekijät tyttöjen näkökulmasta (IV)  

 

Analyysissa on kahdenlaisia tarinoita. Ensimmäisenä on esitetty tyttöjen omat henkilökohtaiset 

haastatteluissa kerrotut ensimmäiseen yhdyntään liittyvät tarinat. Toisena on kuvattu Lauran 

draamaroolissaan kertomat ensitapaamistarinat, joihin kertomukset yhdynnästä sisältyvät. 

 

Ensiyhdyntään liittyvät haastatteluaineiston tarinatyypit 

 

Haastatteluissa tytöt kertoivat ensimmäisestä yhdynnästään. Näistä kertomuksista muodostettiin 

kaksi mallitarinoiden kategoriaa parisuhteen laadun mukaan: läheisen ja satunnaisen parisuhteen 

kategoriat. Läheisen parisuhteen kategoria sisälsi perinteisen ja suunnitelmallisen rakkaustarinan, 

satunnaisen parisuhteen kategoria puolestaan traagisen rakkaustarinan, teinibiletarinan ja 

kokemushakuisuustarinan. Kaikissa tarinoissa ensimmäiseen yhdyntään johtavana tekijänä tuli esiin 

valmius yhdyntään. Toinen yhdistävä tekijä tarinoissa oli tytön lämmin suhtautuminen kumppaniin 

lukuun ottamatta kokemushakuisuustarinaa, joka tältä osin poikkesi muista tarinoista. Eri 

tarinatyypit erosivat toisistaan jonkin keskeisen ydinelementin suhteen.  

Kaikissa ensiyhdyntätarinoissa tulivat esiin parisuhde, valmius yhdyntään, tunne ja toimijuus 

tilanteessa. Nämä olivat kaikkien tarinoiden keskeisiä tekijöitä, mutta niiden merkittävyys vaihteli 

eri tarinoissa. Molemminpuolinen rakkaus ja vakituinen seurustelusuhde olivat vakituisen 

parisuhteen kategorian ydinelementtejä, kun puolestaan satunnaisen parisuhteen kategorian tarinoita 

yhdisti parisuhteen puuttuminen. Tyttöjen toimijuus seurustelun, yhdyntään ryhtymisen ja ehkäisyn 

käytön suhteen näyttäytyi erilaisena eri tarinoissa. Tyttö saattoi olla aktiivinen toimija yhden 
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toiminnan suhteen ja passiivinen osapuoli toisissa asioissa. Kunkin ydintarinan keskeisimmät 

ydinelementit on mainittu yhdyntään johtaneina selittävinä tekijöinä. 

 

Läheisen parisuhteen mallitarinakategoria 

Läheisen parisuhteen mallitarinassa tyttö ja poika seurustelevat vakituisesti, ovat toisiinsa 

rakastuneita, heillä ei ole suuria ennakkokuvitelmia ensimmäisestä yhdynnästä ja ensimmäinen 

yhdyntä syventää heidän suhdettaan. Yhteiset ensimmäisen yhdyntään johtavat tekijät ovat lämmin 

molemminpuolinen tunne ja vakituinen seurustelu. 

 

Perinteinen rakkaustarina 

Perinteisessä rakkaustarinassa tyttö on rakastunut ja ilman seurustelua yhdyntä olisi kutakuinkin 

mahdoton. Tytöllä ei ollut suuria positiivisia etukäteisodotuksia ensimmäisestä kerrasta, vaikka 

sekä tyttö että poika olivat hyvin tietoisia median kuvaamasta ensiyhdyntään liittyvästä 

romanttisesta kuvasta.  

Keskeistä tässä tarinatyypissä on valmius. Ensimmäinen yhdyntä tapahtuu, kun tyttö tuntee 

olevansa valmis. Valmius on sisäinen tunne asiasta. Tytölle itselleen tiettyjen perusedellytysten 

täytyttyä (seurustelu, tuntee hyvin kumppaninsa ja lämpimät tunteet kumppania kohtaan) 

neitsyyden menetys ei ollut kovin iso asia. Poikaystävällä oli kondomi varalla, ja se otettiin 

käyttöön ikään kuin luonnostaan; riskejä sinänsä ei ajateltu.  

Perinteisessä rakkaustarinassa selityksenä ensiyhdynnälle ovat seurustelu ja valmius, jolloin 

voidaan hyvillä mielin ja turvallisesti mennä yhdyntään. Yhdyntä näyttäytyy luonnollisena osana 

seurustelua. Kokemus ei kaduta, ja tyttö kokee toimineensa oikein ja hyväksyttävästi. Tyttö on 

aktiivinen toimija seurustelusuhteessa, mutta ei yhdynnän eikä ehkäisyn käytön suhteen. Asiat 

soljuivat tiettyjen perusedellytysten täytyttyä jouhevasti eteenpäin. 

ydintarina: tunne: molemminpuolinen rakkaus – seurustelu – ensiyhdynnästä ei suuria odotuksia – 

valmius – kokemuksen jakaminen – ei aktiivinen toimija yhdynnän suhteen – ehkäisy luonnostaan/ 

ei aktiivinen toimija ehkäisyn suhteen – yhdyntä – suhde jatkuu ja syvenee 

selitys: tunne, seurustelusuhde ja valmius 
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Suunnitelmallinen rakkaustarina  

Suunnitelmallisen rakkaustarinan perusrunko noudattaa pitkälti perinteisen rakkaustarinan juonta. 

Ensimmäinen yhdyntä tapahtuu seurustelusuhteessa, mikä on ehdoton edellytys yhdynnälle. Vaikka 

tytöllä on saattanut olla etukäteissuunnitelmia ihanan romanttisesta ensimmäisestä kerrasta, hän 

ymmärtää täysin, että tuollaiset unelmat ovat epärealistisia.  

Merkittävä ero perinteiseen rakkaustarinaan on ensiyhdyntään liittyvä etukäteissuunnittelu. 

Poikaystävän kanssa on etukäteen puhuttu seksi- ja ehkäisyasiat selviksi, ja näistä periaatteista 

pidetään lujasti kiinni. Henkilökohtainen kontrolli ja hallinnan tunne luovat aktiivista toimijuutta, 

selviytyjän piirteitä, tarinaan.  

Selityksenä yhdynnälle ovat molemminpuolinen rakkaus ja kiinteä seurustelusuhde, jossa on tehty 

molemminpuolinen sopimus siitä, kuinka suhteessa edetään, ja mietitty tarkkaan raskauden- ja 

sukupuolitautien ehkäisyyn liittyvät asiat. Tyttö on aktiivinen toimija niin yhdynnän kuin 

ehkäisynkin suhteen.  

ydintarina: tunne: molemminpuolinen rakkaus – seurustelu – ensiyhdynnästä ei suuria odotuksia – 

valmius – etukäteissuunnitelmat ja sopimukset – tietoinen päätös – kokemuksen jakaminen –  

toimijana yhdynnän suhteen – toimijana ehkäisyn käytössä – yhdyntä – suhde jatkuu ja syvenee 

selitys: tunne, seurustelusuhde ja etukäteen valmistautuminen 

 

Satunnaisen parisuhteen mallitarinakategoria 

Satunnaisen parisuhteen mallitarinakategoriassa tyttö ja poika eivät seurustele eivätkä edes tunne 

kunnolla toisiaan. Toisin kuin edellisessä kategoriassa tunne ei ole molemminpuolinen, vaan 

pääasiassa tytön yksipuolinen lämmin tunne kumppania kohtaan tai tunteella ei juurikaan ole 

merkitystä ensimmäiseen yhdyntään johtavana tekijänä. Ensimmäisen yhdynnän jälkeen suhde ei 

jatku tai sen jatkuminen on epävarmaa. 
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Traaginen rakkaustarina  

Traagisessa rakkaustarinassa tyttö on yksipuolisesti rakastunut poikaan. Tytön ystävätär tietää 

asiasta ja järjestää tapaamisen. Yhdynnän edellytyksenä on, että tyttö on valmis. Etukäteen ei ole 

keskusteltu yhdyntään tai ehkäisyyn liittyvistä asioista. Raskaudenehkäisynä käytetään kondomia, 

sukupuolitaudit eivät tule mieleenkään.  

Ensimmäinen yhdyntä ei kaduta, sillä tyttö halusi kokea jotain ihanaa ensirakkautensa kanssa. 

Mutta tyttö pahoittaa mielensä syvästi, koska poika jälkeenpäin käyttäytyy siten, kuin heidän 

välillään ei olisi tapahtunut mitään. Toipuminen vie monta kuukautta, mutta tytön sydämeen jää 

pojalle pysyvä paikka. 

Selityksenä yhdynnälle ovat valmius, ensirakkaus ja toive jakaa ihana kokemus rakastamansa 

ihmisen kanssa. Tunteet vievät mukanaan, jolloin tavoitteellinen keskustelu kumppanin kanssa voi 

jäädä väliin. Tyttö on aktiivinen toimija niin yhdynnän kuin raskauden ehkäisynkin suhteen. Tyttö 

ei kadu kokemaansa, sillä hän tuntee toimineensa vastuullisesti ja oikein. Tyttö kuitenkin kokee 

jälkeenpäin tulleensa petetyksi ja hyväksikäytetyksi.  

ydintarina: tunne: yksipuolinen rakkaus – ei seurustelusuhdetta – valmius – kokemuksen 

jakaminen – tunteen viemänä – toimijana yhdynnän suhteen – toimijana ehkäisyn käytössä – 

yhdyntä – suhde ei alkanut – petetty 

selitys: tunne, halu kokemuksen jakamisesta rakastetun kanssa ja valmius 

 

Teinibiletarina  

Teinibiletarinan nuoret eivät seurustele, mutta tietävät toisensa. Kyseessä ei ole rakkaustarina 

edellisten tapaan, mutta nuoret ovat ihastuneet toisiinsa, vaikka eivät juurikaan tunne toisiaan. 

Tytön ihastuksesta tietävä ystävätär voi olla järjestämässä bileet, jossa nuoret voivat tavata.  

Teinibiletarinassa ensimmäinen yhdyntä tapahtuu humalassa, mikä erottaa sen muista tarinoista. 

Ennen yhdyntää suhteesta ja ehkäisystä saatetaan jutella, mutta se ei ole välttämätöntä. Tyypillistä 

teinibiletarinalle on, että suhteen jatkuminen yhdynnän jälkeen on epävarmaa, vaikka tyttö sitä 

selvästi toivookin. Ensimmäinen yhdyntä ei kaduta, mutta se harmittaa, jos seurustelusuhde ei 

alakaan. Tulevaisuuteen suhtaudutaan kuitenkin toiveikkaasti.  
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Selitys yhdynnälle on molemminpuolinen ihastuminen ja humaltumiseen liittyvä kontrollin 

väheneminen. Yhdyntä tapahtuu vähän vahingossa liian varhain, ennen kuin kumppanit tuntevat 

toisensa riittävän hyvin. Ensiyhdyntä ei kaduta, mutta sen tapahtuminen humalassa harmittaa. Tyttö 

ei ole aktiivinen toimija yhdynnän suhteen, mutta saattaa toimia aktiivisesti ehkäisystä 

neuvoteltaessa. Tyttö kokee itsensä vähän syylliseksi ja vastuuttomaksi, koska ei ole toiminut 

etukäteissuunnitelmiensa mukaisesti. Tilannetekijät, mahdollisuus yhdyntään ja erityisesti alkoholi, 

vaikuttivat merkittävästi päätöksentekoon.  

ydintarina: tunne: molemminpuolinen ihastuminen – ei seurustelusuhdetta – ei täyttä valmiutta – 

odotuksia ensiyhdynnästä – humala – ei aktiivinen toimija yhdynnän suhteen – ehkäisy hoidetaan, 

mutta ei välttämättä aktiivinen toimija – yhdyntä – epävarmuus suhteen jatkumisesta – toiveikkuus 

selitys: tunne ja humala 

 

Kokemushakuisuustarina 

Tässä tarinassa tyttö ei ole rakastunut tai kovin ihastunutkaan, vaan kiihkeästi haluaa kokemuksia. 

Toisin kuin muissa tarinoissa tytöllä on selkeät romanttiset odotukset ensimmäisestä yhdynnästä, 

mutta ne murskautuvat täysin todellisuuteen. Ensimmäinen yhdyntä on pettymys ja pelottava 

kokemus. Tyttö ei uskalla ottaa ehkäisyä puheeksi, mutta onneksi poika huolehti asiasta. 

Jälkeenpäin ensimmäinen yhdyntä kaduttaa, ja tämän kokemuksen jälkeen meneekin aikaa, ennen 

kuin tyttö seuraavan kerran hakeutuu intiimiin suhteeseen. 

Selityksenä yhdynnälle ovat valmius ja kokemusten hankkiminen; tyttö on omaksunut median 

luoman romanttisen kuvan ensiyhdynnästä ja haluaa kiihkeästi kokea tuon paljon puhutun ihmeen. 

Tyttö on aktiivinen toimija yhdynnän suhteen, mutta ei ehkäisyn käytössä. Tyttö katuu 

ensiyhdyntäänsä ja kokee tehneensä väärin, vaikkakin oli tilanteessa kypsymätön uhri. Tyttö lähti 

”soitellen sotaan” ja joutui palaamaan nöyränä takaisin tuhlaajapojan tapaan. 

ydintarina: ei kiintymyksen tunteita – ei seurustelusuhdetta – halu kokemuksiin ja aikuisuuteen – 

romanttiset odotukset ensiyhdynnästä – valmius – toimijana yhdynnän suhteen – ei aktiivinen 

toimija ehkäisyn suhteen – yhdyntä – pettymys – suhde ei alkanut 

selitys: kokemusten hankkiminen ja valmius 
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Lauran draamaroolissaan kertomat ensiyhdyntätarinat 

 

Draaman Laura kertoi kaksi erilaista tarinaa ensitapaamisestaan Tonin kanssa. Kolmesta draamasta 

kahdessa Laura kertoi teinibiletarinan, jossa Laura ja Toni tekivät yhdessä asioita: katsoivat 

elokuvaa ja valokuvia, juttelivat ja joivat alkoholia. Yön kuluessa mentiin samaan sänkyyn ja tehtiin 

kaikkea kivaa yhdessä ja aamulla herättiin samasta sängystä. Yhdynnässä oli oltu ja kondomia 

muistettiin käyttää. Laura oli ihastunut ja toivoi suhteen jatkuvan. 

Yhdessä draamassa Laura kertoi suunnitelmallisen rakkaustarinan, jossa Laura ei ollut halunnut 

vielä yhdyntään, vaikka oli seurusteltu jo jonkin aikaa. Ennen yhdyntää Laura halusi olla itse valmis 

yhdyntään ja varma siitä, että Toni pysyy rinnalla. Laura toivoi, että etukäteen keskusteltaisiin 

kunnolla Tonin kanssa seksiasioista. Sitten aikanaan, tietenkin, käytettäisiin ehkäisyä. Laura oli 

rakastunut ja toivoi suhteen jatkuvan. 

Molemmissa Lauran tarinoissa Laura oli ihastunut tai rakastunut ja toivoi suhteen jatkuvan (jolloin 

oppisi tuntemaan Tonin paremmin), mikä tekee yhdynnän hyväksyttävämmäksi kuin minkä tahansa 

yhden illan jutun. Suunnitelmallisessa rakkaustarinassa Laura sen lisäksi huolehti omasta 

itsemääräämisoikeudestaan ja hallinnan tunteestaan sekä kantoi huolta maineestaan ja Tonin 

luotettavuudesta. 

 

8.5 Suunnittelemattomaan raskauteen liittyvä päätöksenteko (III) 

 

Analyysissa muodostettiin seitsemän erillistä kehystä, joiden kautta nuoret tekivät päätöksiä siitä, 

miten toimia suunnittelemattoman raskauden suhteen. Kehykset nimettiin rationaalisuus-, kohtalo-, 

sosiaalisen tuen ja perheyhteyden, kypsyys-, kultaisen nuoruuden, eettisen vastuun ja 

terveyskehykseksi. Useimmat kehykset sisältävät erilaisia näkökulmia. Joitakin kehyksiä käytettiin 

niin raskaudenkeskeytystä puoltavia kuin vastustaviakin argumentteja käsiteltäessä, joitakin vain 

toista kantaa argumentoitaessa. Osaa kehyksistä käytettiin paljon, joitakin vain satunnaisesti. 

Kaikilla tytöillä oli käytössään useita kehyksiä. Kehykset on esitetty kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Suunnittelemattoman raskauden päätöksentekoon liittyvät tulkintakehykset 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rationaalisuuskehys 

Rationaalisuuskehyksessä päätöksenteon keskeisiä tekijöitä ovat rationaalisuus, päämääriinsä 

pääseminen ja arkielämän hallittavuus. Kyseessä on eräänlainen yhteiskunnallinen kehys, joka tuli 

esiin niin raskaudenkeskeytystä puoltavassa kuin vastustavassakin argumentoinnissa. Tämän 

kehyksen mukainen puhetapa tunnettiin parhaiten ja sitä käytettiin paljon. Kehyksen sisältä löytyi 

kaksi vastakkaista näkökulmaa.   

Aborttia puoltavasta pohdiskelusta tuli ilmi kitkaton elämänsuunnitelma -näkökulma, jonka  

keskeisiä tekijöitä ovat koulun keskeytyksetön loppuunvienti, kunnollisen ammatin hankkiminen ja 

sitä myötä taloudellisen toimeentulon varmistaminen ennen kuin lapsia hankitaan. Joustava 

EETTISEN	  VASTUUN	  KEHYS	  

Moraaliset	  pohdinnat	  oikeasta	  	  	  
ja	  hyvästä	  

	  

v Elämän	  kunnioituksen	  
näkökulma	  

v Syyllisyysnäkökulma	  
v Vastuun	  ja	  

velvollisuuksien	  
näkökulma	  

SOSIAALISEN	  TUEN	  JA	  PERHEYHTEYDEN	  
KEHYS	  

Keskeiset	  tekijät	  yhteen	  kuuluminen,	  
perhe	  ja	  ihmissuhteet	  

	  

v Aikuisilta	  saatavan	  tuen	  
näkökulma	  

v Parisuhteennäkökulma	  
v Syntymättömän	  lapsen	  

näkökulma	  

KULTAISEN	  NUORUUDEN	  
KEHYS	  

Keskeiset	  tekijät	  nautinto	  
ja	  itsensä	  toteuttaminen	  

	  

KYPSYYSKEHYS	  

Arvio	  omasta	  aikuisuudesta	  ja	  
kypsyydestä	  

v Lapsuus-‐aikuisuus	  
näkökulma	  

v Oman	  vanhemmuuden	  
näkökulma	  

TERVEYSKEHYS	  

Terveyteen	  ja	  hyvinvointiin	  
liittyvät	  kysymykset	  

v Fyysisten	  riskien	  
näkökulma	  

v Psyykkisten	  
jälkiseurausten	  
näkökulma	  

	  

KOHTALOKEHYS	  

Elämä	  ei	  kokonaan	  hallittavissa	  

v Johdatus-‐näkökulma	  
v Sattumanvaraisuus-‐	  

näkökulma	  

	  

RATIONAALISUUSKEHYS	  

Keskeiset	  tekijät	  rationaalisuus,	  
päämääriinsä	  pääseminen	  ja	  arkielämän	  

hallittavuus	  

v Kitkaton	  elämänsuunnitelma-‐
näkökulma	  

v Joustava	  elämänsuunnitelma-‐	  
näkökulma	  
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elämänsuunnitelma -näkökulma mahdollistaa sekä lapsen syntymisen että koulunkäynnin 

jatkamisen tauon jälkeen.  

Rationaalisuuskehyksessä pohditaan taloudellisia resursseja elättää itsensä ja lapsensa. Ammatin 

hankkiminenkin palvelee lähinnä taloudellisen turvallisuuden takaamista. Täysi-ikäisyys auttaa 

vanhemmuuden kriteerien täyttämistä suoden paremmat mahdollisuudet riittäviin (taloudellisiin) 

resursseihin. Koulunkäynti, ammatin hankkiminen ja toimeentulo takaavat elämän hallittavuuden. 

Raskaudenkeskeytystä puoltavassa argumentoinnissa lapsen syntyminen kesken nuoruuden tekisi 

elämästä hallitsematonta. 

 

Sosiaalisen tuen ja perheyhteyden kehys  

Sosiaalisen tuen ja perheyhteyden kehyksessä keskeisiä tekijöitä ovat yhteen kuuluminen, perhe ja 

ihmissuhteet. Kehys tuo sosiaalis-psykologisen aspektin suunnittelemattoman raskauden ongelman 

pohdintaan. Yksinjäämisen pelko, tuen tarve ja luottamus olivat avainasioita, jotka tulivat esiin niin 

raskaudenkeskeytystä puoltavassa kuin vastustavassakin pohdinnassa. Tukea pohdittiin erityisesti 

suhteessa vanhempiin ja poikaystävään. Tässä kehyksessä tuli esiin kolme rinnakkaista 

näkökulmaa.  

Aikuisilta saatavan tuen näkökulmasta keskeistä oli turvallisuus ja hyväksyntä. Kun arvioitiin 

muilta saatavaa tukea, otettiin huomioon muiden tunteet ja pyrittiin ottamaan huomioon muiden 

elämäntilanteen muutos mahdollisen raskauden jatkamisen seurauksena. Joka tapauksessa 

vanhemmilta kuitenkin kaivattiin ymmärtämystä, neuvoja ja konkreettistakin apua.  

Parisuhteen näkökulmasta merkittävää oli tuen ja luottamuksen lisäksi pohdinta rakkaussuhteen 

jatkumisesta. Jollei tyttö voinut luottaa poikaystävän pysyvän rinnalla, raskauden keskeyttäminen 

oli hyvin todennäköinen vaihtoehto. Sitoutuneisuus parisuhteeseen oli merkittävä tekijä raskauden 

jatkamisesta päätettäessä.  

 

Esiin tuli myös syntymättömän lapsen näkökulma. Ydinperhettä pidettiin tavoiteltavana ja parhaana 

vaihtoehtona. Äitiys ja isyys nähtiin arvostettavina asioina. Suunnittelemattomaan raskauteen 

liittyen nousivat tärkeiksi pohdinnat suhteista niin omiin vanhempiin kuin syntymättömään 

lapseenkin.  
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Sosiaalisen tuen kehys tuli esille kaikissa draamoissa, ja kaikki tytöt käyttivät puheessaan paljon 

tätä kehystä. Sosiaalisen tuen kehys näyttäytyi keskeisenä tekijänä päätettäessä suhtautumisesta 

suunnittelemattomaan raskauteen. 

 

Kypsyyskehys 

Kypsyyskehyksessä suunnittelemattomaan raskauteen liittyvä pohdinta saa kehityspsykologisen 

aspektin. Asiaa pohditaan kahdesta rinnakkaisesta näkökulmasta ulottuvuuksilla lapsuus–aikuisuus 

(myös suhteessa omiin vanhempiin) ja kypsyys–epäkypsyys vanhemmuuteen. Kypsyyskehys tuli 

esiin raskaudenkeskeytystä puoltavissa ja vastustavissa pohdinnoissa, mutta sitä käytettiin 

enemmän puoltavassa argumentoinnissa. Mielenkiintoista on, että näkemystä siitä, että lapsi 

kypsyttää vanhemmuuteen, näiden tyttöjen pohdinnoissa ei tullut esiin. 

Lapsuus–aikuisuus-näkökulmassa kypsyyttä tarkasteltiin omaan kehitysvaiheeseen nähden. Nuori 

ikä sinänsä saatettiin nähdä esteenä lapsen hankkimiselle. Kypsyyskehyksessä tytöt tarkastelivat 

itseään myös suhteessa omiin vanhempiinsa. Vaikka joillain elämän alueilla (esimerkiksi seurustelu 

ja ehkäisyn käyttö) koettiin aikuisuutta (asioista ei tarvinnut kertoa vanhemmille), raskauteen 

liittyvät asiat näyttiin koettavan lapsen asemasta suhteessa aikuisiin. Kun puhuttiin 

kypsyyskehyksessä, omat vanhemmat koettiin auktoriteetteina ja heidät oli otettava huomioon. 

Myös terveydenhuollon ammattilaisilta haluttiin paitsi faktatietoa myös aikuisen näkemystä tässä 

vaikeassa kysymyksessä.  

Kypsyyskehyksessä tulee voimakkaasti esiin myös oman vanhemmuuden näkökulma. Tässä 

näkökulmassa  raskauden jatkamista pohditaan myös syntymättömän lapsen kannalta. Lapsen paras 

on riittävän kypsä äiti tai isä.  

 

Kohtalokehys 

Kohtalokehyksessä elämä ei ainakaan kokonaisuudessaan ole itse hallittavissa ja omassa 

kontrollissa. Kohtalokehyksessä asiaa pohditaan irrationaaliselta kannalta ja tapahtumat voidaan 

selittää kahdesta rinnakkaisesta näkökulmasta: eräänlaisena pitkäkestoisena johdatuksena tai 

sattumana. Johdatus-näkökulmassa kaikilla tapahtumilla on tarkoituksensa. Sattumanvaraisuus-

näkökulmasta tarkasteltuna kaikkea elämässä ei voi hallita. Johdatus-näkökulma ilmeni vain 
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raskaudenkeskeytystä vastustavassa argumentoinnissa, sattumanvaraisuusnäkökulma lähinnä 

keskeytystä puolustavassa puheessa. 

 

Kultaisen nuoruuden kehys  

Kultaisen nuoruuden kehyksessä keskeisiä tekijöitä ovat nautinto ja itsensä toteuttaminen, 

hedonistinen aspekti. Tämä kehys tuli esiin vain raskaudenkeskeytystä puoltavassa 

argumentoinnissa. Lapsen syntyminen kesken nuoruuden sekoittaisi nuoruuden suunnitelmat ja 

tekisi mahdottomaksi sen, mistä nuoruudessa pitäisi nauttia: elämästä ja vapaudesta. 

Suunnittelemattoman raskauden yhteydessä nuori saa ajatella itseään ja siirtää lapsen hankintaa 

sopivampaan ajankohtaan. Myöhemmällä iällä lapsen hankkiminen on ajankohtaista ja perhe 

halutaan perustaa. 

Tässä kehyksessä nuoruudessa voi kokeilla lähes kaikkea. Äärimmilleen vietynä 

suunnittelemattoman raskauden suhteen tämä voi tarkoittaa myös sitä, että nuori voi kokeilla, miltä 

tuntuu olla raskaana tai tehdä abortti.  

 

Eettisen vastuun kehys  

Eettisen vastuun kehys ilmeni vain raskauden keskeytystä vastustavassa argumentoinnissa ja kuului 

olennaisena osana suunnittelematonta raskautta koskevaa pohdintaa. Tässä kehyksessä raskautta 

voidaan katsoa niin positiivisesta kuin negatiivisestakin tarkastelukulmasta. Positiivisena napana 

näyttäytyy elämän kunnioitus ja negatiivisena rangaistus väärästä käytöksestä. Eettisen vastuun 

kehyksessä käytiin moraaliset pohdinnat siitä, mikä on hyvää ja oikein. Esiin tuli kolme 

rinnakkaista näkökulmaa. 

Elämän kunnioituksen näkökulma korostaa elämän itseisarvoa. Sikiö on oikea lapsi ja 

raskaudenkeskeytys on tappo. Negatiivisena napana taustalla on luettavissa syyllisyys-näkökulma, 

jonka mukaan väärin toimimisesta seuraa rangaistus. Suunnittelemattomaan raskauteen kytkeytyviä 

asioita tarkastellaan myös vastuun ja velvollisuuksien näkökulmasta. Nuorella itsellään on vastuu 

päättää oman raskautensa jatkamisesta ilman, että muut häntä painostavat. Tytöt katsoivat vastuun 

suunnittelemattomasta raskaudesta kuuluvan myös pojille. Nuorella on myös velvollisuus huolehtia 

raskauden ehkäisystä ja ajatella syntymättömän lapsen parasta. 
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Terveyskehys  

Terveyskehystä käytettiin vain raskaudenkeskeytystä vastustavassa argumentoinnissa. Ilmeisesti 

nuoret pitivät raskausaikaa ja synnytystä niin turvallisina, etteivät terveydelliset perusteet tulleet 

esiin raskaudenkeskeytystä puoltavassa puheessa. Vastustavat argumentit näyttivät tukeutuvan 

ennemmin uskomuksiin kuin lääketieteellisiin faktoihin. Terveyskehyksen mukaista puhetapaa tytöt 

käyttivät varsin vähän. Terveyskehyksessä löytyi kaksi rinnakkaista näkökulmaa. 

Fyysisten riskien näkökulmasta raskaudenkeskeytystä vastustettiin, koska sen ajateltiin lisäävän 

keskenmenon riskiä tai estävän jatkossa raskaaksi tulon tai ainakin vähentävän mahdollisuutta 

uusiin raskauksiin. Fyysisiä riskejä voimakkaammin esiin tulivat kuitenkin keskeytyksen 

mahdolliset psyykkiset jälkivaikutukset. Puheessa ilmeni psyykkisten jälkiseurausten näkökulma: 

raskaudenkeskeytyksen jälkeen on odotettavissa psyykkisiä ongelmia ja katumuksen tunteita.   

 

8.6 Tulosten yhteenveto 

 

Kyselytutkimus tukee aiempaa näyttöä siitä, että nuorten riskikäyttäytymisen eri osatekijät ovat 

yhteydessä toisiinsa. Ne tytöt, joilla oli ollut monia seksikumppaneita, aloittivat yhdyntänsä 

nuorempina kuin muut, laiminlöivät ehkäisyn käytön kokonaan tai käyttivät epävarmoja 

ehkäisymenetelmiä ja käyttivät muita useammin päihteitä. Erityisesti toistuva huumeiden käyttö, 

mikä suomalaisnuorten keskuudessa on edelleenkin harvinaista, liittyi seksuaaliseen 

riskikäyttäytymiseen. Kaiken kaikkiaan tämän kvantitatiivisen tutkimuksen tulosten mukaan 

nuorella, jolla on yhtenä riskinä monet seksikumppanit, on todennäköisemmin elämässään muitakin 

normaalin kehityksen ja terveyden uhkia kuin nuorella, jolla ensin mainittua riskiä ei ole. 

Haastatteluissa tytöt pystyivät kyselyä laajemmin kertomaan omista ajatuksistaan, asenteistaan ja 

kokemuksistaan. Tärkeiksi asioiksi seksuaalisessa kanssakäymisessä tytöt nostivat luottamuksen 

sekä lämpimät ja läheisyyden tunteet kumppania kohtaan. Parisuhteessa uskollisuus oli tärkeää. 

Ensiyhdynnässä oleellista oli valmius seksiin. Kaikki tytöt kertoivat pyrkivänsä itsenäisiin 

päätöksiin, vaikka se koettiin joskus vaikeaksi. Vaikka ehkäisystä olisikin huolehdittu, varsinaisesti 

seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät riskit eivät askarruttaneet tyttöjä. Vastuuta 
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seksuaalikäyttäytymisestään tytöt sen sijaan kantoivat laajasti, ja kaikki katuivat joitakin 

seksuaaliseen käyttäytymiseensä liittyviä asioita. Myös pelkoja oli kaikilla. Haastattelut toivat esiin 

sen, että vaikka seksuaaliset kokemukset ovat pääosin toivottuja ja myönteisiä, niihin liittyy 

vaikeita ja ristiriitaisia asioita kaikilla tytöillä riippumatta siitä, kuuluiko riskiryhmään vai ei. 

Seksuaaliseen käyttäytymiseen kuuluvat arvot olivat varsin yhtenäiset ja tytöt jakoivat yhteiset 

käyttäytymisskriptit. 

Kaikki tytöt muistivat hyvin ensimmäisen yhdyntänsä. Se lienee siis ollut merkittävä tapaus heidän 

elämässään. Tärkeitä asioita ensimmäisessä yhdynnässä olivat parisuhde, tunne ja valmius 

yhdyntään: samat tekijät, jotka olivat tärkeitä yleensäkin seksuaalisessa kanssakäymisessä. 

Ensimmäiseen yhdyntään ryhtymisen selittävänä tekijänä valmius oli yhteinen kaikille tarinoille. 

Tytön kumppaniaan kohtaan tunteman lämpimän tunteen puuttuminen erotti yhden tarinan muista 

ensiyhdyntätarinoista: kokemuksen saaminen oli tämän tarinan selitys yhdynnälle. Vähemmän 

merkityksellistä tytöille oli raskauden tai sukupuolitautien ehkäisy, se ei ollut keskiössä 

ensiyhdynnästä puhuttaessa. Myöskään vanhempia ei ensiyhdyntätarinoissa mainittu. Kavereilla sen 

sijaan oli usein merkittävä osuus. Tytöt olivat eri tarinoissa eri lailla joko aktiivisia toimijoita tai 

passiivisia osapuolia yhdyntään ryhtymisessä ja ehkäisyn käytössä. Aktiivisuus ei kuitenkaan 

välttämättä määrittänyt sitä, miten myönteinen kokemus ensiyhdyntä oli. 

Draamatyöskentelyssä tytöt loivat asetettuihin ongelmiin omat ratkaisunsa yhdessä toisten kanssa. 

Näin päästiin tutkimaan tyttöjen omaksumia kulttuurisia resursseja henkilökohtaisten asenteiden ja 

kokemusten ohi. Haastatteluiden perusteella suunnittelematon raskaus näyttäytyi seksuaaliseen 

käyttäytymiseen liittyvänä suurimpana pelkona. Suunnittelemattoman raskauden yhteydessä tytöt 

pohtivat hyvin laajasti tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Eniten esillä olivat rationaalisuuteen 

liittyvät tekijät, kuten opintojen loppuunsaattaminen ja taloudellinen toimeentulo, mutta 

päätöksenteon kannalta tärkeintä näytti kuitenkin olevan sosiaalinen tuki, erityisesti vanhempien ja 

poikaystävän suhtautuminen tilanteeseen. 

Vaikka suurilla joukoilla tehdyissä tutkimuksissa lääketieteellisesti määritellyt riskikäyttäytymiset 

näyttävät liittyvän yhteen, yksilötasolla riskien välistä yhteyttä ei välttämättä ole. Myös itse riskin 

käsite tulee uuteen valoon. Lääketieteessä riskinä pidetty asia ei välttämättä tyttöjen määrittelemänä 

ole riski tai ainakaan niin merkittävä asia, että se tulisi ottaa huomioon. Tyttöjen seksuaalisessa 

kanssakäymisessä muut kuin perinteiset riskille alttiit tekijät (esimerkiksi ehkäisystä huolehtiminen) 

ovat keskeisiä ja niistä huolehditaan muun muassa ottamalla muiden tunteet ja elämäntilanne 
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huomioon. Tämä ei tarkoita vastuuttomuutta, vaan vastuuta kannetaan enemmänkin ihmissuhteisiin 

liittyvistä tekijöistä kuin yksittäisistä teoista.  

Kulttuuri voidaan määritellä käsitteiden järjestelmäksi, jonka avulla yksilö rakentaa maailmaansa. 

Kulttuuriset käsitteet jaetaan sen piirin kanssa, johon itse kuuluu. Tyttöjen seksuaalikulttuurissa 

näitä käsitteitä ovat muun muassa maine, kuva hyvästä seksistä ja ensiyhdynnästä, käsitys 

teiniraskaudesta ja -äitiydestä sekä käsitys oikeista käyttäytymismalleista. Monet tekijät vaikuttavat 

tyttöjen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Skriptit tarjoavat kulttuurisen ja sosiaalisen taustan 

seksuaaliselle käyttäytymiselle. Sen lisäksi persoonalliset tekijät, kuten hallinnan tunne, tavoitteet ja 

arvot, tilannetekijät, kuten alkoholi, sekä sosiaaliset tekijät, kuten vanhemmat ja kaverit, vaikuttavat 

valintoihin ja käyttäytymiseen.  
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9 POHDINTA 

 

9.1 Menetelmien arviointia ja reflektio 

 

9.1.1 Kvantitatiiviset menetelmät 

 

Kyselyaineisto kerättiin nuorisoneuvolassa ja tutkimusotos edusti varsin hyvin nuorisoneuvolan 

asiakkaita. Keruu onnistui hyvin ja vastausaktiivisuus oli korkea (90 %). Kyselylomakkeet oli 

täytetty huolellisesti, ja sisäänottokriteerit täyttäneistä lomakkeista jouduin hylkäämään vain kaksi. 

Lopulliseen tutkimukseen otin 247 lomaketta. Hyvä vastausaktiivisuus ja lomakkeiden huolellinen 

täyttö kertonee korkeasta vastausmotivaatiosta. Kolmannes vastaajista antoi yhteystietonsa 

mahdollista myöhempää jatkotutkimusta varten.  

Riskiryhmän osalta tutkimukseen osallistujien määrä jäi kuitenkin melko pieneksi. Tämä 

todennäköisesti vaikutti siihen, että tilastollisia eroja riski- ja vertailuryhmän välillä ei tullut esiin 

joidenkin tutkittujen tekijöiden osalta. Tätä tutkimusta varten muovattiin oma kyselylomakkeensa, 

jonka seksuaalikäyttäytymistä koskevissa kysymyksissä käytettiin osin samoja kysymyksiä kuin 

aiemmin laajastikin käytössä olleissa kyselyissä, kuten kouluterveyskysely. Empiirisen kokemuksen 

ja joidenkin tutkimusten mukaan (Siegel ym. 1998) vastauksia voidaan pitää luotettavina. 

Kyselytutkimuksen voidaan katsoa edustavan hyvin nuorisoneuvolan asiakkaita ja todennäköisesti 

muidenkin suomalaisten nuorille seksuaaliterveyspalveluja tarjoavien vastaanottojen samanikäisiä 

asiakkaita, mutta otos ei edusta kaikkia 15–18-vuotiaita suomalaistyttöjä. Otoksen ulkopuolelle 

jäivät ne, joilla ei ole tarvetta seksuaaliterveyspalveluille, joko siksi, että heillä ei ole ongelmia 

seksuaaliterveyden suhteen tai asia ei ole ajankohtainen, tai siksi, että he eivät halua tai osaa  

hakeutua palvelujen piiriin tai hakeutuvat muualle. Tutkimuksessa mukana ollut nuorisoneuvola on 

pitkään paikkakunnalla toiminut ja nuorten keskuudessa hyvin tunnettu, joten asiakkaaksi 

hakeutuminen lienee melko helppoa ja tavanomaista. Otos kattanee hyvin tämän ikäluokan 

seksuaaliterveyspalveluja tarvinneet tytöt. 
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9.1.2 Kvalitatiiviset menetelmät 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit koostuvat totuusarvosta, sovellettavuudesta, 

pysyvyydestä ja neutraalisuudesta (Lincoln ja Guba 1985). Totuusarvolla tarkoitetaan tutkittavan 

todellisuuden ja siitä rekonstruoidun tutkimustuloksen vastaavuutta. Sovellettavuudella puolestaan 

tarkoitetaan tutkimustulosten siirrettävyyttä toiseen toimintaympäristöön. Pysyvyydellä viitataan 

tutkimustilanteen arviointiin. Neutraalisuus viittaa vahvistettavuuteen, jolla tarkoitetaan sitä, että eri 

analyysimenetelmillä päästään samanlaisiin tuloksiin.  

Prosessidraamoihin ja haastatteluihin valikoitui pieni joukko tyttöjä. Kvalitatiivisten tutkimusten 

tulokset kuvaavat näiden tyttöjen ryhmää ja kertoo heidän ajatuksistaan ja näkemyksistään talvella 

2004–2005. Maailma ja yhteiskunnan tilanne lienevät jonkin verran muuttuneet 

aineistonkeruuajankohdasta. Tulokset kuitenkin kuvaavat sitä, mitä seksuaaliterveyteen ja                

-käyttäytymiseen liittyviä kulttuurisia skriptejä ja tarinoita suomalaistytöillä yleisemminkin voisi 

olla. (Eskola ja Suoranta 1998, s. 66–68.) 

Kyselyihin vastanneista tytöistä 96 antoi yhteystietonsa (35 %). Prosessidraamoja varten muodostin 

kolme kahdeksan tytön ryhmää yhteystietonsa antaneista. Lopulta ryhmiin saapui kuitenkin vain 3–

4 tyttöä ryhmää kohden. Mahdollisesti mukaan lähteneet olivat sosiaalisesti rohkeampia. Toisaalta 

mukaan saattoi valikoitua myös nuoria, jotka halusivat käsitellä omia seksuaaliterveyteen liittyviä 

ongelmiaan. Aihe on myös moraalisesti herkkä, ja poisjääneissä saattoi olla tyttöjä, jotka eivät 

halunneet ”tulla arvioitaviksi” tai kokivat aiheen muuten liian sensitiiviseksi. Myös prosessidraama 

saatettiin kokea vaikeaksi tai vieraaksi työskentelytavaksi. Sitoutuminen kolmeen tapaamiseen 

(kaksi draamatapaamista ja yksilöhaastattelu) osaltaan karsi osallistujia. 

Tutkittavien ikäryhmässä muutamankin vuoden ikäerolla saattaa olla vaikutusta 

seksuaalikäyttäytymiseen ja asenteisiin (Aapola 1999, s. 223–254). Monet ikään liittyvät tekijät 

heijastunevat haastatteluihin, mutta draamaryhmissä syntyneiden tarinoiden suhteen iän merkitys 

lienee ollut vähäisempi, koska jokaisessa ryhmässä oli ikähaarukan ala- ja yläpäässä olevia 

tutkittavia. Kyselytutkimuksen perusteella seksuaalikäyttäytymisen kriteerinä käytetty 

seksuaalikumppaneiden määrä näyttäisi liittyvän enemmän käyttäytymismalleihin kuin ikään. 

Eri osatutkimuksissa käytin eri analyysimenetelmiä. Tutustuttuani erilaisiin kvalitatiivisiin 

analyysimenetelmiin ja tuntiessani tutkimusaineistoni valitsin kutakin kysymyksenasettelua 
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parhaiten vastaavan analyysimenetelmän ottaen huomioon tutkimusaineiston laadun. 

Seksuaalikäyttäytymistä käsittelevien teemojen tutkimiseen valitsin temaattisen sisällönanalyysin, 

jonka avulla oli luontevaa eritellä teemat, ottaa huomioon riskinäkökohdat ja luoda tältä pohjalta  

kokonaisvaltainen kuva tyttöjen seksuaalikäyttäytymisestä. Ensiyhdyntää tutkiessani pyrin 

tietoisesti eroon riskinäkökulmasta ja sen sijaan näkökulmaan, joka ottaisi mahdollisimman hyvin 

huomioon tyttöjen omat lähtökohdat ja näkemykset. Näin ollen valitsin ihmisille luonteenomaisen 

tarinoiden kerrontaan nojautuvan narratiivisen analyysimenetelmän. Suunnittelemattomaan 

raskauteen liittyvästä päätöksenteosta pyrin muodostamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen, 

tyttöjen näkökulmaa korostavan kuvan, jollaista aiemmassa aiheesta tehdyssä tutkimuksessa ei ollut 

selkeästi esitetty. Valitsin menetelmäksi kehysanalyysin, jonka avulla oli mahdollista tarkastella 

monia näkökulmia samanaikaisesti ottaen huomioon nimenomaan tyttöjen omat näkemykset. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudessa on kyse väitteiden perusteltavuudesta ja 

totuudenmukaisuudesta (Eskola ja Suoranta 1998). Analyysimenetelmien esittelyn yhteydessä olen 

kertonut, miten analyysit etenivät. Raportoinnissa ei kuitenkaan ole mahdollista kertoa täydellisen 

tarkasti, miten analyysi eteni (Eskola ja Suoranta 1998, s. 222). Käytännön toiminta ja sen kuvaus 

ovat aina jossain määrin eri asioita. Totuusarvon päättelemisen mahdollistamiseksi olen kuvannut  

analysointitapani ja sen etenemisen tarkasti ja alkuperäistutkimuksiin liittyvissä artikkeleissa olen 

käyttänyt suoria lainauksia aineistoista, jotta lukija pystyy arvioimaan tekemiäni analyyttisia 

päätelmiä.  

Totuusarvoa voidaan lähestyä narratiivisessa tutkimuksessa myös Brunerin (1987) käyttämän 

verisimilituden eli todentunnun käsittein. Narratiivisuus pyrkii vakuuttamaan todentunnullaan eikä 

niinkään totuudella. Todentuntu perustuu siihen, että lukija tai kuulija eläytyy tarinaan ja kokee sen 

ikään kuin todellisuuden simulaationa (Lincoln ja Denzin 1994). Todentunnun käsite ulottuu myös 

fiktiivisiin kertomuksiin, kuten draaman tarinaan. Olennaista on se, että maailma avautuu kuulijalle  

uskottavana ja ymmärrettävänä, jolloin se saattaa avata uuden ymmärryksen maailmasta. 

(Heikkinen 2010.) 

Tutkimuksen luotettavuutta saattaa vähentää se, että tutkimukseen osallistuneiden määrä jäi 

pieneksi ja tutkimukseen osallistui valikoitunut joukko, kuten edellä on esitetty. Nämä saattoivat 

rajoittaa löytämieni seksuaalisten skriptien ja ensiyhdyntäkertomusten valikoimaa. Aineiston 

kyllääntyminen (Eskola ja Suoranta 1998) toteutui haastattelujen teemojen osalta (II), mutta ei 

ensiyhdyntäkertomusten osalta (IV). Ensiyhdyntätarinoissa ei tullut esiin raiskaustarinaa eikä 
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pidättyvyyden tarinaa, mikä selittyy haastateltujen valikoituneisuudella. Myöskään puhdasta 

nautinnon tarinaa ei tullut esiin. Aineiston kyllääntyminen tai saturaatio on myös kyseenalaistettu, 

sillä koskaan ei voi tietää, mitä seuraavassa haastattelussa tai prosessidraamassa olisi tullut esiin 

(Jokinen K. 2008). 

Toinen tutkimuksen luotettavuutta heikentävä tekijä saattaa olla se, etten saanut palautetta 

tutkimiltani tytöiltä tekemistäni tulkinnoista. En yrittänytkään tavoittaa tyttöjä, sillä tutkimus kesti 

vuosien ajan ja todennäköisesti mukana olleiden tyttöjen yhteystiedot olivat muuttuneet. Tytöt 

olivat tutkimusaikana siinä elämänvaiheessa, jossa ollaan siirtymässä uusiin opintoihin tai 

työelämään ja usein asuinpaikka ja paikkakuntakin muuttuvat.   

Prosessidraamoihin ja haastatteluihin mukaan lähteneet tytöt olivat erittäin motivoituneita ja 

paneutuivat hyvin tehtäviinsä. Haastatteluissa oli luottamuksellinen ilmapiiri ja intiimeistäkin 

asioista puhuttiin. Ihmisillä on kuitenkin taipumus vastata kyselyihin ja haastatteluihin siten, mitä 

he pitävät ihanteellisena tai tyypillisenä toimintatapana tai mitä haastateltavat olettavat tutkijan 

haluavan kuulla (Alasuutari 1999, s. 149). Lisäksi haastattelukysymykset rajaavat ainakin jossain 

määrin esille tulevia asioita. Haastattelurungon avulla voitiin kuitenkin varmistaa se, että kaikkien 

haastateltavien kanssa käytiin läpi tietyt keskeiset teemat, joita tutkimuksessa haluttiin käsitellä.  

Haastattelut tehtiin prosessidraamojen jälkeen ja haastattelukysymykset pohjautuivat osin 

prosessidraamoihin. Prosessidraamoissa esille tulleet tapahtumat ovat todennäköisesti vaikuttaneet 

haastatteluissa esille tulleisiin ajatuksiin.	   Jotkut haastateltavat toivatkin selkeästi esiin draaman 

tapahtumien vaikuttaneen heidän näkemyksiinsä joistakin käsitellyistä teemoista, esimerkiksi 

suhtautumisesta aborttiin. 

 

9.1.3 Prosessidraama 

 

Prosessidraama aineistonkeruutapana tuotti monipuolisen ja rikkaan kuvan tutkimusaiheesta, mutta 

myös joitakin haasteita. Tila, jossa draamat toteutettiin, oli draaman harjoittamiseen tarkoitettu ja 

varustettu. Tytöt asettuivat tilaan luontevasti ja käyttivät monipuolisesti tarjolla olevaa rekvisiittaa. 

Teknisten ongelmien vuoksi pieni osa draaman tapahtumista ja keskusteluista jäi tallentumatta, 

mikä vaikeutti videoiden litterointia. Osa kyselyyn osallistuneista tytöistä, joihin otin yhteyttä 

puhelimitse pyytääkseni heitä jatkotutkimukseen, ei halunnut tulla mukaan, koska koki 
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prosessidraaman itselleen vieraaksi tai vaikeaksi. Todennäköisesti myös osa draamaryhmiin 

saapumatta jääneistä harkinnan jälkeen koki kyseisen ryhmätyöskentelyn muodon hankalaksi ja 

jättäytyi pois. Poisjääneet vain joko jättivät tulematta (pääasiassa sitoutumattomat) tai peruivat 

tulemisensa aivan viime hetkillä (pääasiassa seurustelevat) esimerkiksi koulukiireisiin tai 

sukulaisvierailuihin vedoten. Tutkimukseen osallistuneet tytöt olivat innostuneita ja eläytyivät 

rooleihinsa ja antoivat positiivista palautetta työskentelystä draamojen loppukeskusteluissa ja 

yksilöhaastatteluissa. 

Draama jäljittelee inhimillistä elämää ja ihmisen käyttäytymistä, ja jäljittelyprosessin tulos on 

eräänlainen kuva todellisesta alkuperästä (Esslin 1976, s. 14, 86–87, Kettula-Konttas 2005). 

Draamametodit tuottavat kokemuksellisesti, emotionaalisesti ja yhteisöllisesti rikastunutta tietoa 

(Mehto 2008b). Ne tarjoavat mahdollisuuden uusiin näkökulmiin, helpottavat arkojen asioiden 

käsittelyä ja mahdollistavat nopean asioiden ytimeen pääsemisen (Koskenniemi 2007, s. 50, Mehto 

2008b). Draaman avulla tutkimukseen osallistuneet tytöt pystyivät melko vapaasti esittämään  

tunteitaan ja havaintojaan ja pääsivät käsittelemään sensitiivistä aihetta turvallisesti yhdessä 

vertaisten kanssa tuottaen runsaasti eri näkökulmia, joita esimerkiksi haastattelussa ei ehkä olisi 

tullut ilmi. Etnografisesta näkökulmasta tarkasteltuna voidaan sanoa, että havainnointi draamassa 

saattoi paljastaa herkemmin tyttöjen todellisia ajattelu- ja toimintatapoja (ks. Malinowski 2005). 

Yhdistämällä draaman (havainnointi) ja haastattelun pystyin avaamaan jännitettä todellisuuden ja 

ideaalitilan välillä ja tavoittamaan tutkittavan ilmiön monitasoisempana kuin pelkillä 

haastattelumenetelmillä.  

Mitä prosessidraama tuotti? Prosessidraaman avulla tutkimukseen osallistuneet tytöt pystyivät 

käsittelemään intiimejä ja vaikeitakin aiheita avoimesti ja luottavaisesti jakaen kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan toisten nuorten kanssa. Prosessidraama mahdollisti myös eläytymisen asemaan ja 

tilanteeseen, jotka nuoren omassa elämässä olivat vieraita, ja tuotti näin uusia näkökulmia 

käsiteltyihin aiheisiin. Myös minä tutkijana pääsin tunteiden ja elämysten kautta hetkeksi osalliseksi 

nuorten elämän todellisuuteen. Nuutista (2003, s. 100) lainaten: ”Tutkimus taiteen keinoin, rajan 

tutkimisena, on kuin tulva, trangressio, joka työntää rannan rajat kauemmaksi. Se peittää yhä 

enemmän itseään ympäröivistä tieteen ja taiteen alueista, kunnes aikanaan vetäytyy paljastaen 

tulvan runtelemasta maisemasta jotain, jota ennen ei ollut havaittavissa.” 
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9.1.4 Reflektio 

 

Tutkijalla on väistämätön osuus tuloksiinsa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tämä näkyy muun 

muassa kyselylomakkeen laadinnassa ja analyysiin valituissa kysymyksissä. Laatimassani 

kyselylomakkeessa keskityttiin pitkälti riskien kartoitukseen ja esimerkiksi seksuaalisuuteen 

liittyviä iloisia tai nautinnollisia asioita ei lomakkeessa kysytty lainkaan – eivätkä ne näin ollen 

voineet tulla esiin. Haastatteluissa tytöt itse ottivat myös seksuaalisuuteen liittyvät nautinnot 

puheeksi. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan osuus näkyy analyysimenetelmien valinnassa ja  

tulosten tulkinnassa. Tutkijan tulkinnat ovat aina ehdollisia, vajavaisia ja yksipuolisia (Kiviniemi 

2010). Kieli on tutkimuksen tärkeä apuväline. Yhteisön kielelliset käytänteet suuntaavat 

näkökulmia ja tukevat tietynlaisia tulkintavaihtoehtoja (Jokinen K. 2008). Lääketieteessä vallitsee 

kvantitatiivinen tutkimustraditio. Sen tavat ja kieli ovat ohjanneet omaakin tutkimustani. 

Tutkimuksen edetessä olen asteittain omaksunut kvalitatiivisen tutkimuksen ajattelutapaa ja kieltä, 

mikä näkyy kysymyksenasettelussa ja lähestymistavassa edettäessä ensimmäisestä neljänteen 

osatutkimukseen. 

Kahdessa ensimmäisessä osatutkimuksessani (I ja II) lähtökohtanani olivat riskit ja 

riskikäyttäytyminen. Tämä lähtökohta perustui aiempaan nuorten seksuaalisuutta käsittelevään 

kirjallisuuteen ja omaan lääketieteelliseen kokemushistoriaani. Kahdessa jälkimmäisessä 

osatutkimuksessani (III ja IV) olen pyrkinyt aineistolähtöisyyteen ja etenkin 

ensiyhdyntäkertomuksia analysoidessani pyrin sulkemaan aiemmat teoriat ja tutkimukset 

mielestäni. Kuitenkaan täysin vapaana aiemmista käsityksistä ei tutkimusta voi tehdä, ihminen on 

aina oman historiansa vanki. Ennakkokäsitykseni tutkitusta aiheesta liittyivät paitsi aiempaan 

teoreettiseen tietoon myös ammatissani tulleeseen kokemukseen ja omiin tunteisiini ja 

kokemuksiini. 

Kvalitatiivinen tutkimus on vastavuoroista, ja tämä tuli esiin niin haastatteluissa kuin 

prosessidraamoissakin. Haastatteluissa pyrin mahdollisimman neutraaliin asemaan ja pysymään 

haastattelurungossa, mutta tyttöjen esittäessä suoria kysymyksiä vastasin niihin ja mahdollisesti 

käytiin lyhyt keskustelu kysyttyyn aiheeseen liittyen. Vastavuoroisuus tuli erityisen selvästi esille 

prosessidraamoissa, joiden pohjatekstin olin laatinut, joita seurasin vierestä ja joissa tarvittaessa 

keskustelin niin draamaohjaajan kuin tyttöjenkin kanssa ja joihin jopa osallistuin, silloin kun tytöt 

tarvitsivat rooleihin lisäresursseja. Prosessidraamoissakin pyrin sivustakatsojan asemaan, mutta 
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prosessidraaman olennainen osa dialektisuus on vaikuttanut tehtyihin draamoihin, mutta myös 

tekemiini tulkintoihin niistä. Toisaalta tämä etnografimainen osallisuus antoi mahdollisuuden 

syvempään tilanteiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen.  

 

9.2 Tulosten arviointia 

 

9.2.1 Seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät riskit 

 

Tutkimuksessa seksuaaliseksi riskikäyttäytymiseksi määriteltiin se, että nuorella oli ollut monia 

seksikumppaneita. Kuten aiemmissakin tutkimuksissa on osoitettu, tämä riskitekijä liittyi aikaiseen 

seksin aloitukseen (Durbin ym. 1993, Santelli ym. 1998, Leishman 2004). Sen sijaan aikainen 

menarke ei liittynyt moniin seksikumppaneihin, kuten monet aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet 

(Johansson ja Ritzen 2005). Tätä selittänee se, että muut kuin nimenomaan fyysiseen kypsyyteen 

liittyvät tekijät vaikuttavat nuorten seksikäyttäytymiseen. Seksuaalisen kulttuurin muutokset 

vaikuttanevat enemmän kuin fyysinen kypsyys (Kontula 1991a). 

Toinen useissa aiemmissakin tutkimuksissa nuoren moniin seksikumppaneihin liitetty tekijä oli 

ehkäisyn laiminlyönti (Traeen ym. 1992, Raine ym. 2003). Ehkäisyä ei käytetty lainkaan, tai 

käytössä olivat epävarmat ehkäisymenetelmät, kuten keskeytetty yhdyntä tai jälkiehkäisyn käyttö. 

Nämä löydökset viittaavat siihen, että yhdynnät olivat todennäköisesti suunnittelemattomia tai 

ainakaan niihin ei ollut valmistauduttu etukäteen huolehtimalla ehkäisystä.  

Mielenkiintoinen huomio oli, että hormonaalisten ehkäisymenetelmien tai kondomin käyttö ei 

eronnut riskiryhmän ja vertailuryhmän välillä. Suomessa tytöt käyttävät hormonaalista ehkäisyä 

varsin yleisesti ja ehkäisyn saanti on melko helppoa ja tasapuolista riippumatta asuinpaikasta tai 

sosioekonomisesta taustasta (Falah-Hassani ym. 2006). Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa 

sosioekonominen tausta (koulutus) ei liittynyt seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen, toisin kuin 

useimmissa aiemmissa tutkimuksissa, joissa alhaisen sosioekonomisen statuksen on todettu 

liittyvän lisääntyneeseen riskikäyttäytymiseen (Singh ym. 2001, Imamura ym. 2007, Lehti ym. 

2010). 



	  

	  

	   98	  

Tämä tutkimus vahvisti aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että päihteiden käyttö liittyy 

seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen (Biglan ym. 1990, Traeen ja Kvalem 1996a, Kotchick ym. 2001, 

Lavikainen ym. 2009), vaikka ristiriitaisiakin tuloksia on esitetty (Choquet ja Manfredi 1992, 

Halpern-Felsher ym. 1996). Monimuuttujamallissa humalajuominen tai tupakointi eivät kuitenkaan 

selittäneet riskikäyttäytymistä. Sen sijaan toistuvalla huumeiden käytöllä oli yhteys siihen, että 

nuorella oli useita seksikumppaneita. Tupakoinnin ja humalajuomisen putoamista 

monimuuttujamallista saattaa selittää niiden vuorovaikutussuhde huumeiden käytön kanssa 

(Duncan ym. 1998, Laukkanen ym. 2001). Huumeiden käytön liittyminen seksuaaliseen 

riskikäyttäytymiseen oli uusi löydös Suomessa. Tämän yhteyden olemassaoloa vahvistaa huomio 

siitä, että suomalaisten nuorten huumeiden käytön ja todettujen klamydiainfektioiden ja tehtyjen 

raskaudenkeskeytysten trendit noudattelivat toisiaan 1990–2000-luvuilla (Hakkarainen 2002, 

Kosunen ym. 2002, Hiltunen-Back ym. 2003, Rimpelä ym. 2005, THL 2011c).  

Tämä tutkimus vahvisti aiempaa käsitystä siitä, että monet riskinä pidetyt käyttäytymismallit 

liittyvät yhteen. Vaikka yhteiskuntamme normit nuorten seksuaalisesta käyttäytymisestä ovat 

muuttuneet ja suhtautuminen nuorten seksuaaliseen kanssakäymiseen on aiempaa myönteisempää, 

riskikäyttäytymisten kombinaatio näyttää edelleen olevan olemassa. Aaltosen ja Honkatukian 

(2002) mukaan tyttöjen avointa seksuaalisuutta käsitellään ongelmakimpun osana, nykytytön 

normina tai oikeanlaisen valistuksen oikeuttajana. Tämä osatutkimus vahvistaa 

ongelmakimppunäkökulmaa eikä tue näkemystä, että monet seksikumppanit olisivat nykytytön 

normatiivista käyttäytymistä. Sen sijaan tutkimus oikeuttaa vahvasti oikeanlaisen valistuksen 

tarpeellisuuden: jos nuoren elämässä todetaan yksi riski, tulee huomioida mahdolliset muutkin 

riskit. 

 

9.2.2 Seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvät arvot ja valinnat riskikäyttäytymisen näkökulmasta 

 

Nuoren seksikumppanien suuri määrä on liitetty useisiin riskitekijöihin. Sitoutumattomat, joilla oli 

ollut monia seksikumppaneita, jakautuivat näiden riskien suhteen kahtia. Osalla nämä riskit 

kasautuivat edustaen klassista näkemystä riskikäyttäytymisestä, osalla kyseisiä yhteisriskejä ei ollut. 

Seurustelevilla ei tullut esiin perinteisiä riskitekijöitä. Keskeinen huomio oli se, että tytöt osasivat 

pohtia seksuaalista toimintaansa hyvin monipuolisesti ja heillä oli enemmän yhdistäviä kuin 

erottavia tekijöitä. Lämpimien tunteiden merkitys seksuaalisessa kanssakäymisessä oli keskeistä, 
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kuten aiemminkin on todettu (Hukkila 1992, Sawyer ja Smith 1996). Tunteet liitettiin erityisesti 

seurustelusuhteeseen. Myös ensiyhdyntään liittyvässä osatutkimuksessa (IV) tunteilla oli suuri 

merkitys osana ensiyhdyntää. Satunnaisissa suhteissa seksiä pidettiin olosuhteista riippuvana 

valintana. Tässä yhden illan moraali -skriptissä seksi kuuluu parisuhteessa eläville vain 

parisuhteeseen ja sen olennaisia elementtejä ovat läheisyys ja tunteet, kun puolestaan niille, jotka 

eivät ole parisuhteessa, ovat sallittuja yhdenillan seksisuhteet ilman suuria tunteitakin (ks. Haavio-

Mannila ja Kontula 2001, s. 357–359). 

Ensitapaamisella tapahtuvan yhdynnän mahdollisuudesta oli karkeasti jaotellen kahdenlaista 

ajattelutapaa: yhdyntä oli mahdollinen tai todennäköinen jo ensitapaamisella tai sitä pidettiin 

mahdottomana ratkaisuna. Sari Näreen (1999) mukaan käytäntö, jossa naisella ja miehellä on 

mahdollisuus jo ensitapaamisella intiimiin kontaktiin, voi kertoa sukupuolten välisestä 

luottamuksesta ja sukupuolineutraaliudesta, jossa sukupuolta keskeisempää on persoona. Tämän 

tutkimuksen kaikki tytöt kuitenkin pitivät parempana vaihtoehtona sitä, että ensitapaamisella ei 

mentäisi yhdyntään. Tytöt jakoivat keskuudessaan moraalisesti oikean käyttäytymismallin, 

ensitapaamisen skriptin. Nuorten arvojen onkin suurelta osin todettu edelleen noudattavan yleisiä, 

konservatiivisia arvoja, vaikka arvot ovatkin tilannekohtaisia (Hukkila 1992, Helve 2002). 

Seksin edellytysten suhteen ilmeni erilaisia ajattelutapoja, jotka liittyvät erilaisiin kulttuurisiin 

skripteihin. Seksin painotettiin liittyvän parisuhteeseen tai valmiuteen seksuaaliseen 

kanssakäymiseen. Ne, jotka painottivat valmiutta seksiin, liittivät seksuaaliset kokemukset 

aikuistumiseen, riittävään kypsyyteen ja vastuun kantamiseen siten, että vastuu tuli kantaa 

riippumatta siitä, oliko kyseessä tietoinen valinta vai ei. Aiemmissakin tutkimuksissa ensimmäinen 

yhdyntä on näyttäytynyt virstanpylväänä kohti aikuisuutta (Hukkila 1992, Carpenter 2001). Esiin 

tuli myös ajattelutapa, jossa ensiyhdyntä nähtiin suorituksena, mikä Hollandin ja hänen 

työtovereidensa (1998) tutkimuksen mukaan oli tyypillistä vain miehille. Tämä saattaa kertoa siitä, 

että suomalaistytöt ovat omaksuneet myös maskuliinisia seksuaalisen käyttäytymisen piirteitä 

(Tolonen 2001, s. 166). 

Tyttöjen ennakkokuva seksistä ennen ensimmäistä omaa yhdyntäkokemusta oli kahtalainen, joko 

selkeän romanttinen tai ei suuria odotuksia sisältävä. Romanttisen kuvan omaksuneilla tytöillä oli 

klassisia riskitekijöitä. Aiemmat tutkimukset osoittavat median rohkaisevan seksuaaliseen 

aktiviteettiin (L'Engle ym. 2006) ja luovan romanttista kuvaa (Wilska 2001), mikä saattaa vähentää 

käytännön seksuaalisista kysymyksistä käytävää neuvottelua vaikeuttaen täysivaltaisten päätösten 
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tekemistä (Holland ym. 1998). Mahdollisesti on niin, että osa tytöistä omaksuu herkemmin median 

luomat kuvat ja ajautuu näin riskikäyttäytymiseen. Kaikki kuitenkin pyrkivät omiin ratkaisuihinsa. 

Nuorten ihanteena on pyrkiä tekemään toimintaansa koskevat aloitteet ja valinnat ja perustelemaan 

ne (Suurpää 1996). Holland kollegoineen (1998) on esittänyt, että monien nuorten naisten on 

vaikeaa noudattaa turvallisia periaatteita seksielämässään voimakkaista intentioista huolimatta. 

Tässä tutkimuksessa useimmat kertoivat tähän pystyvänsä ja ehkä suomalaiset tytöt ovatkin 

brittityttöjä tasa-arvoisempia ja voimaantuneempia seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä 

(Ronkainen ym. 1994, Suvivuo 2011). 

Vastuun kantamisen teema tuli esiin monessa yhteydessä ja vastuuta pohdittiin paljon. Seksuaalisen 

kontrollin ja etukäteisvastuun skriptiä noudattavat tytöt halusivat kantaa vastuunsa etukäteen 

esimerkiksi ehkäisystä huolehtimalla ja välttää näin ei-toivottuja tilanteita. Vähäisempää 

seksuaalisuuden kontrollia edustava, jälkikäteen kannetun vastuun skripti korostaa sitä, että 

jouduttua epäedullisiin tilanteisiin seurauksista, esimerkiksi suunnittelemattomasta raskaudesta, 

kannetaan vastuu. Kyselytutkimuksessa näkyi trendi, että ne, joilla oli ollut monia 

seksikumppaneita (tässä osatutkimuksessa sitoutumattomiksi nimetyt), suhtautuivat kielteisemmin 

aborttiin kuin muut. He ilmeisesti kannattivat jälkikäteen kannetun vastuun skriptiä.  

Maailmaa, jossa vastuu halutaan kantaa kokonaan itse, rakensivat erityisesti ne tytöt, jotka edustivat 

klassista riskikäyttäytymistä. Toisaalta vain he toivat esiin pelkoa hylätyksi tulemisesta. Kun 

läheisiinkin ihmisiin on vaikea luottaa, saattaa ainoaksi mahdollisuudeksi jäädä luottaa ainoastaan 

itseensä ja kantaa vastuu yksin. Voidaan puhua luottamuksen paradoksista, jossa luottamukseen 

sisältyy aina riski sen menettämisestä; luottamuksen kääntöpuoli on haavoittuvuus ja riippuvuus 

(Näre 2005). Esiin tuli myös ajatustapa, jossa vastuuta kannetaan yhdessä, mikä saattaa olla merkki 

luottamuksesta, sillä kukaan vastuun jakamiseen taipuvaisista ei tuonut esiin pelkoa hylätyksi 

tulemisesta. Luottamus seurustelusuhteessa on todettu tärkeäksi (Hoikkala 1996b, Holland ym. 

1998), ja tässä tutkimuksessa korostui luotettavuuden merkitys kaikissa läheisissä ihmissuhteissa.  

Vastuukysymystä pohdittiin myös suhteessa alkoholin käyttöön. Alkoholia syytettiin silloin, kun 

sen käyttö oli johtanut huonoihin valintoihin (ks. Suvivuo ym. 2008). Toisaalta Jaatisen (2000) 

tutkimuksessa todettiin, että tytöille tyypillistä oli humalassakin kantaa vastuuta itsestä ja toisista. 

Kun alkoholia pidettiin syynä huonoihin valintoihin, kyseessä saattaa olla attribuutioerhe, jonka 

mukaan ihmisillä on taipumus kieltää vastuunsa epäonnistumisista (Gecas 1982). Epäonnistumiset 

voidaan attribuoida ulkoisiin syihin kuten alkoholiin.  
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Vastuun kantamiseen liittyivät suurimmat pelot. Pelkoa koettiin monista asioista, mutta suurimpana 

pelkona näyttäytyi suunnittelematon raskaus ja siihen liittyvä päätöksenteko, joka nähtiin hyvin 

vaikeana ja monitahoisena asiana. Ne tytöt, jotka pitivät lapsen synnyttämistä aborttia  

todennäköisempänä valintana, kokivat vastuun lapsesta erityisen pelottavana. Maineen varjelu on 

useissa aiemmissa tutkimuksissa osoittautunut merkittäväksi tyttöjen huolen aiheeksi (Hukkila 

1992, Hird ja Jackson 2001, Saarikoski 2001). Tässä tutkimuksessa maine ei noussut keskeiseksi 

tyttöjen peloksi. Sen sijaan pelkoa herättivät luottamuksellisen suhteen hajoamisen ja sen 

seurauksena hylkäämisen ja toisaalta omien elämänsuunnitelmien sotkeutumisen mahdollisuus.  

Kaikki tytöt katuivat jotain seksiin liittyvää käyttäytymistään. Katumuksen kohteet olivat pitkälti 

samoja kuin aiemmissakin tutkimuksissa (Oswalt ym. 2005). Katumus kertonee siitä, ettei ole 

helppoa kantaa vastuuta tavalla, joka vastaisi omia esille tuotuja arvoja. Kyse voi olla myös 

voimaantumisprosessista, jossa yksilö tietojensa ja taitojensa perusteella pystyy tekemään itseensä 

vaikuttavia päätöksiä (Järvinen 2009). Seksuaalisen voimaantumisen prosessissa nuori tunnistaa 

omat halunsa ja arvonsa (esimerkiksi katuu sitä, että suostui seksiin vaikkei ollutkaan halukas), ja 

tämän löydön myötä tytön naiseus alkaa löytyä arvokkaana osana omaa ihmisyyttä. (Ks. Holland 

ym. 1998.)  

Tytöt eivät merkityksellistäneet yhdyntätilannetta riskitilanteena, kun taas lääketieteen piirissä 

nuorten yhdynnät usein nähdään nimenomaan riskitilanteena. Jos joltakin suojauduttiin niin 

raskaudelta, mikä on aiempienkin tutkimusten tulos (Traeen ym. 1992). Seksuaalisilta riskeiltä 

suojautumisen voidaan nähdä edellyttävän sitä, että tytöllä on käsitys omasta seksuaalisesta 

mielihyvästään ja kyky neuvotella seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvistä käytännöistä 

kumppanin kanssa (Holland ym. 1998). On ehkä niin, että näiden tyttöjen oma seksuaalisuus on 

vielä kypsymätön ja neuvottelutaidot vajavaiset tai heidän arvonsa ovat erilaiset kuin aikuisten 

arvot. 

Näre (2005, s. 151–166) kuvaa nuorten seksuaalista käyttäytymistä skripteinä. Tässä tutkimuksessa 

suurin osa haastatelluista edusti vastavuoroisuuden skriptiä, jossa tunteet ja luottamus ovat 

keskeisiä tekijöitä. Klassista riskikäyttäytymistä edustaneet tytöt noudattivat vapaamielisyyden 

skriptiä, jossa sallittuja ovat myös satunnaiset suhteet, sänkyyn voi mennä jo ensitapaamisella ja 

suhteessa pyritään yhteiseen päätökseen ja vapaaehtoisuuteen. Libertaariskripti, jossa pettäminen ja 

manipulointi ovat sallittuja, ei tullut esiin tässä tutkimuksessa. Näreen (2005, s. 114–119) 

tutkimuksessa puolestaan ei tullut esiin haaveiden ja suurien tunteiden romantiikan skriptiä, josta  
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tässä tutkimuksessa tuli esille aavistus romanttisina odotuksina ensimmäistä yhdyntää kohtaan ja 

lämpimien tunteiden suurena merkityksenä.  

Holland työtovereineen (1998, s. 135–144) on esittänyt neljä naisten seksuaalisen voimaantumisen 

skriptiä. Miehinen malli korostaa vapautta seksiin ilman sitoumuksia. Lähimpänä tätä mallia tässä 

tutkimuksessa olivat klassista riskikäyttäytymistä edustavat tytöt, mutta hekin kantoivat vastuutaan 

mitä suurimmassa määrin. Tilannekohtaisen voimaantumisen malli voi perustua parisuhteen 

luottamukseen tai omakohtaisiin riskikokemuksiin, jotka ovat opettaneet kontrolloimaan 

seksisuhteita. Useimmat tämän tutkimuksen tytöistä edustivat tätä voimaantumisen mallia. Hauras 

tiedollis-kokemuksellisen voimaantumisen malli perustuu itsetietoisuuden kehittymiselle vaikeiden 

omien kokemusten kautta. Puhtaasti tällaisia kertomuksia ei tullut esille tässä tutkimuksessa. Neljäs 

voimaantumisen malli on vahva tiedollis-kokemuksellinen voimaantuminen, jossa sovitaan 

seksuaalikäytännöistä ja varmistetaan seksuaalinen turvallisuus, mielihyvä ja täysivaltaisuus 

molemmille osapuolille. Tässä tutkimuksessa osa tytöistä, niin sitoutumattomista kuin 

seurustelevistakin, toi esille tämän voimaantumismallin ajatuksia, jotka ehkä suomalaisessa tasa-

arvoisemmassa yhteiskunnassa voivat olla yleisempiä kuin siteeratun tutkimuksen brittiläisessä 

yhteiskunnassa.  

 

9.2.3 Ensimmäinen yhdyntä 

 

Useimmissa aiemmissa ensiyhdyntää koskevissa tutkimuksissa kysymystä on lähestytty joko 

riskien tai käyttäytymisteorioiden kautta. Tässä osatutkimuksessa pyrin mahdollisimman 

aineistolähtöiseen näkökulmaan, jotta tytöille tärkeät ensiyhdyntään liittyvät tekijät tulisivat esiin. 

Keskiössä ei ollut kokemus sinänsä, vaan ne kulttuuriset tekijät, joiden katsotaan selittävän 

yksilöllistä kokemusta. Parisuhteen näkökulmasta tarkasteltuna ensimmäiseen yhdyntään liittyvät 

tarinat voitiin jakaa kahteen mallitarinakategoriaan: läheisen ja satunnaisen parisuhteen 

mallitarinoihin. Kun tarkastelin  ensiyhdyntätarinoita nimenomaan tyttöjen näkökulmasta, pystyin 

erittelemään viisi erilaista mallitarinakategorioiden alle sijoittuvaa ensiyhdyntätarinatyyppiä, jotka 

erosivat toisistaan jonkin keskeisen ydinelementin suhteen.  

Michels työtovereineen (2005) on kehittänyt kuuden kohdan mallin, jonka mukaan toiminta etenee 

seksuaalisia kokeiluja aloitettaessa seuraavasti: kontekstuaaliset tekijät, riskien ja etujen huomioon 
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otto, rajojen asettaminen kullekin seksuaaliselle kohtaamiselle, rajojen sopiminen kumppanin 

kanssa, seksuaalinen tapahtuma ja arvio, miten tapahtuma on vaikuttanut itseen ja kyseiseen 

suhteeseen. Seksiin ryhtyminen on siis aktiivinen päätöksentekoprosessi. Tyttöjen tarinat etenivät 

tämän mallin mukaisesti, tosin sillä erotuksella, että kaikissa tarinoissa ei sovittu rajoista 

kumppanin kanssa eikä riskien huomioon otto aina ollut kovin tietoista. Ott kumppaneineen (2006) 

näkee neitsyyden menettämisen olevan kehityksellinen jatkumo, jossa abstinenssi on osa normaalia 

kehitystä ja siirtyminen seksiin on tärkeä siirtymäriitti aikuisuuteen. Heidän mukaansa kokeneisuus 

ei ole vain asenteiden ja uskomusten tulos, vaan myös näitä muovaava, joten vaikutus on 

kaksisuuntainen. Tämä kaksisuuntaisuus näkyy tyttöjen tarinoissa, joissa he tavalla tai toisella 

arvioivat sitä, miten kokemus ensimmäisestä yhdynnästä oli vaikuttanut heihin ja heidän 

myöhempään seksuaaliseen käyttäytymiseensä. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista 

kovin syvällisesti pohtia, mitä tietyn ensiyhdyntätarinan kertominen merkitsee. Kuitenkin niissä 

tarinoissa (traaginen rakkaustarina ja kokemushakuisuustarina), joissa ensiyhdyntään liittyi 

negatiivisia seuraamuksia tai katumusta, tyttö otti opikseen näistä kokemuksista, jolloin hallinnan 

tunne, usko kykyyn vaikuttaa oman elämän tärkeisiin asioihin, kasvoi (ks. Banduran (1977) 

sosiaalisen oppimisen teoria). Hollandin ja hänen työtovereidensa (1998, s. 135–144) termein 

voidaan puhua tilannekohtaisesta tai hauraasta tiedollis-kokemuksellisesta voimaantumisesta, jossa 

itsetietoisuus kasvaa riskialttiiden tai vaikeiden omien kokemusten kautta.   

Nuorten seksuaalista käyttäytymistä voidaan analysoida erilaisista teoreettisista lähtökohdista.  

Suvivuo kumppaneineen (2010) on kuvannut suomalaistyttöjen seksuaalista käyttäytymistä 

skriptien avulla. Näitä skriptejä ovat rationaalisuuden, pidättyvyyden, romantiikan, nautinnon ja 

kokemushakuisuuden skriptit. Tämän osatutkimuksen tyyppitarinoista on löydettävissä kaikkien 

näiden skriptien mukaista käyttäytymistä. Perinteisessä rakkaustarinassa noudatetaan joltain osin 

pidättyvyyden skriptiä, jossa tärkeitä ovat omat periaatteet, maine ja kokonaisvaltainen läheisyys 

kumppanin kanssa. Tässä tarinassa tytöllä ei kuitenkaan ole ajatusta, että pojat haluavat vain seksiä 

tai että seksistä tulisi kieltäytyä. Suunnitelmallisen rakkaustarinan tyttö noudattaa rationaalisuuden 

skriptiä, jossa keskeisiä tekijöitä ovat oikea kumppani, valmius yhdyntään ja ehkäisystä 

huolehtiminen. Traagisessa rakkaustarinassa edetään pitkälti romantiikan skriptin mukaisesti, 

jolloin tunteet ja unelma yhteisestä tulevaisuudesta ovat tärkeitä. Nautinnon skriptissä keskeisiä 

ovat nautinto ja kaiken mukanaan vievä tunne, mikä  näkyy selvimmin traagisessa rakkaustarinassa. 

Varsinaista nautinnon tarinaa ei tässä osatutkimuksessa tullut esiin, mitä saattaa selittää 

tutkimuksessa mukana olleiden tyttöjen pieni ja valikoitunut joukko tai se, että tytöt kertoivat 
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tutkijalle tarinansa tavalla, jonka arvelivat olevan sovelias kerrottavaksi. 

Kokemushakuisuustarinassa toimitaan kokemushakuisen seksin skriptin mukaisesti: kumppani ei 

ole niinkään merkittävä, vaan seksuaalinen elämys ja uuden kokemuksen saaminen.  

Ensimmäistä yhdyntää voidaan katsoa myös neitsyyden menetyksen näkökulmasta (Carpenter 

2001). Tällöin neitsyyden menetys voidaan kokea arvokkaan lahjan antamisena, kuten tämän 

tutkimuksen kahdessa rakkaustarinassa kerrotaan. Neitsyys voi olla myös leima, josta halutaan 

päästä eroon, kuten kokemushakuisuustarinassa tapahtuu. Kaikissa analysoiduissa tarinoissa 

neitsyydestä ei-neitsyyteen siirtyminen koetaan siirtymäriittinä tai osana laajempaa aikuisuutta 

kohti kasvamisen prosessia. 

Valmius oli yhdistävä juonielementti kaikissa tyttöjen omissa ensiyhdyntätarinoissa. Myös yleisenä 

nuorten ensimmäiseen yhdyntään johtavana tekijänä (osatutkimus II) valmiuden tärkeys tuli selvästi 

esiin. Valmiudelle ei ole olemassa selvää määrittelyä, mutta se kuvastaa muun muassa riittävää 

kypsyyttä (Ott ym. 2006), jolloin voidaan ottaa yksi ratkaiseva askel kohti aikuisuutta. Voidaan 

kuitenkin todeta, että valmius seksiin (kuten traagisessa rakkaustarinassa) ei kaikissa tapauksissa 

johda tytön kannalta toivottuun ja hyvään lopputulokseen, mutta se useimmiten on edellytys 

seksisuhteeseen ryhtymiselle. 

Tytön seksikumppaniin kohdistuva lämmin tunne yhdisti kaikkia tarinoita lukuun ottamatta 

kokemushakuisuustarinaa, joka tältä tärkeän juonielementin osalta oli poikkeava tarina. Jamiesonin 

(1998) mukaan länsimainen kulttuuri korostaa ja ihailee läheisyyttä: puhuminen, kuunteleminen ja 

tunteiden näyttäminen on ihanteellinen tapa toimia intiimissä suhteessa. Aiemman tutkimuksen 

valossa tavallisimmat syyt ensimmäiseen yhdyntään ovat juuri rakastuminen sekä uuden kokeminen 

(Traeen ja Kvalem 1996b, Hyde ja Jaffee 2000). Näissä tarinoissa selittävinä tekijöinä yhdynnälle 

oli joko tunne tai kokemusten etsiminen, mutta ei molemmat yhtaikaa. Ne näyttäytyvät 

vaihtoehtoisina selityksinä ensimmäiselle yhdynnälle.  

Haastatteluissa (osatutkimus II) valmiuden lisäksi muina yleisinä ensimmäiseen yhdyntään 

johtavina tekijöinä mainittiin humalan aiheuttama kontrollin väheneminen, kokeilemisen halu, 

kavereiden esimerkki, neitsyydestä eroon pääsy sekä aikuisuuden ja tasaveroisuuden merkki. 

Mielenkiintoista on, että omissa ensiyhdyntätarinoissaan tytöt painottivat tunnetta, mutta yleisesti 

nuorten keskuudessa tunnetta ei pidetty merkittävänä tekijänä tässä yhteydessä, muutoin kuin 

seurusteluun liittyen. Mahdollisesti media luo ensiyhdynnästä sellaisia kuvia, joissa suoritus on 

ensisijaista ja tunne toissijaista. Tämä kuva saattaa heijastua nuorten keskinäisiin keskusteluihin, 
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joissa tunteelle ei ole sijaa. Prosessidraamojen ensiyhdyntätarinoissa tunne kuitenkin oli 

merkittävässä asemassa. 

Tyttöjen toimijuus eri tarinoissa oli vaihtelevaa. Tyttö saattoi olla aktiivinen toimija tai passiivinen 

osapuoli niin seurustelun, yhdynnän kuin ehkäisyn käytönkin suhteen. Suunnitelmallisessa ja 

traagisessa rakkaustarinassa tyttö oli aktiivinen toimija niin yhdynnän kuin ehkäisynkin suhteen, 

vaikka ensin mainitussa tarinassa tyttö oli ikään kuin sankari ja jälkimmäisessä pikemminkin uhri. 

Vuonna 1989 (Tirkkonen ym. 1989, s. 66) julkaistussa tutkimuksessa tyttöjen unelma 

ensimmäisestä yhdynnästä vastasi melko tarkasti suunnitelmallisen rakkaustarinan juonta. Tytöt 

halusivat olla sankareita ainakin tässä asiassa (ks. Frye 1973). Teinibiletarinassa aktiivinen 

toimijuus oli vähäisintä, muissa tarinoissa vaihtelevaa. Aktiivinen toimijuus näyttää suojelevan 

joiltakin riskeiltä, esimerkiksi suunnittelemattomalta raskaudelta, mutta ei takaa tytön kannalta 

toivottua lopputulosta.  

Mielenkiintoista ja seksuaaliopetuksen käytännön kannalta merkittävää oli ensiyhdyntäkertomusten 

puhe ehkäisystä, tai pikemminkin spontaanin ehkäisypuheen puuttuminen. Tämän tutkimuksen 

kaikki tytöt olivat käyttäneet ensimmäisessä yhdynnässään raskauden ehkäisyä, mutta vain 

suunnitelmallisessa rakkaustarinassa, jossa ehkäisy on olennainen elementti, ehkäisyn käytöstä 

puhuttiin. On mahdollista, että osalle tytöistä ehkäisyn käyttö on niin itsestään selvää, että sitä ei 

erikseen mainita, tai tytöt ajattelivat, että haastattelija joka tapauksessa kysyy asiaa jossain 

vaiheessa. Ehkäisystä puhumattomuutta voi selittää myös se, että tarinan kertoja ei ole aktiivinen 

toimija ehkäisyn suhteen ja/tai ehkäisystä puhuminen ei ole olennaista ensiyhdynnästä kerrottaessa. 

Ensiyhdynnässä merkittäviä ovat muut asiat kuten odotukset, valmius ja tunteet. 

Varsinaisesti ensiyhdyntätarinoissaan tytöt eivät puhuneet vanhemmistaan tai muista 

auktoriteeteista, mutta kun huomioitiin koko haastattelut, vanhempien rooli tuli näkyviin. Myöskään 

draamaroolissaan Laura ei maininnut vanhempiaan kertoessaan ensiyhdynnästään. Sen sijaan 

draaman näytellyissä kohtauksissa vanhempien, erityisesti äidin, osuus tuli hyvin selvästi esiin. 

Vanhempien osuus näyttääkin olevan yksi vaiettu asia ensiyhdyntätarinoissa, vaikka sillä usein on 

suuri merkitys tytön suunnitelmien ja toiminnan kannalta (Graaf ym. 2010). Tätä saattaa selittää se, 

että ensiyhdyntä koetaan askeleena kohti aikuisuutta, eroon vanhemmista. Yksi suomalaisnuorten 

kotoa irtautumisen väylä on seurustelun ja seksuaalisten kokeilujen aloittaminen, mikä merkitsee 

myös siirtymistä kohti aikuisuutta (Tirkkonen ym. 1989, s. 84, Topo 1988, s. 67). Kaiken kaikkiaan 

seksuaalisuuden merkitys on jatkuvasti kasvanut viime vuosisadan aikana ja siitä on tullut yhä 
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tärkeämpi osa minän subjektiviteettia (Lupton ja Tulloch 1998). Suunnittelematon raskaus 

(osatutkimus III) sen sijaan näyttiin koettavan asiaksi, joka täytyi jakaa vanhempien kanssa ja jossa 

asetuttiin lapsen asemaan vanhempiin nähden. Suunnittelematon raskaus sinänsä ei näin ollen 

näyttäydy askeleena aikuisuuteen samalla tavoin kuin ensimmäinen yhdyntä.  

Ensiyhdyntätarinoissa vanhempia ei mainittu lainkaan, sen sijaan kaverit olivat merkittävässä 

roolissa. Erityisesti tämä näkyi traagisessa rakkaustarinassa ja teinibiletarinassa. Kaverit, 

päinvastoin kuin vanhemmat, näyttävät kuuluvan ensiyhdyntätarinoiden merkkihenkilöihin. 

Kavereiden mielipiteillä, arvoilla ja toiminnalla on tämänkin tutkimuksen valossa merkittävä osuus 

tyttöjen seksuaalikäyttäytymisessä (Potard ym. 2008). Sen sijaan monet aiemmissa tutkimuksissa 

ensimmäiseen yhdyntään liitetyt tekijät, kuten uskonto, etninen tausta, sosioekonominen asema tai 

persoonallisuuden piirteet, eivät tulleet tarinoissa esiin. Osin tätä selittää se, että suomalaisessa tai  

pohjoismaisessa yhteiskunnassa uskonnolla tai etnisellä taustalla ei ole kovin suurta merkitystä, 

sosioekonomiset erot ovat kansainvälisesti katsoen melko pieniä ja kaikki tutkimuksessa mukana 

olleet tytöt olivat syntyperäisiä suomalaisia (Singh ym. 2001, Ketola ym. 2011). 

Median vaikutus tyttöjen odotuksiin ensimmäisestä yhdynnästä näkyi kaikissa tarinoissa. Tytöt 

olivat hyvin tietoisia ensiyhdynnän romanttisesta kuvasta. Useimmissa tarinoissa tämän kuvan 

tiedettiin olevan epärealistinen, mutta kokemushakuisuustarinan tyttö uskoi tuohon median luomaan 

kuvaan ja koki melkoisia paineita päästä kokemaan tuo aikuisuuden askel. Myös teinibiletarinan 

kertomus juhlimisen, humaltumisen ja yhdynnän triadista oli hyvin tyttöjen tiedossa. Tämä 

osatutkimus vahvisti käsitystä, että media vaikuttaa nuorten maailmankuvaan ja sitä kautta 

mahdollisesti myös käyttäytymiseen (L'Engle ym. 2006).  

Myös alkoholin roolia ensimmäisen yhdynnän yhteydessä tytöt pohtivat useissa tarinoissa. Asenteet 

nuorten alkoholin käyttöön ovat Suomessa melko liberaalit ja alkoholin käyttö nuorten keskuudessa 

on varsin tavallista (Lintonen 2001). Monissa tarinoissa alkoholi mainittiin, mutta sillä ei ollut 

suurta merkitystä muissa kuin teinibiletarinassa, jossa se oli tärkeä ensimmäiseen yhdyntään johtava 

tekijä. Yleisellä tasolla ensimmäiseen yhdyntään johtavaksi tekijäksi lähes kaikki tytöt mainitsivat 

alkoholin (osatutkimus II). Monissa aiemmissa tutkimuksissa alkoholi on liitetty seksuaaliseen 

riskikäyttäytymiseen (Parker ym. 1994), mutta vaikutus voi olla myös ristiriitainen tai pikemminkin 

persoonallisiin tekijöihin kuin suoraan alkoholiin liittyvä (Halpern-Felsher ym. 1996, Suvivuo ym. 

2008).  
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Tyttöjen käsitykset pojista kuvastuivat ensiyhdyntätarinoissa. Useimmissa tarinoissa poika oli 

vastuullinen ja tytön toiveet huomioonottava. Kuva piittaamattomasta tai omaan nautintoonsa 

pyrkivästä pojasta tuli voimakkaimmin esiin kokemushakuisuustarinassa, mutta myös traagisessa 

rakkaustarinassa. Nämä tarinat olivatkin tytön kannalta tragedioita (ks. Frye 1973). Draamassa 

tuotetuissa tarinoissa tytöt toivat esiin vain vastuullisen, mutta kuitenkin maskuliinisen, 

miehenmallin. Draamassa voidaan kokeilla erilaisia miehenmalleja, mutta tytöt halusivat rakentaa 

toiveidensa mukaisen (tulevan) poikaystävän.   

 

9.2.4 Suunnittelematon raskaus 

 

Suunnittelematonta raskautta koskevassa osatutkimuksessa hahmottelin seitsemän kehystä, joiden 

läpi tytöt jäsensivät tähän tilanteeseen liittyviä kysymyksiä.  

Rationaalisuuskehys oli parhaiten tunnettu, ja sen sisällä käsiteltävät asiat kuuluivat itsestään 

selvästi suunnittelemattomaan raskauteen kytkeytyvään pohdintaan. Tämän kehyksen taustalla 

vaikuttavat individualistiset arvot, jolloin yksilö ja elämän läpiviemisen tehokkuus korostuvat. 

Yhteiskunta vaalii rationaalisuutta, ja lainsäädäntökin vaatii rationaalisia perusteita 

raskaudenkeskeytystä koskevalle päätöksenteolle. Kuitenkin sosiaalinen tuki nousi tärkeimmäksi 

tekijäksi henkilökohtaista päätöstä tehtäessä, kuten aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu (Farber 

1991, DeVito 2007). Sosiaalisen tuen kehyksen taustalla ovat puolestaan yhteisöllisyyden arvot. 

Rationaalinen ja sosiaalinen tulkintatapa näyttävät olevan jännitteisessä suhteessa toisiinsa ja 

nostavat päätöksenteon eri puolet esille. Näre ja Lähteenmaa (1992) puhuvat altruistisesta 

individualismista, jolla tarkoitetaan vastuurationaliteetin läpäisemää yksilöllisyyttä, jossa pyritään 

oman elämän hallintaan vahingoittamatta ympäristöä. Tyttöjen käytännöissä altruismia edustaa 

vastuunotto ja todellisuusperiaatteen hallinta ja individualismia vaihtoehtojen etsintä.  

Nuoren raskaus nähdään useimmiten ongelmallisena, mikä tässäkin osatutkimuksessa tuli selvästi 

esiin. Erityisen vahvasti ongelmallisuus ilmeni rationaalisuuskehyksen mukaisessa 

argumentoinnissa. Raskaus, joka on normaalia ja toivottavaa oikeassa iässä olevalle, on 

epänormaalia ja ongelmallista nuorelle (Schofield 1996, s. 47–48). Nuoren raskauden voidaan 

nähdä olevan riski ja rasite myös yhteiskunnalle, koska nuoren raskaus ja äitiys vaativat 

yhteiskunnan tukea ja huolenpitoa (ks. Schofield 1996, s. 46). Nuoret näyttävät sisäistäneen erittäin 
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hyvin tämän normin, joka näkyy yhteiskunnassamme monin tavoin. Esimerkiksi yhteiskunta tarjoaa 

auliisti tukea nuoren koulutukseen, mutta perheen perustamiseen tuki on huomattavasti nihkeämpää 

(ks. Paajanen 2002). Kitkattomassa elämänsuunnitelmassa tämä normi toteutuu kiitettävästi, kun 

taas joustava elämänsuunnitelma haastaa tämän normin. Kaikki tytöt kuitenkin ottivat tarkasti 

huomioon nämä asiat päätöksenteossaan.  

Tytöt arvioivat paitsi omaa selviytymistään myös läheisten selviytymistä vaikeassa 

elämäntilanteessa. Erittäin selvästi tuli esiin muiden tunteiden ja mahdollinen elämäntilanteen 

muutoksen huomioon otto. Erityisesti vanhemmille nuoren raskaus saattaa tuottaa häpeää tai se 

saattaa loukata heitä. Näissä pohdinnoissa voi olla vaikuttamassa käsitys huonon naisen maineesta; 

äitiys ilman parisuhdetta lienee edelleenkin epätoivottava elämäntilanne (Hukkila 1992, Saarikoski 

2001). Haastatteluun perustuvassa seksuaalisuuteen liittyviä arvoja ja valintoja käsittelevässä 

osatutkimuksessa (II) maineen käsite ei tullut erityisesti esiin. Tässä draamoihin perustuvassa 

osatutkimuksessa, jossa yhteisöllisesti tuotettiin kulttuurissamme olevia ajatusmalleja, maineesta 

huolen kantaminen näyttäytyi varsin tärkeänä tekijänä. Tämä kuvastanee sitä, että edelleenkin tytön 

maine on herkästi horjuva ja siitä pitää huolehtia hyvin. Nyky-Suomessa maineesta huolehtiminen 

on erityisen haastavaa, sillä tyttöjenkään kohdalla ei kyse ole enää joko/tai-asetelmasta 

(neitsyt/huora) vaan seurustelu- ja seksisuhteiden tulee olla oikeanlaisia ja niitä pitää olla sopiva 

määrä (ks. Väestöliitto 2011, kyselypalstat).  

Paitsi suhdettaan vanhempiin myös suhdettaan poikaystävään tytöt miettivät paljon. Poikaystävän 

tuki oli merkittävä tekijä päätettäessä raskauden jatkamisesta. Jos poikaystävän ei luotettu pysyvän 

rinnalla, oli hyvin todennäköistä valita raskaudenkeskeytys. Esiin tuli kuitenkin myös näkemys, 

jonka mukaan valitaan lapsi parisuhteen katkeamisen uhasta huolimatta. 

Eettisen vastuun kehyksessä pohdittavat kysymykset oikeasta ja hyvästä toiminnasta sekä 

vastuullisuudesta limittyivät moniin muihin kehyksiin. Tätä kehystä käytettiin vain 

raskaudenkeskeytystä vastustavassa argumentoinnissa, mutta sitä käytettiin siinä keskustelussa 

paljon. Elämällä nähtiin olevan arvo sinänsä, ja pohdittiin kysymystä elämän jatkamisesta tai sen 

päättämisestä. Kristillisen tradition mukaan elämä nähdään pyhänä. Sikiötä on kuitenkin pidetty 

elävänä olentona vasta 1800-luvulta lähtien, ja raskaudenkeskeytykseen liittyvä ahdistus onkin 

nykynaisen taakka (Pattis Zoja 1997, s. 15–19), jota näyttävät kantavan myös tämän tutkimuksen 

tytöt. Pattis Zoja (1997, s. 63) tuo mielenkiintoisen näkökulman asiaan: abortti ei olekaan lapsen 

vaan oman äitiyden eliminaatio. Tämän näkemyksen mukaan abortin päämääränä voi olla äitiyden 
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kokemus tai aikuiseksi kasvaminen. Myös tässä tutkimuksessa tuli esiin ajatustapa, jossa raskautta 

ja keskeytystä haluttiin kokeilla, mutta tällainen ajatustapa näyttäytyi pikemminkin hedonistisena 

kokemusten keräämisenä kuin osana aikuiseksi kasvamisen prosessia. Aikuiseksi kasvamisessa 

tärkeäksi virstanpylvääksi muotoutui ensimmäinen yhdyntä (osatutkimus IV). Nuoruuteen kuitenkin 

kuuluvat hedonistiset piirteet, vapaus ja hauskanpito, sekä länsimaisten kulttuurien individualismin 

korostus ja nuoruuden ihannointi, joita puolustettiin kultaisen nuoruuden kehykseen kuuluvassa 

puheessa (Hoikkala 1996a, Puohiniemi 2002, s. 201, Aapola ja Ketokivi 2005).  

Pattis Zojan (1997) tutkimus on tehty Italiassa, missä seksuaalinen kulttuuri on erilainen kuin 

Suomessa, mikä osaltaan selittänee raskaudenkeskeytykseen ja aikuistumisen prosessiin liittyvää 

eroa. Vastuun kantamiseen liittyy myös syyllisyys, johon Pattis Zoja (1997, s. x) tuo toisen 

mielenkiintoisen näkökulman, jonka mukaan protestanttisessa kulttuurissa nainen jää helpommin 

yksin ja anteeksiantamuksen löytäminen on vaikeampaa kuin katolisessa kulttuurissa. Tuomaalan 

(2004) kristillisessä kontekstissa suomalaisia naisia käsittelevässä tutkimuksessa ne naiset, joille 

abortti merkitsi omien oikeuksien toteuttamista, nähtiin lähinnä pahantekijöinä. Hyväksyttävämpää 

oli abortin liittäminen syntisen naisen syyllisyyteen tai äitiyden suruun. Protestanttisessa 

kulttuurissa näyttäisi toteutuvan etukäteisvastuun merkityksellisyys, jotta ei joutuisi vaikeaan 

tilanteeseen. Kärjistäen voidaan sanoa, että mikäli nuori kuitenkin tulee suunnittelematta raskaaksi, 

hänen velvollisuutensa on kantaa vastuu tekemisistään ja synnyttää lapsi tai syyllisyyttä ja surua 

kokien tehdä abortti. 

 

9.2.5 Tulosten arvioinnin yhteenveto 

 

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa nuorten seksiin liitetään paljon riskejä ja erityisesti tyttöjen 

seksuaalinen tieto koostuu pääasiassa varoituksista (Hukkila ja Nisula 1991, Näre L. 1999). 

Toisaalta media luo ihannoitua ja koko elämän kattavaa kuvaa seksistä. Pohjimmiltaan seksi voi 

olla elämää rikastuttava tekijä ja lääketieteellisinä riskeinä pidetyt asiat, kuten varhainen 

ensiyhdyntä, voivat liittyä myös nautintoon ja iloon (Haavio-Mannila ja Kontula 1997). Tämä 

tutkimus osoittaa, että tytöt eivät pääsääntöisesti anna seksuaalisille kontakteille ja tapahtumille 

riskiin liittyviä merkityksiä. Seksuaalisiin tilanteisiin liitetään tunteet, sosiaaliset suhteet, nautinto 

sekä pohdinnat valmiudesta, vastuusta ja vapauksista. Osa tytöistä kuitenkin otti mahdolliset riskit 

erittäin tarkasti huomioon ja teki tietoisia valintoja käyttäytymisessään riskien minimoimiseksi. 
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Tytöille tarjotaan seksiasioissa vastuunkantajan roolia (Ruuhilahti 2005), ja tämän tutkimuksen 

tytöt ovat hyvin omaksuneet tuon roolin. Toisaalta tutkimuksessa tuli esiin myös näkemys, jonka 

mukaan vastuu seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa on myös pojalla ja vastuuta voidaan jakaa myös 

laajemmin esimerkiksi vanhemmille. Seurusteluun, yhdyntään ja ehkäisyn käyttöön liittyvät asiat 

tytöt kokivat lähinnä vain itselleen kuuluviksi ja tekivät näihin liittyvät päätökset itsenäisesti. Sen 

sijaan suunnittelematonta raskautta koskevat pohdinnat tytöt halusivat jakaa vanhempiensa kanssa. 

Eri tilanteissa tytöt asettuivat joko lapsen tai aikuisen asemaan. Kuten Aapolakin (1999, s. 294–295, 

339–340) on todennut, tytöt määrittelivät aikuisuuttaan heteroseksuaalisen parisuhteen ja erityisesti 

yhdyntöjen kautta. Monet nuoret tekevät kokeiluja ”aikuisille kuuluvilla” elämänalueilla, kuten 

seksuaalisuus, kun monilla muilla alueilla on vaikeaa saavuttaa aikuisen asemaa (Aapola 2001). 

Suunnittelemattomaan raskauteen liittyvissä kysymyksissä oli lupa, tai jopa velvollisuus, asettua 

lapsen asemaan vanhempien auktoriteettiin nähden.  

Tytöt kantoivat vastuuta moninaisesti. Gilligan (1982) puhuu huolenpidon etiikasta, jossa 

moraalisena ongelmana nähdään häiriöt ihmissuhteissa ja arviot vastuusta ovat keskeisessä 

asemassa. Naiset ottavat muut huomioon päätöksenteossaan. Tärkeitä ovat huolenpito ja vastuu, 

eivät oikeudet ja säännöt. Erityisesti tytöt pohtivat vastuutaan suunnittelemattoman raskauden 

kysymyksessä. Kyetäkseen huolehtimaan muista pitää ensin kyetä huolehtimaan itsestä.  

Pohjoismaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa nainen nähdään vahvana ja vastuullisena. 

Suomalaisissa seksuaalikasvatuksen valistusoppaissakin tyttö on vastuun ja poika vapauden 

subjekti. Naisen halu esitetään oppaissa elämyksellisenä, kokonaisvaltaisena asiana, kun puolestaan 

miehen halu kuvataan irrallisena, vietillisenä. Naiseuteen on valmennettava, mieheyteen kasvetaan 

automaattisesti. (Yesilova 2001.) Saarikoski (2001, s. 123) on todennut, että kulttuurissamme ei ole 

myönteistä mallia aktiivisesti seksuaalisuuttaan toteuttavalle naiselle. Tässä, kuten monissa 

muissakin tutkimuksissa, tyttöjen seksuaalisuutta on lähestytty heteroseksuaalisuuden normin ja 

yhdyntäkeskeisyyden kautta, vaikka tytöt seksuaalisuutta määritellessään näkevät seksuaalisuuden 

paljon laajempana kokonaisuutena kuin pelkkinä yhdyntöinä. Tähän tutkimukseen osallistuneet 

tytöt pyrkivät omiin ratkaisuihinsa, arvioivat omia arvojaan ja peilasivat omaa seksuaalista 

käyttäytymistään ympäröivään yhteiskuntaan. Nähdäkseni he pyrkivät toteuttamaan aktiivisesti 

omaa seksuaalisuuttaan tiedostaen ristiriitaisuudet omien ja ympäristön arvojen ja käytäntöjen 

välillä.  
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Individualistisissa kulttuureissa, kuten Suomessa, yksilö vastaa itse tekemisistään (Ahokas ym. 

2005) ja nuorten identiteettiä kuvaa hyperindividualismi (Salasuo ym. 2006, s. 82–83). Nuoret ovat 

tietoisia ”riskeistä”, jotka liittyvät liian aikaiseen perheen perustamiseen (Ketokivi 2005). 

Riskitietoisuus ja rationaalinen toimintatapa, jossa kannetaan individualistisen logiikan mukaisesti 

vastuuta jo etukäteen, tuli esiin tässäkin tutkimuksessa erityisesti suunnittelemattomaan raskauteen 

liittyen. Riskeihin varauduttiin joko etukäteen, tai vastuuta kannettiin seurauksista viimeistään 

jälkikäteen. Kuten Abbott ja Dalla (2008) tutkimuksessaan totesivat, niin seksistä pidättyvät kuin 

seksuaalisesti aktiivisetkin kokivat toiminnallaan parantavansa läheisiä suhteitaan. Myös tämä 

tutkimus viittaa siihen, että pohtiessaan omaa seksuaalista käyttäytymistään tytöt miettivät paljon 

riskejä ja vastuuta – silloinkin kun käyttäytyminen lääketieteen kontekstista näyttäytyy holtittomana 

tai riskialttiina.  

Seksin on nähty ylikorostuvan nyky-yhteiskunnan ihmissuhdemaailmassa (Aaltojärvi 1996), ja 

esimerkiksi opiskelijanaiset kokevat nykyisin seksuaalisuuden ongelmalliseksi useammin kuin 

1980-luvulla (Kunttu ja Huttunen 2005). Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin varsinaista seksin 

ylikorostumista, mutta näiden (seksuaalisesti aktiivisten) tyttöjen elämässä seksi oli merkittävä osa 

elämää ja siihen liittyi paljon positiivisia asioita. Toisaalta esiin tuli myös tyttöjen omia 

huolenaiheita ja ristiriitaisuuksia omien toiveiden, arvojen ja tosielämän kesken.  

Vaikka nuorten arvot vuosien saatossa ovatkin pysyneet melko perinteisinä, eivät nuoret sido 

arvojaan enää yhteen ydinideologiaan, vaan valitsevat arvonsa tilanteeseen ja individuaalisiin 

tavoitteisiinsa sopiviksi. Tämä trendi näkyy myös tähän tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen 

ajattelutavoissa: perhe, koulutus ja mieluisa työ näyttäytyivät mieluisina elämäntavoitteina. Näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi oltiin valmiita joustamaan joistakin muista arvoista, esimerkiksi 

elämänkunnioituksen itseisarvosta, ja toisaalta saatettiin pitää kiinni elämän itseisarvosta ja joustaa 

koulutustavoitteissa. Nykyisessä yhteiskunnassa tytöt ovat monien ristiriitaisten paineiden alaisia 

tehdessään seksuaaliseen käyttäytymiseensä liittyviä päätöksiä. Nuorten kannalta tärkeää olisi pitää 

yllä toivoa, sillä se kannattelee eteenpäin elämässä. Aikuiset, niin vanhemmat kuin asiantuntijatkin, 

voivat tehdä tämän turvaamalla nuoren elämän perusedellytyksiä, osoittamalla aitoa välittämistä ja 

ottamalla toivon puheeksi (Tikkanen 2012). 
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9.3 Jatkotutkimustarpeet 

 

Tyttöjen seksuaalista käyttäytymistä ja seksuaaliterveyttä on tutkittu varsin laajasti ja eri 

kulttuureissa. Tämäkin tutkimus käsittelee tyttöjen näkökulmaa. Sen sijaan poikien näkemykset ja 

kokemukset ovat jääneet huomattavasti vähemmälle huomiolle. Suomalaisten poikien 

seksuaalikäyttäytymistä on selvitetty muun muassa kouluterveyskyselyssä, mutta laadullisin 

menetelmin tutkimusta on tehty vähän, jos lainkaan. Heteroseksuaalinen käyttäytyminen on aina 

vähintään kahta ihmistä koskettava, joten poikien näkökulman esiin tuominen olisi ensiarvoisen 

tärkeää myös tyttöjen kannalta.  

Nuorten seksuaalikäyttäytymistä ja -terveyttä koskevat tutkimukset käsittelevät useimmiten 

heteroseksuaalisia suhteita. Myös tämä tutkimus kattoi vain heteroseksuaalisen aspektin. Tyttöjen 

homoseksuaalisuuden tutkiminen toisi uusia näkökulmia tyttöjen seksuaaliterveyteen. Nuorten 

seksuaalista käyttäytymistä käsittelevä tutkimus on ollut paitsi heteronormatiivista, myös hyvin 

yhdyntäkeskeistä. Tässäkin tutkimuksessa keskeisiä aiheita olivat ensiyhdyntä ja suunnittelematon 

raskaus. Laajemminkin tyttöjen käsitys seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden tutkiminen sinänsä 

olisi arvokasta mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi.  

Tämän tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa oli mukana vain syntyperäisiä suomalaisia. 

Kulttuurisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus seksuaalikäyttäytymiseen. Suomalaisesta 

näkökulmasta katsottuna vieraista kulttuuritaustoista lähtöisin olevien nuorten määrä 

yhteiskunnassamme lisääntyy. Erityisesti nämä nuoret usein törmäävät (ainakin) kahteen erilaiseen 

seksuaalikulttuuriin. Näiden nuorten seksuaaliterveyteen ja -kulttuuriin perehtyminen käy yhä 

tärkeämmäksi ja vaatii jatkotutkimusta.   

Vaikka riskinäkökulma nuorten seksuaaliterveyttä koskevassa tutkimuksessa onkin mielestäni 

ylikorostunut, voisi riskinäkökulmasta lähtevää tutkimusta soveltaa hieman uudella tavalla 

kvalitatiiviseen tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa oli viitteitä siitä, että tietyillä kriteereillä 

(esimerkiksi seksikumppaneiden määrä) tytöt voidaan jakaa niin sanottuihin riskikäyttäytyjiin ja ei-

riskikäyttäytyjiin. Jatkossa voisi olla mielenkiintoista tutkia, eroavatko tietyin kriteerein eri ryhmiin 

kuuluvat nuoret näkemyksiltään ja kokemuksiltaan toisistaan. Myös sen tarkempi selvittäminen, 

miten nuoruuden seksikokemukset vaikuttavat aikuisuuden seksuaalisuuteen, olisi mielenkiintoista 

ja tärkeää eheään aikuisuuteen kasvamisen tukikeinojen löytämiseksi.  
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Tässä tutkimuksessa käytettiin prosessidraamaa aineistonkeruumenetelmänä. Ikään kuin 

sivutuotteena tuli esiin draaman vaikuttavuus ajattelutapoihin ja asenteisiin. Etsittäessä menetelmiä, 

jotka tukevat nuorten seksuaaliterveyttä, draamamenetelmät voisivat tarjota toimivan mallin. 

Lisätutkimusta draamamenetelmien interventiovaikuttavuudesta nimenomaan seksuaaliterveyden 

osalta kaivattaisiin lisää.  
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Terveyskasvatuksen suunnittelua ja seksuaaliterveyden edistämistä varten tarvitaan tietoa 

seksuaalikäyttäytymisen taustalla olevista tekijöistä (Wight ym. 1998). Seksuaalikäyttäytyminen on 

kulttuurispesifiä ja kontekstisidonnaista. Tutkimus suomalaisessa kulttuuriympäristössä on  

välttämätöntä, jotta löydettäisiin seksuaaliterveyttä tukevia toimia. Tämän tutkimuksen kautta olen 

pyrkinyt täydentämään kuvaa suomalaistyttöjen seksuaalikäyttäytymisestä ja -kulttuurista, jotta 

löydettäisiin tehokkaita tapoja seksuaaliterveyden edistämiseksi. 

Nuoren terveyskäyttäytyminen rakentuu murrosiän fyysisten ja psyykkisten muutosten keskellä 

suhteessa lähiyhteisöön, nuorisokulttuureihin, yhteiskunnan arvoihin ja näiden pohjalta nuoren 

itsensä luomiin käsityksiin ja arvoihin. Nuori voi valita, mutta hänen on myös pakko valita, monista 

nyky-yhteiskunnan suomista vaihtoehdoista. Purjo ja Gjerstad (2011) esittävät, että nuoriin 

riskikäyttäytyjiin voitaisiin soveltaa elämäntaidollis-eettistä kasvatusta, millä he tarkoittavat tahdon 

vahvistamista siten, että kykenee tavoittelemaan tarkoituksellista ja rakkaudellista elämää. Tällöin 

keskiöön asettuu ohjaaminen hyvään, ei niinkään rajoittaminen yhteiskunnallisen kontrollin 

keinoin. Erityisesti tyttöjen seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä on perinteisesti pyritty suojelemaan 

varoituksin ja rajoituksin. Niitäkin tarvittaneen, mutta hedelmällisempi lienee lähestymistapa, jossa 

nuorten omat näkemykset otetaan huomioon ja lähestytään kysymystä heidän eikä riskien 

näkökulmasta. Myös lääketieteessä käytetty termistö saattaa olla leimaavaa. Riskiseksi ja seksiriski 

ovat eri asioita. Riskiseksi viittaa henkilöön ja lyö häneen leimansa, kun taas seksiriski on 

neutraalimpi termi ja viittaa muuhun kuin henkilöön, kuten sukupuolitauteihin, ei toivottuun 

raskauteen tai psyykkiseen pahoinvointiin.  

Monien teoreettisten kehysten ja erilaisten analyysimenetelmien käyttäminen tässä tutkimuksessa  

mahdollisti laajasti ja eri näkökulmista tarkastella tyttöjen seksuaalista käyttäytymistä, siihen 

nivoutuvia arvoja, valintoja ja riskejä. Näihin vaikuttavat biologinen ja psykologinen kehitys, tieto, 

kulttuuristen skriptien, arvojen ja roolimallien oppiminen sekä elämäntapahtumat. Tarkoituksenani 

ei ollut etsiä yhtä totuutta, vaan löytää uusia näkökulmia nuorten seksuaalikäyttäytymiseen 

lääketieteellisessä kontekstissa.  

Vaikka pyrinkin haastamaan nuorten seksikäyttäytymisen tutkimuksen riskikeskeisyyden, 

kyselytutkimukseni tulokset kuitenkin osoittivat, että nuorella todettuun yhteen riskiin saattaa liittyä 

muitakin riskitekijöitä. Suomalaisessa kontekstissa uusi löydös oli, että erityisesti huumeiden käyttö 
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selitti tyttöjen seksuaalista riskikäyttäytymistä. Useimmat tytöt eivät antaneet riskeille suurta 

merkitystä seksuaalisissa kontakteissaan, vaan seksuaalikäyttäytymisen puntarissa olivat arviot 

tunteista, ihmissuhteista, valmiudesta, vastuusta ja vapauksista. Myös nautinto tuotiin esiin, mutta 

se oli toissijaista edellä mainittuihin verraten. Vastuun lisäksi luottamus ja sen menettämiseen 

liittyvät pelot näyttäytyivät tärkeinä tekijöinä seksuaalikäyttäytymistä koskevassa päätöksenteossa. 

Suunnittelemattomaan raskauteen liittyvässä pohdinnassa tytöt arvioivat paljon rationaalisia 

tekijöitä, kuten opintoja, mutta sosiaaliset suhteet kuitenkin olivat hyvin ratkaisevassa osassa 

lopullista päätöstä tehtäessä. Tytöt jakoivat yhteiset käyttäytymisskriptit, ikään kuin tavoiteltavat tai 

käytössä olevat käyttäytymistavat, riippumatta seksuaalikäyttäytymisen mallista (klassinen 

riskikäyttäytyminen versus muunlainen käyttäytyminen). Toiminnan ja valintojen taustalla 

vaikuttavat erilaiset arvot ja käsitys elämän hallittavuudesta. Jotkin seksuaalikäyttäytymisen sarat, 

kuten seurustelu ja ensimmäinen yhdyntä, näyttäytyivät itsenäistymispyrkimyksinä ja osana 

aikuiseksi kasvamisen prosessia, kun taas suunnittelematon raskaus näyttiin koettavan pikemminkin 

lapsen asemasta suhteessa aikuisiin, ja tuossa tilanteessa kaivattiin aikuisen näkemystä ja tukea. 

Eri analyysimenetelmien avulla pyrin kuvaamaan tyttöjen seksuaalikäyttäytymistä ja siihen liittyviä 

tekijöitä mahdollisimman monipuolisesti. Skriptit auttoivat näkemään niitä toimintatapoja, joiden 

varassa tehdään päätöksiä arkisissa valinnoissa. Tarinamallit ja kehykset puolestaan kuvasivat 

valintojen perusteita ja niitä toiminta- ja ajatusmalleja, jotka ovat yhteiskunnassamme mahdollisia 

ja joiden puitteissa toimitaan. Nämä eivät anna reseptikirjan tapaisia selkeitä ohjeita oikeanlaisesta  

seksuaalineuvonnasta, mutta tuovat esiin nuorten kannalta tärkeät tekijät, jotka tulee ottaa 

huomioon nuorten kanssa toimittaessa. Jos seksuaalineuvonnassa pitäydytään yksioikoisesti 

riskienhallinnassa, jäävät nuorten kannalta tärkeät tekijät helposti huomiotta, jolloin ei voida 

saavuttaa nuorta parhaiten auttavaa ohjausta ja tukea.  

Draamamenetelmät uutena aineistonkeruumenetelmänä soivat mahdollisuuden tuoreeseen 

näkökulmaan, erityisesti kulttuuristen tekijöiden huomioonottoon, ja todennäköisesti auttoivat 

tutkimuskysymysten ratkaisuissa (Thomas ja Lleras 2009). Draaman avulla oli mahdollista tuoda 

esiin nuorten valintoihin vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä, jotka draamassa mukana olleille tytöille 

eivät välttämättä olleet henkilökohtaisesti tuttuja. Näin draama mahdollisesti toi esiin laajemman 

kirjon toimintatapoja ja ajattelumalleja kuin esimerkiksi haastatteluilla olisi ollut mahdollista. 

Draama myös mahdollisti tyttöjen omien näkemysten esiin tuomisen fiktion faktaa vapaammassa 

maailmassa. Toisaalta draamassakaan tytöt eivät voineet tuottaa ratkaisuja, jotka 

yhteiskunnassamme eivät olisi mahdollisia. Draamamenetelmät saattaisivat tarjota myös 
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mahdollisuuden nykyistä tehokkaampaan seksuaaliterveyden opettamiseen ja oppimiseen 

eläytymisen ja kokeilujen avulla, kuitenkin turvallisissa puitteissa omia rajoja ja arvoja etsien,  

asioihin uusia näkökulmia tuoden ja siten lisäten ymmärrystä muiden käyttäytymistä ja valintoja 

kohtaan.  

Kansainvälisessä keskustelussa korostuu nuorten seksuaaliterveyden edistäminen, niin EU:n 

puitteissa kuin WHO:n toimintana (Ritamo ym. 2010). Suomessa tehtiin vuosiksi 2007–2011 

seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisohjelma, jonka väliarvioinnissa (Ritamo ym. 2010) 

nuorten seksuaaliterveyden kehittämiskohteiksi määriteltiin abortit ja sukupuolitaudit sekä 

seksuaalinen väkivalta. Kehittämistarpeina mainittiin lasten ja nuorten seksuaalikasvatus kouluissa, 

nuorten seksuaaliterveyspalvelut kaikkiaan ja näissä erityisesti päihteiden, väkivallan ja 

mielenterveysongelmien huomioon otto nuorten kanssa asioidessa. Tämän tutkimuksen valossa 

yksittäisen riskin huomaaminen edellyttää nuoren kokonaistilanteen tarkkaa kartoitusta 

mahdollisten muidenkin riskien huomioimiseksi, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveyden 

edistämisohjelmakin suosittaa. Arvioita tehdessään asiantuntijoiden tulisi kuitenkin olla tietoisia 

niistä moninaisista tekijöistä, joiden varassa nuoret päätöksiään tekevät, ja huomioida kukin 

yksilöllisesti. Nuorten karsinoiminen erillisiin riskiryhmiin voi johtaa yksipuolisiin ja tehottomiin 

toimiin, joilla ei edistetä nuorten seksuaaliterveyttä eikä hyvinvointia. Laaja-alainen lähestymistapa 

ja nuorten näkökulmien ja heille tärkeiden asioiden huomioon otto tarjonnee parhaimmat 

mahdollisuudet nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen ja eheään aikuisuuteen kasvamiseen. 
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ENGLISH SUMMARY  
 

Adolescents’ sexual health and behaviour have for the past decades attracted a lot of attention. The 

discussion around adolescent sexual behaviour and its manifestations is often characterized by 

anxiety. Moreover, research on adolescent sexual health and behaviour has approached the issue 

from the point of view of risks or the framework of behavioural theories. The point of view of the 

young themselves has invited little research. These observations suggest that the image that 

research gives on adolescent sexual health might have been biased, especially within medical 

science where research traditions lay heavily within quantitative research charting risks. 

The purpose of the present study was to describe the sexual health and behaviour of Finnish 15–19-

year-old girls, their values and ideas concerning sexuality, their sexual culture, as well as to 

understand the decisions they are making in relation to their sexual behaviour. The research 

contributes to improving methods with which the adolescents can be supported in their growth 

towards wholesome adulthood especially in relation to sexual health. 

The data was collected between spring 2004 and spring 2005. In spring 2004, a survey was 

conducted among the 15–18-year-old girls within the Adolescent Clinic of Tampere. The response 

rate was good, 90%. A continuation research was conducted in three separate process drama groups 

among girls who had given their contact information, and 8 girls were invited to each group. These 

girls were between 15 and 19 years, and they had experienced at least one sexual intercourse. In the 

end, 10 girls participated in the groups. After each drama, the girls participating in it were 

interviewed individually. The dramas and the interviews were conducted during the autumn and 

winter of 2004–2005. 

The survey was analysed statistically using cross-tabulations and logistic regression analyses. In the 

analysis of the process dramas and the interviews, qualitative methods were used. The methods 

were selected on the basis of the specifics of each data type and the forms of questions within them. 

The specific methods of analysis used for the separate parts of the study were thematic content 

analysis (part II), frame analysis (part III) and narrative analysis (part IV). At the end of the 

research, a holistic image was created on the basis of the results gained by different methods about 

adolescent girls’ sexual health and culture. 

The results of the survey indicate that sexual risk behaviour (at least 4 partners within 6 months, or 

at least 5 during lifetime) was significantly associated with early age of sexual debut, omitting 
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contraception or using uncertain contraceptive methods, and use of intoxicants. However, there was 

no difference between the risk and the reference groups with regard to the use of hormonal 

contraception or number of abortions. 

The results from the interviews and the descriptions produced in the dramas show that the most 

important factors defining sexual dealings are trust and warm, close feelings for the partner. In their 

sexual relationships, the girls were not actually thinking about the risks of pregnancy or sexually 

transmitted infections (STI). The issues that did clearly emerge in the study were related to 

responsibility, especially in social contacts. Although the sexual experiences were mostly desired 

and positive, they always also included difficult and contradictory elements, regardless of the model 

of the girls’ sexual behaviour. The values pertaining to sexual behaviour were very similar for all 

the girls; they shared behavioural scripts even when they constructed variously controllable worlds 

of sexuality. 

A feature that was common for all the girls as a thing leading to first intercourse was an 

experienced readiness for intercourse. Other features leading to first intercourse were either a warm 

feeling towards the partner, or gaining new experience. Neither the prevention of pregnancy or STIs 

nor parents were focal things when discussing first intercourse. However, in deliberations over 

unplanned pregnancies the parents had a significant role. In the case of unplanned pregnancies, the 

girls thought widely about questions of responsibility. Although the most common issues had to do 

with rationality – such as completing one’s studies, or economic viability –, the most important 

thing concerning decision-making seemed to be social support, especially how the parents and 

boyfriend thought about the situation. There are many issues that influence the sexual behaviour of 

girls. The scripts offer a cultural and social context for sexual behaviour. Other issues effecting 

decision-making and behaviour include personal dimensions such as self-efficacy, aims and values, 

contextual issues such as alcohol, as well as social elements such as parents and friends. 

In medical literature, adolescent sex is most often discussed from the point of view of risks. 

Therefore the sexual information and instruction offered to girls consists mainly of diverse 

warnings. The present study indicates that sexual contacts and situations for girls do not, 

principally, connote with risks. Sexual situations have connotations with feelings, social contacts 

and considerations of responsibilities and liberties. However, some of the girls took possible risks 

very seriously into account and made conscious decisions in order to minimize risks. According to 

the predominant western cultural conception, girls are invested with the role of a responsible party 
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in sexual affairs, and the girls in the present study had adopted this idea. In the lives of the girls in 

this study, sex was an important part and many positive things were attached to it. However, there 

were also concerns and discrepancies between the hopes, values and realities of the girls. In 

contemporary society, girls are under many ambiguous pressures in making decisions about their 

sexual behaviour. The active agency of a girl in sexual decision-making is important in relation to 

sexual welfare but does not always guarantee a result that would be beneficial for her. 

In the light of the present study, identifying a specific risk factor requires that the entire life 

situation of the adolescent is considered as fully as possible in order to detect any other risks. In 

their assessment, the experts should be aware of the factors that inform the decisions the 

adolescents make, and they should consider the situation individually in its entirety. Indiscriminate 

labelling of risk groups might lead to biased and ineffective actions that do not promote the sexual 

health and welfare of the adolescents. 
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KIITOKSET 

 

Ensimmäisen kerran menin esittämään tutkimusideaani nuorten seksuaalikäyttäytymisestä ja siihen 

liittyvistä riskeistä dosentti Elise Kosuselle keväällä 2002. Hieman empien hän suhtautui 

ajatukseeni prosessidraaman käyttämisestä aineistonkeruumenetelmänä, mutta suostui ohjaajakseni 

tässä oletettuakin pidemmäksi venyneessä tutkimusprosessissa. Kiitän erittäin lämpimästi 

ohjaajaani Elise Kosusta kommenteista ja tuesta näiden kymmenen vuoden aikana. Hän vastasi 

erityisesti kvantitatiivisen osuuden ohjauksesta, mutta  kommentoi myös tutkimuksen kvalitatiivisia 

osia. Hän antoi tarkkoja kommentteja ja piti realiteetit mielessä silloin, kun omat ajatukset 

saattoivat karkailla kaukaisuuksiin. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ohjaajinani ovat toimineet professori Suvi Ronkainen, FT Rita Jähi ja 

YTT Pirjo Lindfors. Kiitän alkuvaiheen ohjaajana toiminutta Suvi Ronkaista, joka hiljalleen 

johdatteli minua laadullisen tutkimuksen maailmaan, mutta joutui luopumaan ohjauksesta. Rita Jähi 

toimi toisena ohjaajanani. Kiitän Rita Jähiä erittäin kannustavasta ja paneutuneesta ohjauksesta. 

Hänen ohjauksessaan aloin syvemmin ymmärtää laadullisen tutkimuksen saloja. Työjärjestelyjen 

vuoksi myös Rita Jähi joutui luopumaan ohjauksesta ja ohjaajanani jatkoi Pirjo Lindfors.  Kiitän 

Pirjo Lindforsia ymmärtäväisestä ja aina kommenttivalmiista ohjauksesta. Hänen ohjauksessaan 

saatoin loppuun tutkimukseni. 

Olen kokenut kaikkien ohjaajieni paneutuneen tutkimukseeni, kannustaneen minua ja pitäneen 

tutkimusaihettani tärkeänä. Kiitän heitä kaikkia kärsivällisyydestä; vuosien saatossa olen heidän 

ohjauksessaan oppinut niin tekemään kuin ymmärtämään tieteellistä tutkimusta. 

Mitä lämpimimmin haluan kiittää KT Annukka Häkämiestä, joka auttoi prosessidraamojen 

suunnittelussa ja erityisesti niiden toteutuksessa ja käytännön järjestelyissä. Annukka Häkämies 

ohjasi tutkimuksen prosessidraamat suurella ammattitaidolla luoden hyvän ilmapiirin, jossa 

kaikkien osallistujien oli mahdollista heittäytyä luottavaisin mielin draaman tekoon. Kuten 

ohjaajani Elise Kosunen (joka toimi draamojen kuvaajana) on todennut: harvoin tutkimuksen 

tekeminen on niin mukavaa, kuin mitä draamoja tehdessä oli.  

Kiitän yleislääketieteen professori Kari Mattilaa avusta, jota sain erityisesti joissakin tutkimukseeni 

liittyneissä käytännön järjestelyissä. Mitä suurimmat kiitokset esitarkastajilleni dosentti Jaana 

Vuorelle ja dosentti Sinikka Sihvolle, jotka antoivat paitsi tarkkoja myös uusia ajatuksia herättäviä 
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kommentteja. Heidän näkemyksensä auttoi muokkaamaan käsikirjoitusta kokonaisvaltaiseksi 

yhteenvedoksi tutkimusaiheestani.  

Kiitän FM Tiina Luukkaalaa ja FM Heini Hautalaa saamastani avusta ensimmäiseen 

osatutkimukseen liittyneiden tilastotieteellisten ongelmien ratkaisemisessa. Kiitokset englannin 

kielen tarkastustyöstä Robert MacGilleonille ja Rod McConcille sekä erityisesti Joel Kuortille, joka 

käänsi neljännen osatyön englanniksi. Lämmin kiitos Anne Mäntyselle, joka työkiireidensä ohella 

huolsi yhteenvedon suomenkielistä asua.  

Toimin Tampereen yliopiston Nuorisotutkimusasemalla kokopäiväisenä tutkijalääkärinä 

papilloomavirusrokotetutkimuksessa syksystä 2002 syksyyn 2004. Osoitan parhaat kiitokseni 

silloiselle esimiehelleni professori Matti Lehtiselle, jonka tuen turvin työni ohessa saatoin opiskella 

tutkimukseeni liittyviä asioita. Kiitän myös esimiehiäni ja sijaisiani, jotka Tampereen kaupungin 

palveluksessa toimiessani ovat mahdollistaneet tieteellisen työni. 

Vuosien ajan osallistuin Tampereen yliopiston terveystieteiden Sotepo-seminaareihin, jotka olivat 

tieteellinen yhteisöni muuten varsin yksinäisessä tutkijan työssäni. Erityiskiitokset osoitan 

seminaarin johtajalle professori Juhani Lehdolle, jolta sain rakentavia kommentteja työhöni. Toinen 

tieteellinen yhteisöni oli Latu-lääkärit, epävirallinen laadullista tutkimusta tekevien lääkäreiden 

yhteisö. Kiitän erityisesti Meri Larivaaraa ja Anneli Kuusista vertaistuesta. Lämmin kiitos 

vertaistuesta myös Tuire Sannistolle. 

Erityisen lämpimästi haluan kiittää nuorisoneuvolan terveydenhoitajia Marja Juvosta ja Raija 

Pyykköstä sekä terveyskeskusavustaja Nina Pajua, jotka oman työnsä ohessa vastasivat 

kyselylomakkeiden jaosta ja tyttöjen informoinnista, ovat kärsivällisesti ohjanneet sijaisiani 

työssään ja tukeneet minua monin tavoin tutkimusprosessin eri vaiheissa. Osoitan kiitokseni myös 

nuorisotutkimusaseman terveydenhoitajille Tiina Erikssonille, Katja Harjulalle ja Mari Hokkaselle. 

Haluan kiittää ystäviäni ja kollegoitani, jotka ovat kantaneet tämän kymmenen vuoden aikana 

silloin, kun elämässä on tapahtunut vaikeita asioita, ja iloinneet mukana menestyksen hetkillä. 

Erityisen lämpimästi haluan kiittää jo lapsuudesta vierelläni kulkeneita ystäviäni Tarja ja Mika 

Hietalaa ja Riitta Muuria sekä opiskeluajoilta matkaani liittyneitä ystäviäni Outi Palomäkeä, 

Markku Huhtalaa, Helena ja Timo Porkkalaa. 

Erityisen suuren kiitoksen olen velkaa tutkimukseen osallistuneille tytöille ja etenkin niille 

kymmenelle urhoolliselle, jotka halusivat, jaksoivat ja uskalsivat osallistua prosessidraamoihin ja 
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haastatteluihin. Ilman heitä ja heidän paneutuvaa osallistumistaan tämä tutkimus olisi ollut 

mahdoton. Tutkimusprosessin aikana olen monesti palannut ajatuksissani niin prosessidraamoihin 

kuin haastatteluihinkin. Muistelen lämmöllä noita tapaamisia.  

Sydämellinen kiitos edesmenneelle isälleni Kauko Leppäselle ja hänen suvulleen, jolta olen oppinut 

uteliaisuuden kurkistaa ”vielä tuonkin mutkan taakse” ja tämän prosessin aikana kuolleelle äidilleni 

Elvi Leppäselle ja hänen suvulleen, jolta olen omaksunut itsenäisen naisen elämänasenteen. 

Suurella lämmöllä kiitän myös lasteni toista isoäitiä Eila Kuorttia, josta oli korvaamaton apu arjen 

hallinnassa poikieni ollessa pieniä. Sydämestäni kiitän siskoani Rauni Suutarista sisaruudesta, 

tuesta ja mahdollisuudesta välillä irrottautua työni syövereistä.  

Lopuksi osoitan suurimmat ja lämpimimmät kiitokseni kaikkein lähimmilleni. Kiitän puolisoani 

Heikki Kasurista, joka on jakanut arjen työt ja taistellut tietokoneiden kanssa, kannustanut ja luonut 

uskoa silloin, kun oma usko on horjunut. Kiitän rakkaita poikiani Vilkkaa ja Mikloa, joiden 

varttumista pienistä pojista teiniyden kautta nuoreen aikuisuuteen olen seurannut tämän prosessin 

aikana, ja saanut jonkinlaisen käsityksen näin myös poikien maailmasta uppouduttuani työssäni 

tyttöjen maailmaan.   

 

Tampereella J.V. Snellmanin päivänä 12.05.2012 

Marjo Kuortti 
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LIITTEET 
	  

Liite 1 Kyselylomakkeen saatekirje 
	  

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA 
 
 
Tervehdys nuorisoneuvolan asiakas 
 
Toivon sinun osallistuvan nuorten naisten seksuaaliterveyttä selvittävään tutkimukseen. Olen 
nuorisoneuvolan lääkäri, mutta tällä hetkellä virkavapaalla työskennellen tutkijalääkärinä 
Tampereen yliopiston nuorisotutkimusasemalla. Tarkoitukseni on tutkia 16-18 –vuotiaiden 
nuorisoneuvolan asiakkaiden elämäntilanteeseen ja seksuaaliterveyteen liittyviä kysymyksiä. 
Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää paremmin, mitkä tekijät ovat vaikuttamassa nuorten 
seksuaaliterveyteen ja tätä kautta kehittää nuorisoneuvolan palveluja parhaiten nuorten tarpeita 
vastaaviksi. 
 
Tutkimuksella on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja Tampereen kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupatoimikunnan lupa.  
 
Tutkimus on kolmiosainen. Tämän kyselylomakkeen avulla kartoitetaan nuorisoneuvolassa 
asioivien nuorten tilannetta. Pieni joukko kyselylomakkeeseen vastanneista kutsutaan myöhemmin 
pienryhmätyöhön ja haastatteluun syksyllä 2004 (yhteensä kolme kertaa, 1-3 tuntia/ tapaaminen). 
Kyselylomakkeen viimeisellä sivulla kysytään suostumustasi siihen, että sinut myöhemmin 
mahdollisesti kutsuttaisiin pienryhmätyöhön ja haastatteluun. Jos sinuun saa ottaa yhteyttä, täytä 
myös viimeisen sivun suostumuslomakkeen nimi- ja yhteystiedot. Jos haluat osallistua vain 
tähän kyselyyn, jätä suostumuslomake tyhjäksi. 
 
Kaikki kyselylomakkeessa antamasi tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ne tallennetaan 
ilman henkilötunnisteita ja tulostetaan vain tilastollisina lukuina. Lomakkeet on numeroitu, mutta 
numeroa ei voida yhdistää henkilötietoihisi. 
 
Jos sinut kutsutaan pienryhmätyöhön ja haastatteluun, huoltajallesi tiedotetaan siitä, että osallistut 
tutkimukseen, mutta mitään tutkimuksen aikana antamiasi tietoja huoltajalle ei kerrota. 
 
Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää osallistumisesi milloin 
tahansa syytä kertomatta. Kieltäytymisestä ei koidu sinulle haittaa. Jokaisen vastaukset ovat 
kuitenkin erittäin tärkeitä, jotta tutkimuksen tulokset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia. 
Pyydänkin täyttämään lomakkeen huolellisesti ja ainakin harkitsemaan haastatteluunkin 
osallistumista.  
 
Palauta kyselylomake nimettömänä suljetussa kirjekuoressa nuorisoneuvolan 
odotushuoneessa olevaan punaiseen postilaatikkoon ja henkilötietolomake erikseen toisessa 
suljetussa kirjekuoressa samaan laatikkoon. 
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KIITÄN LÄMPIMÄSTI VAIVANNÄÖSTÄSI JA LUOTTAMUKSESTASI ! 
 
 
 
Marjo Kuortti 
Yleislääketieteen erikoislääkäri 
Tampereen yliopisto 
Nuorisotutkimusasema 
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Liite 2 Kyselylomake 
	  

       
    Koodinumero 

 
KYSELY NUORISONEUVOLAN ASIAKKAILLE 2004 
 
Vastausohje: Ympyröi vain yksi vaihtoehto, ellei toisin pyydetä. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
ELÄMÄNTILANNETTA JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET  
 
 
1. Minkä ikäinen olet?  

  
_________ vuotta _________ kk  
 
 

 
2. Oletko tällä hetkellä työelämässä tai opiskelemassa? 
 
1  olen työelämässä  
2  opiskelen  (siirry kysymyksen 4) 
3  opiskelen ja olen työelämässä 
4  en opiskele enkä ole töissä  (siirry kysymykseen 5) 
 
 
3. Miten pitkään nykyinen työsuhteesi on kestänyt? 
 
1  alle kuukauden  
2  1-5 kuukautta 
3 6-11 kuukautta 
4 vuoden tai enemmän 
 
 
4. Missä opiskelet? 
 
1  toisen asteen ammattioppilaitoksessa 
2  ammattikorkeakoulussa 
3  lukiossa 
4  yhdistelmätutkintoa ammattilukiossa 
5  oppisopimuskoulutuksessa 
6  muualla, missä?_______________________________ 
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5. Tupakoitko? 
 
1  en  (siirry kysymykseen 8)  
2  en, olen lopettanut _______vuotta/_______kk sitten 
3  kyllä, poltan savukkeita 
4  kyllä, käytän muuta, mitä? _______________________________ 
 
 
6. Jos tupakoit, miten kuvaisit nykyistä tupakointiasi? 
 
1  tupakoin kerran päivässä tai useammin 
2  tupakoin kerran viikossa tai useammin, en päivittäin 
3 tupakoin harvemmin kuin kerran viikossa 
4 olen lakossa tai lopettanut tupakoinnin (siirry kysymykseen 8) 
 
 
7. Jos poltat savukkeita, miten kuvaisit käyttämääsi määrää? 
 
1  satunnaisesti muutama savuke silloin tällöin  
2  alle 7 savuketta viikossa 
3  1-4 savuketta päivässä 
4  5-9 savuketta päivässä 
5  10-19 savuketta päivässä 
6  aski (20 savuketta) päivässä tai enemmän 
 
8. Kuinka usein käytät alkoholia, esimerkiksi pullon keskiolutta tai enemmän?  
 
1  en käytä alkoholia  (siirry kysymykseen 10)  
2  kerran kuussa tai harvemmin 
3  kahdesta neljään kertaa kuukaudessa  
4  yhdestä kahteen kertaa viikossa 
5  kolme kertaa viikossa tai useammin  
 
 
9. Kuinka usein käytät alkoholia tosi humalaan asti? 
 
1  en koskaan 
2  muutaman kerran vuodessa 
3  kerran kuussa  
4  yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa 
5  kerran viikossa tai useammin 
 
 
10. Oletko kokeillut huumeita? 
 
1  en koskaan 
2  yhden kerran 
3  kaksi kertaa 
4  kolme kertaa tai useammin 
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11. Oletko tyytyväinen elämäntilanteeseen, jossa nyt elät? Ympyröi käsitystäsi vastaava numero. 
 
Erittäin      Erittäin 
tyytymätön  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tyytyväinen 
 
 
 
 
SEURUSTELUA JA SEKSIKÄYTTÄYTYMISTÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET 
 
 
12. Minkä ikäisenä kuukautisesi alkoivat? 
 

 ________-vuotiaana 
 
13. Seurusteletko vakituisesti? 
 
1  en 
2  kyllä 
 
14. Oletko ollut yhdynnässä? 
 
1  en  (siirry kysymykseen 21)  
2  kyllä  
 
15. Minkä ikäisenä olit ensi kertaa yhdynnässä?  
 
 ________-vuotiaana  
 
16. Kuinka monen kumppanin kanssa olet ollut yhdynnässä? 
 
1  yhden  
2  kahden  
3  kolmen 
4  neljän 
5  viiden – yhdeksän  
6  kymmenen tai useamman 
 
 
17. Kuinka monen uuden kumppanin kanssa olet ollut yhdynnässä viimeisten puolen vuoden aikana? 
 
1  ei uusia kumppaneita 
2  yhden 
3  kahden  
4  kolmen 
5  neljän 
6  viiden tai useamman  
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18. Kuinka usein olet ollut yhdynnässä viimeksi kuluneen kuukauden aikana? 
 
1  en kertaakaan 
2  kerran 
3  kaksi – neljä kertaa 
4  viisi – yhdeksän kertaa 
5  kymmenen kertaa tai useammin 
 
 
19. Mitä ehkäisymenetelmää käytitte viimeisimmän yhdynnän/rakastelun yhteydessä? Ympyröi kaikki 
 käyttämänne menetelmät. 
 
1  ei mitään 
2  ehkäisypillereitä 
3  kondomia 
4  jälkiehkäisyä 
5 jotain muuta, mitä? ____________________________________ 
 
20. Mitä ehkäisymenetelmiä olet käyttänyt? Ympyröi kaikki, joita olet joskus käyttänyt. 
 
1  en ole koskaan käyttänyt mitään ehkäisymenetelmiä 
2  ehkäisypillerit 
3  ihonalaiset ehkäisykapselit 
4  kondomi 
5  ehkäisylaastari  
6  ehkäisyrengas 
7  kemialliset menetelmät (spermisidinen eli siittiöitä tuhoava puikko, vaahto) 
8  keskeytetty yhdyntä 
9  jälkiehkäisy 
10  muu, mikä? _________________________________________________________________ 
 
 
21. Oletko käyttänyt hormonaalista raskaudenehkäisyä (ehkäisypillereitä, -laastaria, -rengasta tai  

-kapselia) raskauden ehkäisyyn ja/tai muusta syystä (esim. kuukautiskivut, epäsäännöllinen 
kierto, akne)?  

 
1  en ole koskaan käyttänyt  (siirry kysymykseen 27). 
2  kyllä 
 
22. Kuinka pian ensimmäisen yhdynnän jälkeen hankit hormonaalisen 

raskaudenehkäisymenetelmän? 
 
0 en ole ollut koskaan yhdynnässä 
1 käytin hormonaalista ehkäisyä jo ensimmäisen yhdynnän aikana 
2  alle kuukauden kuluttua 
3  1-3 kuukauden kuluttua 
4  4-6 kuukauden kuluttua 
5  7-12 kuukauden kuluttua 
6  yli vuoden kuluttua 
7  en muista 
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23. Jos käytät ehkäisypillereitä, miten kuvaisit ehkäisypillereiden käyttöäsi viimeisen 3 
kuukauden  käyttöjakson aikana? 

 
1 en ole käyttänyt ehkäisypillereitä viimeisen 3 kuukauden aikana 
2  otin ne säännöllisesti joka päivä lähes samaan kellonaikaan 
3 otin ne säännöllisesti joka päivä, mutta kellonaika vaihteli useita tunteja 
4 unohdin ottaa pillerin 1-2 kertaa 
5  unohdin ottaa pillerin useita kertoja 
6  pidin taukoja niiden ottamisessa 
 
 
24. Jos olet lopettanut hormonaalisen raskaudenehkäisyn käytön, mikä oli tärkein syy siihen? 
 
1  seurustelu päättyi 
2  sain sivuvaikutuksia 
3  olin huolissani hormonaaliseen ehkäisyyn liittyvistä terveysriskeistä 
4  liian kallista 
5  päivittäinen pillereiden ottaminen oli vaikea muistaa 
6  käyttö oli hankalaa 
7  muu syy, mikä?_______________________________________________________________ 

 
 

25. Kuinka usein olet käyttänyt kumppanisi kanssa ns. kaksoisehkäisyä? ( hormonaalisen 
raskaudenehkäisyn lisäksi kondomia ) 
 
0 en ole ollut koskaan yhdynnässä (siirry kysymykseen 31) 
1 en koskaan 
2 olen käyttänyt 1-2 kertaa 
3 olen käyttänyt usein, mutta en säännöllisesti 
4 olen käyttänyt aina uuden suhteen alussa 
5 käytän lähes joka kerta 
 
 
26. Miten pitkään käytät kumppanisi kanssa kondomia uudessa seurustelusuhteessa (hormonaalisen 
ehkäisyn ohella)? 
 
1  en lainkaan 
2  enintään kaksi viikkoa 
3  enintään kuukauden 
4  enintään puoli vuotta 
5  yli puoli vuotta 
6  vain yksi kumppani, ei uusia seurustelusuhteita 
7  en osaa sanoa 
 
 
27. Oletko käyttänyt jälkiehkäisyä? 
 
1  en ole käyttänyt 
2 olen käyttänyt kerran 
3 kaksi – kolme kertaa 
4 neljä – viisi kertaa 
5  useammin kuin viisi kertaa 
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28. Kuinka suuressa osassa yhdynnöistä olet käyttänyt kondomia viimeisen vuoden aikana? 
 
1  en lainkaan  (siirry kysymykseen 30) 
2  silloin tällöin 
3  noin puolessa yhdynnöistä 
4  lähes joka kerta 
5  aina  
 
 
29. Missä tilanteissa käytät kumppanisi kanssa kondomia? Ympyröi kaikki sopivat vaihtoehdot. 
 
1  käytän aina kondomia 
2  uudessa seurustelusuhteessa 
3  satunnaisessa suhteessa 
4  pilleriunohduksen jälkeen 
5  muussa tilanteessa, missä?______________________________________________________ 
 
 
 
30. Jos tapanasi ei ole käyttää kondomia, mistä tekijöistä se johtuu? Ympyröi kaikki sopivat 

vaihtoehdot.  
 
1  kondomi on epämukava käyttää 
2  kondomi on vaikea käyttää 
3  kondomi ei ole mielestäni luotettava ehkäisymenetelmä 
4  kondomi ei ole mielestäni luotettava suoja sukupuolitauteja vastaan 
5  kumppani ei halua käyttää kondomia 
6  kondomin käyttö unohtuu humaltumisen vuoksi 
7  kondomit ovat kalliita 
8  pitkäaikainen seurustelusuhde  
9  muu, mikä?______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 MIELIPITEESI ABORTISTA JA ARVIOSI EHKÄISYMENETELMIEN TEHOSTA 
 
 
31. Miten asennoidut aborttiin? Ympyröi vain yksi vaihtoehto. 
 
1  naisen tulee saada abortti niin halutessaan olosuhteista riippumatta (siirry kysymykseen 33) 
2  en hyväksy aborttia missään tilanteessa (siirry kysymykseen 33) 
3  hyväksyn abortin tietyissä tilanteissa 
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32. Missä seuraavista tilanteista naisen tulee saada abortti? Ympyröi kaikki hyväksymäsi vaihtoehdot. 
 
1  raskaus vaarantaa naisen terveyden  
2  sikiö on sairas 
3  nainen on raiskattu 
4  nainen on insestin uhri 
5  nainen on alle 17-vuotias 
6  nainen on yli 40-vuotias 
7  perheen suunniteltu lapsiluku on täynnä 
8  naisen mielestä lapsen elättäminen ei ole mahdollista 
9  raskaus ja perheellistyminen haittaa naisen uraa 
10  raskaus ja perheellistyminen haittaa miehen uraa 
 
 
33. Jos kondomia ei käytetä, miten todennäköisenä asteikolla 1-10 pidät mahdollisuutta saada 

sukupuolitauti. Ympyröi omaa käsitystäsi parhaiten vastaava numero. 
 
Erittäin epätodennäköinen                           Erittäin todennäköinen 
 
0              1                2             3               4            5               6                7               8                9                10
  
                      
 
34. Jos mitään ehkäisyä ei käytetä, miten todennäköisenä asteikolla 1-10 pidät raskautta? 

Ympyröi omaa käsitystäsi parhaiten vastaava numero. 
 
Erittäin epätodennäköinen                                                                                        Erittäin todennäköinen 
 
0             1                2             3              4               5               6              7                 8                9              10
  
  
 
OMAA SEKSUAALITERVEYTTÄSI KOSKEVAT KYSYMYKSET 
 
 
 
35.  Oletko tällä hetkellä raskaana? 
 
1  kyllä  
2  en 
 
 
36.  Oletko koskaan ollut raskaana? Ympyröi lukumäärä kustakin kohdasta (a, b, c). 
 
a)  synnytyksiä 0 1 2 3      kertaa tai enemmän 
b)  keskenmenoja 0 1 2 3      kertaa tai enemmän 
c)  raskauden kes- 
                    keytyksiä  
                    (abortteja) 0 1 2 3      kertaa tai enemmän 
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37. Onko sinulla joskus todettu sukupuoliteitse tarttuvia tauteja? Ympyröi vain yksi vaihtoehto. 
 
1  ei  (siirry kysymykseen 39) 
2  kyllä, kerran 
3  kyllä, kaksi kertaa 
4  kyllä, kolme kertaa tai useammin 
 
 
 
38. Mitä sukupuoliteitse tarttuvia tauteja sinulla on todettu? Ympyröi kaikki soveltuvat kohdat. 
 
1  klamydia 
2  kondylooma 
3  herpes 
4  muu, mikä _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
NUORISONEUVOLAN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET 

 
 
 
 
39. Miten pitkä aika kului siitä päivästä, kun varasit aikaa, siihen päivään, jolloin pääsit 
 nuorisoneuvolan vastaanotolle? 
 

 _____________ päivää 
 
 
40. Oliko odotusaika mielestäsi 
 
1  aivan sopivan pituinen 
2  melko sopivan pituinen 
3  jonkin verran liian pitkä 
4  aivan liian pitkä 
 
41. Mitä asiasi tällä käynnillä koski? Voit tarvittaessa rengastaa useampia vaihtoehtoja. 
 
1  halusin neuvoja sukupuolielämästä  
2  halusin neuvoja ihmissuhteista 
3  halusin neuvoja raskaudenehkäisystä 
4  halusin aloittaa ehkäisypillereiden käytön ( en ole käyttänyt niitä aiemmin ) 
5  halusin aloittaa ehkäisypillereiden käytön uudelleen ( olen käyttänyt niitä aiemmin ) 
6  halusin ehkäisypillerireseptini uusittavaksi 
7  halusin vaihtaa ehkäisypillerini toisenmerkkisiin 
8  halusin tutkituttaa, olenko raskaana 
9  halusin tutkituttaa, onko minulla sukupuolitauti tai jokin muu tulehdus 
10  halusin tutkituttaa, onko kaikki kunnossa ja normaalia 
11  minulla oli muuta asiaa, mitä?___________________________________________ 
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42. Kuinka tyytyväinen olet nuorisoneuvolassa saamaasi palveluun seuraavien seikkojen osalta?  
 Rengasta kustakin kohdasta vain yksi tyytyväisyyttäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto.  
 
   erittäin melko melko erittäin 
   tyytymätön tyytymätön tyytyväinen tyytyväinen 
 
ajanvarauksen helppous  1 2 3 4 
ajansaannin nopeus  1 2 3 4 
palvelun kiireettömyys  1 2 3 4 
asiantuntevuus  1 2 3 4 
luottamuksellisuus  1 2 3 4 
ystävällisyys   1 2 3 4 
välittämisen tuntu  1 2 3 4 
nuorten ongelmien ymmärtäminen 1 2 3 4 
 
 
43. Olisitko halunnut tällä käynnillä keskustella enemmän joistain seuraavista asioista? Rengasta  
 oikea vaihtoehto.  
 
    ei jonkin melko erittäin 
    enempää verran paljon paljon 
     enemmän enemmän enemmän 
 
nuoruusiän kehityksestä  1 2 3 4 
seksuaalisuudesta  1 2 3 4 
itsetyydytyksestä  1 2 3 4 
sukupuolitaudeista  1 2 3 4 
kondomin käytöstä  1 2 3 4 
turvaseksistä   1 2 3 4 
omasta parisuhteestasi  1 2 3 4 
sukupuolielämään liittyvistä ongelmista 1 2 3 4 
ehkäisyvälineiden käyttötavoista  1 2 3  
ehkäisyvälineiden haittavaikutuksista 1 2 3 4 
jostakin muusta asiasta, mistä?_______________________________________________________ 
 
    
 
44. Saako sinuun ottaa yhteyttä mahdollista myöhemmin tehtävää pienryhmätyöskentelyä ja 

haastattelua varten? 
 
1  kyllä  ( Täytä yhteystietosi viimeisen sivun suostumuslomakkeelle ja 
   vastaa viimeiseen kysymykseen.) 
2  ei 
 
 
45. Miten toivot sinuun otettavan yhteyttä? 
 
1  kirjeitse 
2  puhelimella 
3  sähköpostilla 
 
 
Lämmin kiitos vastauksistasi! 
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Liite 3 Prosessidraamatapaamisen toteutus 
	  

LAURAN JA TONIN TARINA 
 
 
 
ABBA: Dancing queen ( kuunnellaan rauhassa paikoillaan ) 
 
 
TARINA: Tämä on kertomus Laurasta ja Tonista, jotka ovat suomalaisia 17-vuotiaita nuoria ja 
asuvat tavallisessa suomalaisessa kaupungissa. Laura ja Toni tietävät toisensa, ainakin ulkonäöltä, 
vaikkakaan keskenään tekemisissä he eivät ole paljonkaan olleet. 
 
Fläppitaululle profiloidaan Laura ja Toni. 

- ulkonäköä 
- koulunkäyntiä 
- harrastuksia 
- perhettä 
- ystäviä/ muita tärkeitä asioita elämässä 

 
 
Osallistujat  tekevät draaman, jossa Laura kavereineen miettii A) millainen Laura on  B) millaisia 
pojat ovat, mitä pojat ajattelevat tytöistä, mitä ajatuksia Lauralla mahdollisesti on Tonista. 
Rakennetaan Lauran koti. 
Ja toisaalta Toni kavereineen draamassa  miettii A) millainen Toni on B) millaisia tytöt ovat, mitä 
tytöt ajattelevat pojista, mitä ajatuksia Tonilla mahdollisesti on Laurasta. Rakennetaan Tonin koti. 
 
 
Kuva Lauran perheestä.. 
Kuva Tonin perheestä.  
Katsellaan kuvat, mahdolliset kuvattavien kommentit. 
 
MATRIX: Tetsujin ( alkaa kovalla, hiljenee tekstin ajaksi, kovenee jälleen tekstin päätyttyä ) 
  
Teksti   Legopalikoista leopardikalsareihin ( Marjo lukee ) 
 
 
TARINA: Laura ja Toni tapaavat kaupungilla. Toni pyytää Lauran mukaansa Tonin kotiin, sillä 
muu perhe on lähtenyt viikonlopuksi pois. Niinpä Laura ja Toni lähtevät yhdessä kaupungilta. 
 
Draama 1: Laura ja Toni yhdessä kaupungilla / Tonin kotona. Mitä tapahtuu? 
 
Kuuma tuoli: Tonilta ja Lauralta kysytään vuoronperään, mitä tapahtui, mitkä olivat ajatukset. 
Yritetään saada muut osallistujat kyselemään, tarvittaessa ohjaaja kyselee.  
 
 
Draama 2: Millaiseen toiseen ratkaisuun voitaisiin päätyä? Joukkueet keskenään miettivät asiaa ja 
valitsevat uudet edustajat Lauralle ja Tonille. Uusi draama. 
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Kuuma tuoli: Uudet Laura ja Toni kuumaan tuoliin. 
 
 
 
ABBA: Does your mother know ( kuunnellaan paikoillaan ) 
 
 
TARINA: Laura ja Toni aloittivat seurustelun ja ovat olleet yhdessä jo jonkin aikaa, ainakin pari 
kolme  kuukautta. He viettävät paljon aikaa yhdessä, vaikkakaan eivät voi tavata aivan joka päivä. 
Laura on huomannut, että hänen kuukautisensa ovat reilut kaksi viikkoa myöhässä. Niin ei ole 
aiemmin käynyt tai ainakaan Laura ei muista niin käyneen. 
 
Ryhmäpäätös: Kenelle Laura kertoo kuukautisten myöhästymisestä? à Valitaan uudet Laura ja 
Toni à  draama, katsotaan mitä tilanteessa tapahtuu 
 
 
TARINA: Laura päättää mennä kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ja pääseekin tapaamaan 
kouluterveydenhoitajaa jo seuraavana päivänä. 
 
Draama: Laura KTH:n vastaanotolla. KTH ( Marjo ) kylmän asiallisesti katsoo raskaustestin, joka 
osoittautuu positiiviseksi. KTH kertoo vaihtoehdot ja kehottaa Lauraa miettimään kaksi päivää 
ratkaisuaan. ( Draama päättyy näihin sanoihin ). 
 
 
Ryhmäpäätös: Kenelle Laura kertoo raskaudestaan?  
                          Kerrotaanko Lauran ja Tonin perheille? 
 
Kertomistilanteista draamat ja osalliset kuumaan tuoliin.  
Jos vanhemmille ei kerrota, miksei? Mitä tapahtuu, jos kerrottaisiin? 
 
Mihin ratkaisuun päädytään raskauden suhteen? Aborttia tukevat/ vastustavat argumentit.  
 
Tilanteen mukaan Lauran/ Tonin roolia kierrätetään jonkin verran edellisissä tarinakohdissa. 
 
 
TARINA: On kulunut vuosi/ 5 vuotta siitä, kun Laura totesi olevansa raskaana.  
Mikä on tilanne Lauran / Tonin perheessä? 
 
Still-kuvat /  valokuvat Lauran ja Tonin perheistä. Katsotaan kuvat ja kuvattavat kommentoivat 
lyhyesti omaa tilannettaan. 
 
 
Lopuksi kuvien purku ja rooleista takaisin omaan elämään. Rennot, mukavat asennot ja 
kuuntelemaan loppumusiikkia. Loppusanojen aikana alkaa soida  
                                                  ADIEMUS: Cantus Inaequalis  
ja aivan lopuksi suoraan edellisen jatkoksi 
                                                  PELLE MILJOONA: Hyvää yötä maailma 
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Liite 4 Haastattelurunko 
	  

DRAAMAHAASTATTELU  
 
 
1. ESITIEDOT 
 
 
KOODINRO____________________ 
 
NIMI________________________________________________________________________ 
 
IKÄ (1)________/_________ 
 
OPISKELU/TYÖ (2-4) 
Missä? Millä luokalla?__________________________________________________________ 
Mitä teet, ellet opiskele?_________________________________________________________ 
 
 
ASUMINEN 
Yksin? Jollei, niin kenen kanssa?__________________________________________________ 
Kuinka kauan olet asunut näin?___________________________________________________ 
 
VANHEMMAT JA SISARUKSET 
Mikä on omien vanhempien suhde: avio_____________________________________________ 
                                                         avo______________________________________________ 
                                                         ero______________________________________________ 
                                                         muu_____________________________________________ 
Ero/ muu  -  Milloin?____________________________________________________________ 
Onko isäsi/ äitisi uudessa suhteessa?________________________________________________ 
 
Ammatti: isä____________________________ 
                äiti____________________________ 
Sisarukset: siskoja/ veljiä, ikä?_____________________________________________________ 
 
PARISUHDETILANNE (13) 
Seurusteletko? Kuinka kauan olet seurustellut?_______________________________________ 
Oletko ollut yhdynnässä? (14)____________________________________________________ 
Avo-/avioliitto?________________________________________________________________ 
 
OMAT LAPSET (36) 
lapset________________________________________________________________________ 
raskaudet_____________________________________________________________________ 
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TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN ELÄMÄNTILANTEESESEEN (11) 
Kyselylomakkeeseen vastatessa _____ 
Entä nyt? kokonaisarvosana ________ Jos eroaa edellisestä, miksi?________________________ 
                ulkonäkö_______ 
                luonne_______ 
                naisellisuus_______ 
                fyysinen hyvinvointi_______ 
                tunne-elämän hyvinvointi_______ 
 
 
2. DRAAMAAN NIVOUTUVAT KYSYMYKSET 
 
 
 
Tonin ja Lauran ensimmäinen kohtaus, Toni ja Laura tapaavat 
 
 
Miltä tuntui 
Mitä ajatuksia herätti          koko kohtaus/ oma roolisi ? rooli____________________________ 
 
Mitä nyt ajattelet Lauran ja Tonin ratkaisuista? 
Miten itse olisit toiminut Laurana/ Tonina? 
Miten mahdollisena tai todennäköisenä todellisessa elämässä pidät Lauran ratkaisuja ja 
käyttäytymistä? 
 
ikä ensimmäisen yhdynnän aikana _______(15) 
yhdyntäkumppanien lkm _______(16) 
 
Mitä mielestäsi liittyy seksuaalisuuteen? 
Keskustelevatko nuoret keskenään seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista? 
       Keskustelevatko tytöt vain tyttöjen kesken vai keskustellaanko myös poikien kanssa? 
 
Oletko itse ollut samanlaisessa tilanteessa kuin Laura? 
Minkä ikäinen olit silloin? 
Kerro, millainen tilanne oli ja mitä tapahtui? 
Miten toimisit nyt samassa tilanteessa? 
 
Minkä ajattelet yleensä johtavan ensimmäiseen yhdyntään? 
         Entä myöhempiin yhdyntöihin? 
Mikä omalla kohdallasi tavallisesti johtaa seksiin?   
 
Oliko ensimmäinen oma yhdyntäsi sellainen kuin kuvittelit sen olevan? 
Kuvaile ensimmäistä kertaasi. 
        riskit ja niiden huomioonottaminen 
Oletko koskaan katunut ensimmäistä kertaasi? 
        Oletko myöhemmin miettinyt, miten olisit halunnut toimia – ja minkä vuoksi? 
 
Oletko koskaan muuten katunut seksiin liittyvää käyttäytymistäsi? 
         Minkälaisia asioita? 
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Onko sinulla ollut sellaisia seksuaalisia kokemuksia, joissa on tapahtunut sellaista , mitä et 
halunnut?  Mitä siinä silloin tapahtui? 
 
 
Minkälaisia vinkkejä antaisit 12-13 v:lle tytölle? 
 
 
Oliko jotakin, mikä jäi mietityttämään? 
 
KTH-kohtaus 
 
 
Miltä tuntui 
Mitä ajatuksia herätti          koko kohtaus/ oma roolisi  ? rooli ____________________________ 
 
Mitä nyt ajattelet Lauran ja Tonin ratkaisuista? 
Kuinka päätös syntyi? 
Miten itse olisit toiminut Laurana/ Tonina? 
 
Jos itse tulisit raskaaksi, mitä tekisit?  
       Mitkä asiat vaikuttavat ratkaisuun? 
 
Pelottaako sinua, että tulisit suunnittelematta raskaaksi? 
        Miksi/ miksei? 
 
Pelottaako sinua sukupuolitaudit tai HIV?   
         Miksi/ miksei?      
 
Mikä mielestäsi nuorten keskuudessa yleensä on terveydenhuoltohenkilökunnan ( th, lääkäri, muut 
valistajat ) rooli seksiin liittyvissä kysymyksissä? Mikä rooli heillä on ollut omalla kohdallasi? 
 
Oliko jotakin, mikä jäi mietityttämään? 
 
 
 
 
 
Kotikohtaus 
 
 
Miltä tuntui 
Mitä ajatuksia herätti          koko kohtaus/ oma roolisi  ? rooli ____________________________ 
 
Mitä nyt ajattelet Lauran ja Tonin ratkaisuista? 
Mitä nyt ajattelet perheiden toiminnasta? 
Miten itse olisit toiminut? 
 
Mikä mielestäsi on vanhempien merkitys ratkaisujen tekemisessä? 
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Oletko koskaan keskustellut seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kotona? 
Millaisia näkemyksiä ja mielipiteitä vanhemmillasi/ huoltajillasi oli/ on? 
Millaisia asioita sinun vanhempasi pitivät/ pitävät tärkeinä? 
Kuinka paljon vanhempiesi näkemykset ja mielipiteet ovat vaikuttaneet sinun omiin ratkaisuihisi? 
 
Onko kavereiden näkemyksillä ja mielipiteillä ollut merkitystä? 
 
 
Oliko jotakin, mikä jäi mietityttämään? 
 
 
 
 
Tilanne 1-5 vuoden kuluttua 
 
 
Miltä tuntui 
Mitä ajatuksia herätti          koko kohtaus/ oma roolisi  ? rooli _____________________________ 
 
Oliko ratkaisu mielestäsi uskottava? 
 
Mikä olisi mielestäsi PARAS/ PAHIN mahdollinen tilanne? 
 
Mitä arvelet seksin merkitsevän ikäisillesi? 
Mitä seksi merkitsee sinulle? 
Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen seurustelusuhteeseesi? 
         Millaista toivoisit sen olevan? 
Kuinka tyytyväinen olet seksielämääsi? 
          Millaista toivoisit sen olevan? 
Millainen on tilanne omalla kohdallasi vuoden kuluttua? 
 
Tuntuuko sinusta, että olet itse voinut päättää seksuaalisuuteesi liittyvistä asioita vai määräsivätkö 
muut ihmiset/ tilanteet/ asiat kehityksesi tahdin? 
        Ketkä, mitkä, miksi? 
                (kirjallisuus, elokuvat, videot, mainokset) 
        Mikä esti toimimasta toisin? 
Kuka voisi tehdä asioille jotakin? 
Kenen pitäisi tehdä jotakin, vai pitäisikö? 
 
 
Oliko jotakin, mikä jäi mietityttämään? 
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3. LOPUKSI 
 
 
Mitä tunsit 
Mitä ajattelit         koko draamasta/ haastattelusta? 
 
Millaisia asioita Sinä toivot tulevaisuudeltasi? 
 
Tuleeko mieleesi vielä jotakin tärkeää, jota emme ole käsitelleet ja josta haluaisit keskustella? 
 
 
 
Suurkiitokset sinulle! 
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Liite 5 Suostumus tutkimukseen 
	  

NUORTEN NAISTEN SEKSUAALITERVEYTTÄ SELVITTÄVÄ TUTKIMUS 
 
 
 
Olen saanut tutkimuksesta suullista ja kirjallista tietoa ja lukenut ja ymmärtänyt tiedotteen. 
Osallistumiseni on vapaaehtoista ja peruttavissa milloin tahansa seuraamuksitta. Tietoni käsitellään 
luottamuksellisesti.  
 
 
Suostun osallistumaan tutkimukseen                Suostumuksen vastaanottaja 

	  

Tampereella ____.____.2003                               Tampereella ____.____.2003 

 

______________________________                  _______________________________ 

asiakkaan allekirjoitus                                            tutkijan allekirjoitus 

 

______________________________                   _______________________________ 

nimenselvennys                                                         nimenselvennys 

 

______________________________ 

henkilötunnus 

 

______________________________ 

osoite 

 

______________________________ 

puhelinnumero 
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Liite 6 Salassapitosopimus 
	  

Salassapitosopimus 
 
 
Tiedän, että draamassa kertyvää aineistoa käytetään tutkimukseen väitöskirjaa varten. Aineisto 
käsitellään luottamuksellisesti. Jotta tutkimus olisi kaikilta osiltaan luottamuksellinen, en paljasta 
ryhmään kuuluvien nimiä enkä puhu ryhmätyöskentelyssä esiin nousseista asioista ryhmään 
kuulumattomien kanssa. 
 
Kaikissa tähän pienryhmätyöskentelyyn liittyvissä asioissa voin ottaa yhteyttä tutkimuksen tekijään 
Marjo Kuorttiin. 
 
Allekirjoitettua salassapitosopimusta säilytetään tietosuojalain edellyttämällä tavalla Marjo Kuortin 
arkistossa. Pienryhmätoimintaan osallistuvat saavat kopion tästä sopimuksesta. 
 
 
 
 
Marjo Kuortti 
puh: 040-7063174 
e-mail: marjo.kuortti@uta.fi 
 
 
 
Tampere 10.11.2004 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	   174	  

Liite 7 Tiedote tutkimuksesta huoltajalle 
	  

TIEDOTE TUTKIMUKSESTA VANHEMMALLE/ HUOLTAJALLE 
 
 
 
 
Tyttärenne osallistuu nuorten naisten seksuaaliterveyttä selvittävään tutkimukseen. Tutkimuksessa 
kartoitetaan nuorten elämäntilannetta ja seksuaaliterveyttä sekä siihen liittyviä valintoja 
kyselylomakkeen, prosessidraaman ja yksilöhaastattelun avulla.  
 
Tutkimuksessa saatua aineistoa käytän lääketieteen väitöskirjaani varten. Väitöskirja tehdään 
Tampereen yliopiston lääketieteen laitokselle ja väitöskirjan ohjaajina toimivat dosentti Elise 
Kosunen ja professori Suvi Ronkainen. Prosessidraaman ohjaajana toimii kokenut draamaopettaja 
Annukka Häkämies Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksella on Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja Tampereen kaupungin tutkimuslupatoimikunnan luvat. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää paremmin, mitkä tekijät ovat vaikuttamassa nuorten 
seksuaaliterveyteen ja tätä kautta kehittää opetusta ja palveluja parhaiten nuorten tarpeita 
vastaaviksi. 
 
Kaikki tutkimuksessa esille tulevat asiat ovat luottamuksellisia, mutta yleisellä tasolla vastaan 
mielelläni mahdollisesti mieltänne askarruttaviin kysymyksiin. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin  
 
 
 
Marjo Kuortti 
yleislääketieteen erikoislääkäri 
Tampereen yliopisto/ Tampereen nuorisoneuvola 
Nuorisotutkimusasema 
Hämeenkatu 18, 5. krs 
33200 Tampere 
puh. 040-7063174 
marjo.kuortti@uta.fi 
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KEY POINTS 

 

In changing sexual culture, it is questionable whether having multiple sexual partners (MP) in 

adolescence is still a signal of risk-taking behaviour. 

- a quarter of consecutive female clients in the adolescent clinic were classified in the MP 

behaviour group  

- early age at sexual debut, ineffective contraception and substance use were associated with 

MP behaviour 

- adolescent health service providers should be aware of these interconnections and take them  

into consideration when counselling adolescents  
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ABSTRACT 

 

Objective. To investigate associations between sexual behaviour and risk-taking health behaviour 

among adolescent females in our changing sexual culture. 

Design. A questionnaire study. Girls who had multiple sexual partners (at least five in their lifetime 

or four during the last six months) were compared with those with fewer partners. Logistic 

regression was applied. 

Setting. The Adolescent Clinic, a primary health care unit in the city of Tampere, Finland. 

Subjects. A sample of 247 female clients aged 15-18 years who had experienced sexual intercourse. 

Main outcome measures. Contraceptive practices, substance use and sexual attitudes. 

Results. Girls with multiple sexual partners (n=69) and the reference group (n=178) did not differ 

from each other significantly by age, age at menarche, or educational status. In univariate analysis, 

age at sexual debut, contraceptive practices and various substance uses were strongly associated 

with having multiple sexual partners. Ever-use of emergency contraception was marginally 

associated, while ever-use of conventional hormonal contraception or condoms were not. In 

multivariate analysis, low age at sexual debut (OR 8.75 for age 11-13), omitting contraception at the 

most recent intercourse (OR 3.48), ever-use of withdrawal as a contraceptive method (OR 2.34) and 

repeated use of drugs (OR 4.10) were associated with having multiple sexual partners.  

Conclusion. Different types of risk-taking behaviour are still interlinked. In discussions with 

adolescents showing one type of risk behaviour health service providers should make an effort to 

identify other modes of risk-taking.  

     

KEY WORDS 

Sexual behaviour, Adolescent, Reproductive behaviour, Adolescent behaviour, Finland, Nordic 
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INTRODUCTION 

 

The sexual climate has undergone a remarkable change in Western societies during recent decades. 

From the early 1990s onwards, this phenomenon has been referred to as overeroticization or 

hypersexualization even in societies like the Nordic with an open-minded sexual culture (1). Sexual 

messages have become an established part of everyday culture across the public media (1). Young 

people represent a crucial group of consumers of the media and entertainment and pornography (2). 

 

Questions have been raised regarding the effects of such a sexualized culture on adolescent 

behaviour and sexual health (3). For instance, studies in the USA have shown that music-video 

consumers more often engage in risky sexual behaviour (3). Certain changes in adolescent sexual 

behaviour have likewise been reported in the Nordic countries, suggesting that adolescents have 

more sexual partners (4) and that sex without commitment to a relationship has become more 

common (5). In Finland, a number of indicators of adolescent sexual behaviour would imply an 

increase in sexual activity in the late 1990s (6).  

 

So far, having multiple sexual partners in adolescence has been identified as an indicator of the 

risky lifestyles associated with early sexual debut and unsafe sexual practices (7-11), smoking (12) 

and substance use (10,13-15). Primary health care is in a key position to identify adolescents 

evincing such behaviour and possibly in need of preventive counselling and social support. In the 

light of the substantial changes in sexual culture and behaviour, an interesting question in clinical 

work is whether associations between risky sexual behaviour and other modes of risk-taking 

continue to be valid? Or is it simply the done thing to have multiple sex partners in adolescence 

nowadays? 

 



 5 

The aim of this study was to investigate associations between various aspects of sexual behaviour 

among adolescent female clients in a primary health care setting. We studied the sexual behaviour 

of girls who reported multiple partners and analysed the associations of this behaviour with sexual 

and contraceptive history, current contraceptive practices, substance use and sexual attitudes.  

 

 

MATERIAL AND METHODS 

 

This study was carried out at the Adolescent Clinic of Tampere, the third largest city in Finland 

with over 200,000 inhabitants. This is the only clinic in Tampere which provides principally sexual 

health services to adolescents. The study protocol was approved by the Ethics Committees of 

Tampere City and the Pirkanmaa Hospital District.  

 

Material was collected by the Adolescent Clinic in spring 2004. Nurses introduced the study and 

gave a self-administered, anonymous questionnaire to 300 consecutive female clients aged 15-18 

years. Ten clients refused to participate because they were “too busy”. The participants were asked 

to complete the questionnaire at the end of a visit and return it to a locked mailbox in the waiting 

room. The structured questionnaire was based in part on earlier Finnish studies (16) concerning 

adolescent sexual health and incremented with questions targeting factors associated with risk-

taking sexual behaviour (4-6,8,9). Altogether, the questionnaire comprised nine pages and 45 

questions, each with 4-10 response alternatives.  

 

Of the 300 questionnaires distributed, 271 were returned completed (response rate 90%). All 

respondents were urban females with a mean age of 16.75 years (SD 1.08 years). Girls who 
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reported having had at least one coital experience and who responded to the questions on sexual 

behaviour were included in the study (n=247).  

 

The participants were divided into two groups according to the reported number of sexual partners. 

The literature gives no unambiguous criterion regarding a limit for multiple partners, but one figure 

frequently presented is four or more sexual partners in one’s lifetime (17). Based on previous 

Finnish and Nordic studies and clinical experience, an even stricter criterion was applied here. Girls 

who had had four or more sexual partners during the last six months or at least five sexual partners 

in their lifetime (n=69) were categorized as the multiple partner (MP) group and the remainder as 

the reference group (n=178). Of those who were included in the MP group, 47 (68%) met the 

criterion of five lifetime partners, 4 (6%) that of four partners during the last six months, and 18 

(26%) both criteria. 

 

Variables for analysis were chosen based on earlier research literature on adolescent risk-taking 

sexual behaviour (15,18-20). First, cross-tabulations were made to study differences between the 

MP and the reference group (Fisher’s exact test or Pearson’s chi-squared test). Secondly, logistic 

regression was applied to model sexual behaviour in girls with multiple partners. Variables 

significantly associated with multiple partner behaviour in cross-tabulations were analysed by 

univariate logistic regression. Finally, variables showing a significant association with multiple 

partner behaviour in the univariate model were included in the multivariate logistic regression 

model. Statistical analyses were performed using SPSS for Windows, version 11.5 (SPSS Inc, 

Chicago, Illinois, USA). A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.  
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RESULTS  

 

The MP group and the reference group did not differ from each other significantly by age, age at 

menarche, or educational career (Table 1). Experiences of STI (sexually transmitted infections), 

childbirth and miscarriage were more common in the MP group, but the groups did not differ by 

history of induced abortion. 

 

In univariate analysis a trend was found indicating that the lower the age at first sexual intercourse, 

the higher was the likelihood of having multiple sexual partners (Table 2). Omitting contraception 

at the most recent intercourse and ever-use of withdrawal as a contraceptive method were both 

strongly associated with MP sexual behaviour. Ever-use of emergency contraception was 

marginally associated, whereas ever-use of conventional hormonal contraception or condoms was 

not (Table 2).  Furthermore, smoking, binge drinking and drug use were all significantly associated 

with sexual behaviour in the MP group (Table 2).  

 

Among girls reporting multiple partners, sexual behaviour was associated with their views 

regarding the probability of becoming pregnant without contraception, but not with their opinions 

regarding the risk of STI without using a condom (Table 2). There was a tendency in the MP group 

for attitudes towards induced abortion were to be permissive than in the reference group, but the 

difference was not significant. 

 

Ten variables were entered in the model for multivariate analysis (Table 2), including age as a 

continuous variable. Of these, age lower than 16 at first sexual intercourse (OR 5.60-8.75), non-use 

of contraception at the most recent intercourse (OR 3.48), ever-use of withdrawal (OR 2.34), and 
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drug use at least three times in lifetime (OR 4.10) were significantly associated with MP sexual 

behaviour. 

 

 

DISCUSSION 

 

This study was carried out among 247 female clients of an adolescent clinic in a primary health care 

setting. We studied factors associated with having multiple sexual partners in adolescence. In 

multivariate analysis, young age at sexual debut, non-use of contraception at the most recent 

intercourse, ever-use of withdrawal, repeated drug use and marginally ever-use of emergency 

contraception were associated with having multiple sexual partners. 

 

We defined multiple sexual partnership as having at least five partners in one’s lifetime or having at 

least four different partners during the last six months. The choice of this cut-off point was based on 

the variable distribution in the present material and on international research data. The cut-off 

points used in international literature have varied from three partners in one’s lifetime (9) or during 

the past 12 months (4) to four or more partners during one’s lifetime (17). The appropriate criterion 

also greatly depends on the cultural context. In view of the wider social acceptance of adolescent 

sexuality in the Nordic countries compared with most other Western cultures (2), a higher criterion 

for multiple partnership was chosen here.   

 

MP behaviour was associated with early sexual debut, which is congruent with findings in many 

earlier studies (7,9,10). In contrast, early menarche was significantly not related to MP behaviour in 

this study, contrary to many earlier reports of an association between low menarche age and risk-
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taking behaviour (21). This finding may suggest that nowadays factors other than physical 

maturation play a role of growing importance in initiating sexual activity in adolescence. 

 

 

Neglect of contraception at the most recent intercourse and a history of multiple sexual partners 

were associated here, as also shown in earlier research (22,23). Moreover, MP behaviour was 

significantly associated with ever-use of the withdrawal method and marginally with ever-use of 

emergency contraception, which would imply that experiences of unplanned coital events were 

more frequent in this group. All the results on contraceptive practices clearly support the conception 

that MP behaviour continues to constitute a signal of risky sexual behaviour.  

 

Regarding participants’ past use of other contraceptives, no difference was seen between the MP 

group and the reference group with respect to ever-use of hormonal contraception or condoms. In 

Finland, oral contraception is an established and widely used method of preventing pregnancies in 

adolescence, which may explain the absence of significant differences between the groups. Access 

to contraceptive services is easy for adolescents and oral contraceptive use shows little variation in  

different parts of the country or among different social groups (24).  

 

Binge drinking, smoking and drug use were associated with MP behaviour in univariate analysis. In 

multivariate analysis, only drug use entered the model, while smoking and binge drinking dropped 

out, probably by reason of an interaction with drug use. Smoking and drinking usually precede drug 

trials and use of drugs alone is less common (25,26). Many studies have indicated that various types 

of risk behaviour are interconnected (18). Alcohol users have been shown more frequently to fail to 

use contraception (27), to engage in sex with casual partners (15) or to have multiple sex partners 
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(8). On the other hand, in some studies the association between risky sexual behaviour and alcohol 

use (19) or drug use (28) has remained equivocal.   

 

The strong associations found in this study between adolescent sexual behaviour, binge drinking 

and drug use have not been previously published in Finland. The findings are extremely interesting 

in the light of concurrent national trends in substance use and adolescent sexual health. The use of 

illicit drugs is a fairly new phenomenon in Finnish society, with the steepest increase in the latter 

half of the 1990s. Binge drinking also increased markedly among adolescents during the same 

period. Concomitant with these changes, teenage pregnancies and chlamydia transmissions 

increased steeply (29,30). In the 2000s, alcohol and drug use (31) levelled off and at the same time 

a levelling off of the indicators for sexual health was noted (32). The present findings suggest that 

there is a connection between all these trends and further research on this important issue is clearly 

warranted. 

 

The response rate (90%) in the present study was high and the questionnaires were carefully 

completed. The number of participants was however rather small and possibly for this reason some 

differences between the factors studied did not emerge as significant. It is impossible to check 

whether there is under or over reporting, but according to empirical experience and some studies 

(33), answers can be considered reliable. The data were presumably well representative of clients of 

this age at the clinic site in question and, with some reservations, of adolescent clients of family 

planning clinics in other Finnish cities, but not of all adolescents of that age in Finland.  

 

The question in the background of this study was whether having multiple partners has become 

normative sexual behaviour in adolescence, hence no longer predicting a risk-taking lifestyle in 

general. Our results do not support such a claim, but clearly suggest that the associations shown in 
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earlier research remain valid under the changing social circumstances. Having multiple sexual 

partners was associated with risky behaviour such as ineffective contraceptive practices and 

substance use, and accordingly equally indicates a risk-taking lifestyle in current society. It is 

important that adolescent health service providers be aware of this interconnectedness so that in 

discussions with adolescents showing one type of risk behaviour they might make an effort to 

identify other modes of risk-taking as well.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

ACKNOWLEDGEMENTS   

 

This study was financially supported by the Medical Research Fund of Tampere University 

Hospital, and the Pirkanmaa Regional Fund of the Finnish Cultural Foundation. We thank Tiina 

Luukkaala of the University of Tampere for statistical advice, and Robert MacGilleon for language 

checking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

REFERENCES 

 

(1) McNair B. Striptease culture : sex, media and the democratization of desire. London: Routledge; 
2002. 

(2) Traeen B, Spitznogle K, Beverfjord A. Attitudes and use of pornography in the Norwegian 
population 2002. J Sex Res 2004;41:193-200. 

(3) Ashby SL, Rich M. Video killed the radio star: the effects of music videos on adolescent 
health.[erratum appears in Adolesc Med Clin. 2005 Oct;16(3):675-6]. Adolesc Med Clin 2005; 
16:371-93. 

(4) Herlitz C, Ramstedt K. Assessment of sexual behavior, sexual attitudes, and sexual risk in 
Sweden (1989-2003). Arch Sex Behav 2005;34:219-29. 

(5) Pedersen W, Samuelsen SO. New patterns of sexual behaviour among adolescents. Tidsskr Nor 
Laegeforen 2003;123:3006-9. 

(6) Kosunen E. Seksuaalikäyttäytymisen muutokset. In: Kosunen E, Ritamo M editors. Näkökulmia 
nuorten seksuaaliterveyteen. (Adolescent sexual behaviour in Finland. In: Views on sexual health 
among youths). English summary. STAKES, National Research and Development Centre for 
Welfare and Health. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy; 2004. 46-60 

(7) Leishman J. Childhood and teenage pregnancies. Nurs Stand 2004;18:33-6. 

(8) Biglan A, Metzler CW, Wirt R, Ary D, Noell J, Ochs L, et al. Social and behavioral factors 
associated with high-risk sexual behavior among adolescents. J Behav Med 1990;13:245-61. 

(9) Durbin M, DiClemente RJ, Siegel D, Krasnovsky F, Lazarus N, Camacho T. Factors associated 
with multiple sex partners among junior high school students. J Adolesc Health 1993;14:202-7. 

(10) Santelli JS, Brener ND, Lowry R, Bhatt A, Zabin LS. Multiple sexual partners among U.S. 
adolescents and young adults. Fam Plann Perspect. 1998;30:271-5. 

(11) Christianson M, Lalos A, Johansson EE. Concepts of risk among young Swedes tested 
negative for HIV in primary care. Scand J Prim Health Care 2007;25:38-43. 

(12) Jarvelaid M. Adolescent tobacco smoking and associated psychosocial health risk factors. 
Scand J Prim Health Care 2004;22:50-3. 

(13) Parker DA, Harford TC, Rosenstock IM. Alcohol, other drugs, and sexual risk-taking among 
young adults. J Subst Abuse 1994;6:87-93. 

(14) Haavio-Mannila E, Kontula O, Weinberg M, Sprecher S. Sex, alcohol and gender: a study of 
Finnish university students. Nordisk Sexologi 1990;8:268-81. 

(15) Traeen B, Lewin B. Casual sex among Norwegian adolescents. Arch Sex Behav 1992;21:253-
69. 



 14 

(16) STAKES. The School Health Promotion Study. English questionnaire available from: 
minna.pietikainen@stakes.fi 

(17) Ethier KA, Kershaw T, Niccolai L, Lewis JB, Ickovics JR. Adolescent women underestimate 
their susceptibility to sexually transmitted infections. Sex Transm Infect 2003;79:408-11. 

(18) Kotchick BA, Shaffer A, Forehand R, Miller KS. Adolescent sexual risk behavior: a multi-
system perspective. Clin Psychol Rev 2001;21:493-519. 

(19) Halpern-Felsher BL, Millstein SG, Ellen JM. Relationship of alcohol use and risky sexual 
behavior: a review and analysis of findings. J Adolesc Health 1996;19:331-6. 

(20) Smith CA. Factors associated with early sexual activity among urban adolescents. Soc Work 
1997;42:334-46. 

(21) Johansson T, Ritzen EM. Very long-term follow-up of girls with early and late menarche. 
Endocr Dev 2005;8:126-36. 

(22) Traeen B, Lewin B, Sundet JM. Use of birth control pills and condoms among 17-19-year-old 
adolescents in Norway: contraceptive versus protective behaviour? AIDS Care 1992;4:371-80. 

(23) Raine T, Minnis AM, Padian NS. Determinants of contraceptive method among young women 
at risk for unintended pregnancy and sexually transmitted infections. Contraception 2003;68:19-25. 

(24) Hassani KF, Kosunen E, Rimpela A. The Use of Oral Contraceptives Among Finnish 
Teenagers from 1981 to 2003. J Adolesc Health 2006;39:649-55. 

(25) Duncan SC, Duncan TE, Hops H. Progressions of alcohol, cigarette, and marijuana use in 
adolescence. J Behav Med 1998;21:375-88. 

(26) Laukkanen ER, Shemeikka SL, Viinamaki HT, Polkki PL, Lehtonen JO. Heavy drinking is 
associated with more severe psychosocial dysfunction among girls than boys in Finland. J Adolesc 
Health 2001;28:270-7. 

(27) Traeen B, Kvalem IL. Sex under the influence of alcohol among Norwegian adolescents. 
Addiction 1996;91:995-1006. 

(28) Choquet M, Manfredi R. Sexual intercourse, contraception, and risk-taking behavior among 
unselected French adolescents aged 11-20 years. J Adolesc Health 1992;13:623-30. 

(29) Kosunen EA, Vikat A, Gissler M, Rimpela MK. Teenage pregnancies and abortions in Finland 
in the 1990s. Scand J Public Health 2002;30:300-5. 

(30) Hiltunen-Back E, Haikala O, Kautiainen H, Ruutu P, Paavonen J, Reunala T. Nationwide 
increase of Chlamydia trachomatis infection in Finland: highest rise among adolescent women and 
men. Sex Transm Dis 2003;30:737-41. 

(31) Rimpelä A, Rainio S, Pere L, Lintonen T, Rimpelä M. Use of tobacco products, alcohol use 
and exposure to drugs in 1977-2005. Ministry of Social Affairs and Health’s reports 2006:29. 
Helsinki, Finland. 



 15 

 (32) Induced abortions and sterilisations in 2007. STAKES, National Research and Development 
Centre for Welfare and Health. Available at: 
http://www.stakes.fi/EN/tilastot/statisticsbytopic/reproduction/abortionsandsterilisations.htm. 
Published March 14th 2006. Updated November 7th 2008. 

(33) Siegel DM, Aten MJ, Roghmann KJ. Self-reported honesty among middle and high school 
students responding to a sexual behavior questionnaire. J Adolesc Health 1998;23:20-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

p

Mean 0.327
Standard deviation 

% (n) % (n) % (n)

At work 7 (5) 3 5 (11)
At school or studying 84 (58) 91 89 (220)
Nothing/Neither/Other 9 (6) 5 6 (15)
Missing 0 (0) 1 0 (1) *0.297

Vocational 19 (13) 10 13 (31)
Upper secondary 46 (32) 58 55 (135)
Comprehensive 16 (11) 19 18 (44)
Other 3 (2) 3 3 (8)
Missing 16 (11) 10 12 (29) 0.208

 9-11 years 28 (19) 15 19 (46)
12-13 years 61 (42) 69 66 (164)
14-16 years 12 (8) 16 15 (37) 0.072

No 77  (53) 90 87  (214)
Yes 10  (7) 2 4  (10)
Missing 13  (9) 8 9  (23) 0.004

No 80 (55) 86 84 (208)
Yes 7 (5) 6 7 (16)
Missing 13 (9) 8 9 (23) 0.417

No 86 (59) 98 95 (234)
Yes 13 (9) 2 5 (12)
Missing 1 (1) 0 0 (1) *<0.001

Age (years)

Table 1. Background data on the study participants. 

*Fisher's exact test; others: Pearson's chi-square

Type of school attended

School/work attendance

Delivery or miscarriage

Menarche age

Sexual transmitted disease ever

Induced abortion

(6)
(162)

(9)
(1)

(18)
(103)
(33)
(6)

 (14)

(153)
(11)
(14)

(175)
(3)
(0)

 (3)
 (161)

(27)
(122)
(29)

(18)

Multiple sexual
partners group

(N=69)
group

(N=178)
All

(N=247)

Reference

17,23
1,08

17,37
1,07

17,27
1,03
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Risk factors n OR 95%CI p n OR 95%CI p 

247 1.14 0.87-1.48 0.33 247 1.45 1.00-2.09 0.05 
Age at sexual initiation (n=243) 

16-18 years 97 1.00 93 1.00 
14-15 years 115 3.19 1.58-6.43 108 5.60 2.17-14.46 
11-13 years 31 8.95 3.56-22.50 <0.01 30 8.75 2.44-31.38 <0.01 

Yes 208 1.00 194 1.00 
No 38 4.71 2.29-9.69 <0.01 37 3.48 1.32-9.17 0.01 

169 1.00 157 1.00 
78 3.56 1.94-6.52 <0.01 74 2.34 1.12-4.90 0.02 
145 1.00 133 1.00 
102 1.98 1.08-3.61 0.03 98 2.06 1.00-4.26 0.05 

Hormonal contraception 
178 1.00 
69 0.71 0.37-1.35 0.30 

Condom 
236 1.00 
11 0.24 0.03-1.96 0.18 

Never using at all 49 1.00 46 1.00 
Using occasionally 163 1.53 0.74-3.16 155 2.10 0.81-5.44 
Always using 33 0.31 0.08-1.19 0.03 30 0.85 0.17-4.11 0.16 

No 115 1.00 104 1.00 
Yes 132 3.08 1.68-5.64 <0.01 127 0.94 0.41-2.18 0.88 

Never or a few times a year 133 1.00 128 1.00 
Once a month or more often 104 3.17 1.77-5.68 <0.01 103 1.82 0.88-3.78 0.11 

No 171 1.00 158 1.00 
1-2 times 36 2.99 1.36-6.51 35 1.42 0.54-3.72 
3 times or more 40 7.83 3.69-16.61 <0.01 40 4.10 1.58-10.66 0.02 

Very probable 133 1.00 125 1.00 
Possible 95 1.14 0.63-2.08 87 0.80 0.38-1.73 
Very improbable 19 3.37 1.26-9.00 0.05 19 2.68 0.70-10.27 0.23 

Very probable 107 1.00 
Possible 128 1.15 0.65-2.04 
Very improbable 12 1.41 0.39-5.05 0.82 

Attitude towards induced abortion (n=247) 
Always acceptable 73 1.00 
Acceptable in certain circumstances 170 1.33 0.70-2.52 
Never acceptable 4 9.88 0.96-101.30 0.14 

Table 2. Odds ratios (with 95% confidence intervals) for adolescent risky sexual behavior, defined as  
having had multiple sexual partners*. Univariate and multivariate logistic regression analysis. 

*at least 5 sexual partners in life-time or at least 4 during the last six months 

Binge drinking (n=237) 

Lifetime drug use (n=247) 

Opionion of probablility of getting  pregnant  if not  
using contraception (n=247) 

Opinion of probability of getting STI  if not using a  
condom (n=247) 

Smoking (n=247) 

Emergency contraception 

Withdrawl 

No 

Consistency of condom use (n=245) 

Age 

Contraception at the most recent intercourse 

Earlier used contraception methods (n=247) 

No 

Yes  
No 

Yes 
Yes 

Univariate model  Multivariate model 

No 
Yes 
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Riskillä vai ilman – tutkimus tyttöjen seksikäyttäytymisen 
valinnoista ja niihin liittyvistä arvoista

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten naisten seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyviä arvoja 
ja valintoja riskikäyttäytymisen näkökulmasta. Riskikäyttäytymisen kriteerinä pidettiin sitä, että 
nuorella oli ollut monia seksikumppaneita. Aineisto koostui puolistrukturoiduista haastatteluista, 
joissa tutkittavat kertoivat henkilökohtaisista seksuaalisuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja 
mielipiteistään ja kommentoivat haastatteluja edeltäneen seksuaalisuuteen liittyneen 
prosessidraaman ratkaisuja. Analyysimenetelmänä oli temaattinen sisällönanalyysi. Keskeisin 
tutkimustulos oli se, että tytöt jakoivat samat seksuaalisuuteen liittyvät kulttuuriset käsikirjoitukset 
eli skriptit, vaikka riskikäyttäytymisen näkökulmasta tarkasteltuna käyttäytymisessä olikin joitain 
eroja. Nuoren monet seksikumppanit eivät välttämättä ole riskin merkki. Kukin nuori tulee kohdata 
yksilöllisesti ja tukea häntä terveydenhuollon palveluissa hänen tarvitsemallaan tavalla.

MARJO KUORTTI, RITA JÄHI

A r t i k k e l iSOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2009: 46 244–257

skriptit. Gagnonin (2004, xviii–xix, 140–2) mu-
kaan skriptit kuvaavat, miten käyttäytymistä oh-
jataan ja kontrolloidaan ryhmä- ja kontekstispe-
sifisin normein ja säännöin; seksuaaliset skriptit 
muovaavat seksuaalisen käyttäytymisen taustalla 
vaikuttavia arvoja ja asenteita. Haavio-Mannila 
ja Kontula (2001, 24–5) näkevät skriptit sup-
peammin toimintamalleina. Heidän mukaansa 
skriptit määrittelevät sen, mitä pidetään seksuaa-
lisena ja ne aktualisoituvat esimerkiksi valintati-
lanteissa. Näre (2005, 151–2) määrittelee skriptin 
laajemmin, kulttuuriseksi käsikirjoitukseksi. Sek-
suaaliset skriptit muovaavat tunteiden säätelyä ja 
ilmaisua, sukupuolimoraalia ja sukupuoli- ja su-
kupolvimalleja. Tässä tutkimuksessa skriptit 
määritellään Gagnonia ja Närettä mukaillen käy-
tettävissä oleviksi toimintamalleiksi, jotka ovat 
yhteydessä kulttuurisiin käsikirjoituksiin ja valin-
tatilanteissa ohjaavat ajattelua ja toimintaa.

Seksuaalisuus on myös yhteiskunnallinen ja 
historiallinen ilmiö ja sitä voidaan tarkastella 
luonnollisen ominaisuuden sijasta yhteiskunnal-
lisesti ja kulttuurisesti tuotettuna sukupuolen 
ulottuvuutena, kuten Lacan (1982, 2–5) esittää. 

JOHDANTO
Suomessa nuorten seksuaaliterveys on ollut kan-
sainvälisesti katsottuna hyvällä tasolla (Knudsen 
ym. 2003), mutta 1990-luvun puolivälissä monet 
nuorten seksuaaliterveyteen liittyvät trendit kään-
tyivät aiempaa huonompaan suuntaan (Kosunen 
ym. 2000, Wellings ym. 2001, Edgardh 2002, 
Kosunen ym. 2002, Hiltunen-Back ym. 2003). 
Muutokset tapahtuivat samanaikaisesti useissa 
Euroopan maissa, mikä viittaa mahdollisiin yh-
teisiin kansainvälisiin taustatekijöihin. 

Nuorten seksuaaliterveyttä on perinteisesti 
kuvattu somaattisen terveyden kautta, mutta 
asialla on myös psykososiaalinen ulottuvuutensa. 
On todettu, että varhaisella iällä aloitettu seksuaa-
lielämä aiheuttaa myöhemmin katumuksen tun-
teita (Dickson ym. 1998) ja lukuisat seksuaali-
kumppanit ja raskaudenehkäisyn laiminlyönti 
liittyvät masennusoireisiin (Kosunen ym. 2003).

Seksuaaliterveys voidaan nähdä myös kult-
tuurisena ilmiönä. Sosialisaatioteorian mukaan 
seksuaalisuus kehittyy yksilön ja muiden välisessä 
jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mis-
sä käyttäytymistä ohjaavat toimintamallit eli 
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Foucaultin (1990, 17–57, 92–3) mukaan seksuaa-
lisuus on tiedon yksi jäsentämistapa, jolla hän 
tarkoittaa sitä, että seksuaalisuus on olemassa 
vain erilaisissa tietoa tuottavissa diskursseissa ja 
sitä tuotetaan näiden diskurssien avulla ja käyte-
tään vallan välineenä. Seksuaalisuus ei ole hänen-
kään näkemyksensä mukaan luonnollinen kate-
goria, vaan sitä tuotetaan puheen ja erilaisten 
kielellisten käytäntöjen avulla. Tämä yhteiskun-
nallinen seksuaalisuuden pohjavire muokkaa sek-
suaalisuuteen liittyviä skriptejä ja vaikuttaa yksi-
löiden seksuaaliseen käyttäytymiseen ja valin-
toihin. 

Haavio-Mannilan ja Kontulan (2001, 122–4, 
340–59) mukaan kulttuuriset skriptit ovat muut-
tuneet muutaman viime vuosikymmenen aikana. 
Seksin ja rakkaussuhteen välistä yhteyttä ei pide-
tä yhtä tärkeänä kuin ennen. Entistä useammat 
hyväksyvät vapaan abortin ja suhtautuminen sa-
manaikaisiin ja satunnaisiin seksisuhteisiin muut-
tui 1990-luvulla myönteisemmäksi. Yhteiskun-
tamme on varsinkin parin viime vuosikymmenen 
aikana seksualisoitunut merkittävästi ja seksin 
ylikorostuksesta on oltu huolissaan ja sitä on kri-
tisoitu (McNair 2002, 61, Laine 2005, 234–50). 

Aiemmissa tutkimuksissa seksuaalisen riski-
käyttäytymisen ilmentyminä on pidetty monia 
seksikumppaneita, varhaisiällä aloitettua ja suo-
jaamatonta seksiä (Biglan ym. 1990, Shrier ym. 
1997, Taylor-Seehafer 2000, Leishman 2004). 
Myös suomalaistytöillä tehdyssä tutkimuksessa 
todettiin monien seksikumppaneiden liittyvän 
muihin riskeinä pidettyihin tekijöihin (Kuortti ja 
Kosunen 2009). Kvantitatiivisessa kyselytutki-
muksessa näkyy lääketieteen tapa merkityksellis-
tää riskejä. Nämä menetelmät eivät mahdollista 
syvemmän ymmärryksen saamista siitä, mitä mer-
kityksiä nuoret itse antavat asioille, jotka on ta-
vattu liittää nuorten seksuaaliseen riskikäyttäyty-
miseen eivätkä avaa pääsyä kulttuurisiin skrip-
teihin. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on avata 
sitä, mitä nuoret itse ajattelevat riskeistä. Muut-
tuuko kyselytutkimusten luoma kuva riskikäyt-
täytymisestä? Mitä uusia ulottuvuuksia mahdol-
lisesti tulee esiin, kun asiaa lähestytään kvalitatii-
visten menetelmien antamin välinein? (Denzin ja 
Lincoln 2003, 13–7). Tässä artikkelissa kuvail-
laan niitä asioita, jotka tutkittavat nuoret naiset 
merkityksellistävät seksuaalisuuden piiriin kuulu-
viksi. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat 
seksiin liittyvät arvot ja valinnat osana nuorten 
naisten seksuaaliterveyttä. 

TUTKIMUKSEN KUVAUS

AINEISTON KERUU
Tämän tutkimuksen aineisto koostuu haastatte-
luista, jotka ovat osa nuorten naisten seksuaali-
terveyttä selvittävää tutkimusta. Tutkimuksella 
on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettisen toimi-
kunnan ja Tampereen kaupungin tutkimuslupa-
toimikunnan hyväksyntä. Lisäksi nuorilta itsel-
tään pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimuk-
seen. 

Haastateltavat olivat keväällä 2004 vastan-
neet kyselyyn, jolla selvitettiin elämäntapoja, sek-
suaaliterveyttä ja -tapoja sekä joitakin seksuaali-
suuteen liittyviä asenteita. Kyselyyn vastanneet 
olivat 15–18 -vuotiaita suomalaisia, nuorille tar-
koitetun terveydenhoidon yksikön piiriin hakeu-
tuneita tyttöjä. Kyselyyn vastasi 271 tyttöä, jol-
loin vastausprosentiksi tuli 90. Tutkimukseen 
valittiin ne, joilla oli ollut vähintään yksi yhdyntä 
(n = 247). Kyselylomakkeella saatujen tietojen 
avulla tutkittavat jaettiin kahteen ryhmään; sitou-
tumattomiin, joilla oli ollut monia seksikumppa-
neita (vähintään viisi koko elinaikana tai vähin-
tään neljä viimeisen puolen vuoden aikana) ja 
seurusteleviin, joilla seksikumppaneita oli ollut 
vähemmän. Ryhmille annetut nimet eivät välttä-
mättä kuvaa tutkittavien haastattelujen aikaista 
tilannetta vaan seksuaalikäyttäytymisen aiempaa 
tyyliä. Kirjallisuudesta ei löydy selvää rajaa sille, 
mikä katsotaan nuoren seksikumppaneiden suu-
reksi määräksi. Tässä raja on vedetty melko kor-
kealle kansainväliseen kirjallisuuteen (Ethier ym. 
2003) ja omaan tutkimusaineistoon perustuen.

Aineistosta tehdyn kvantitatiivisen osatutki-
muksen (Kuortti ja Kosunen 2009) lisäksi myös 
kvalitatiivisessa osatutkimuksessa haluttiin ensin 
säilyttää jako seksikumppaneiden määrän suh-
teen kahteen erilliseen ryhmään, koska haluttiin 
tutkia, onko kyseisellä asialla merkitystä sen kan-
nalta, miten nuori hahmottaa seksuaalisuuttaan 
ja siihen liittyvää käyttäytymistään. Ryhmiinja-
koajatuksesta kuitenkin luovuttiin analyysivai-
heessa osin tutkittavien määrän kutistuttua aiot-
tua pienemmäksi ja osin siitä syystä, että jaon 
arveltiin suuntaavan tutkijoiden ajatuksia enem-
män eroihin kuin yhtäläisyyksiin ja sitovan aja-
tuksia aiheesta aiemmin tehtyjen kvantitatiivisten 
tutkimusten luomiin ennakko-oletuksiin.

Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerättiin 
prosessidraamoin ja haastatteluin. Vapaaehtoisis-
ta, kyselytutkimuksen yhteydessä yhteystietonsa 
antaneista tutkittavista muodostettiin kolme 
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draamaryhmää. Tytöille soitettiin ja puheluita 
jatkettiin, kunnes kuhunkin ryhmään oli saatu 
kahdeksan osallistujaa. Lopulta ryhmiin osallistui 
kuitenkin vain 3–4 tutkittavaa ryhmää kohti. Osa 
mukaan lupautuneista joko jätti tulematta ryh-
mätapaamiseen tai perui osallistumisensa viime 
hetkellä. Ehkä tutkimusaihe on nuorillekin siinä 
määrin sensitiivinen, että osallistuminen koettiin 
vaikeaksi. Ryhmätyöskentelyn muoto, prosessi-
draama, saattoi harkinnan jälkeen tuntua osasta 
nuoria hankalalta, vaikka heille kerrottiin, ettei 
draama edellytä erityisiä taitoja eikä esiintymistä. 
Myös sitoutuminen kolmeen eri tapaamiseen 
saattoi tuntua liian vaivalloiselta. 

PROSESSIDRAAMASTA
Kolmessa ryhmässä oli yhteensä 10 osallistujaa. 
Näissä ryhmissä tutkittavat rakensivat prosessi-
draaman keinoin (Owens ja Barber 1998, 30–42) 
kahden nuoren, Lauran ja Tonin, seurustelutari-
nan. Tutkija antoi tarinan avainkohdat ja kukin 
ryhmä rakensi näihin avainkohtiin omat ratkai-
sunsa. Draamatyöskentely mahdollisti sen, että 
tutkittavat saattoivat nostaa esiin yhteisiä asioita 
vuorovaikutuksessa muiden vertaisten kanssa 
(Owens ja Barber 2002, 25). Esteettisen kahden-
tumisen teorian mukaan draamassa maailmaa 
tarkastellaan kahdella eri tavalla: roolin ja draa-
mamaailman kautta ja omana itsenä sosiaalisen 
todellisuuden kautta. Se, mitä tutkittavat draa-
maan tuovat, määräytyy heidän kulttuurisen 
taustansa, kokemuksiensa ja asenteidensa mukai-
sesti (Heikkinen 2002, 97–100). Draamassa sek-
suaalisuutta voitiin käsitellä joustavasti roolien 
kautta, toisin kuin haastattelussa, jossa vastattiin 
suoriin kysymyksiin omana itsenä. 

Draamatarina oli 17-vuotiaiden Lauran ja 
Tonin tarina. Draaman alussa kukin ryhmä pro-
filoi Lauran ja Tonin haluamallaan tavalla. Draa-
matarinan avainkohdat oli suunniteltu niin, että 
nuoret joutuivat pohtimaan erityyppisiä seksuaa-
lisuuteen liittyviä riskejä. Keskeiset ongelmanrat-
kaisukohdat olivat Lauran ja Tonin ensitapaami-
nen, Lauran kuukautisten myöhässäolo ja suun-
nittelematon raskaus. Draaman lopuksi katsot-
tiin, millaisessa tilanteessa kukin draaman henki-
löistä eli muutaman vuoden kuluttua. Tapaamis-
kerran lopuksi käytiin keskustelu, jossa tarinan 
nostattamia ajatuksia ja tunteita voitiin purkaa. 

HAASTATTELU
Kunkin prosessidraaman jälkeen kyseiseen ryh-
mään kuuluneet haastateltiin viikon kuluessa. 

Kyselylomakkeen täytön ja haastattelun välinen 
aika oli 8–10 kuukautta. Haastattelut kestivät 
yhdestä puoleentoista tuntiin ja ne toteutettiin 
rauhallisissa terveydenhuoltoyksikön tiloissa.

Haastattelu oli puolistrukturoitu (Eskola ja 
Suoranta 1998, 86) ja sisälsi prosessidraamaan ja 
tutkittavien omaan elämään liittyviä kysymyksiä. 
Haastattelu eteni prosessidraamatarinan mukai-
sessa järjestyksessä. Kunkin draamaosion yhtey-
dessä käytiin läpi draaman tapahtumat ja kysyt-
tiin haastateltavan oma mielipide ryhmän teke-
mistä ratkaisuista. Draamakysymykset helpotti-
vat seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelyä 
ja toimivat johdantona omaan elämään liittyneil-
le kysymyksille, jotka koskivat haastateltavan 
seksuaaliterveyttä ja seksuaalisuuteen liittyviä 
toiveita, kokemuksia, käyttäytymistä sekä käsi-
tyksiä nuorten seksuaalisuudesta yleisemmin. 
Haastattelurungon avulla varmistettiin, että kai-
kilta haastateltavilta kysyttiin tietyt kysymykset, 
jotta tutkimuksen kannalta olennaiset teemat tu-
livat kaikkien osalta käsitellyiksi. Haastattelu oli 
kuitenkin siten avoin, että tarvittaessa voitiin poi-
keta haastattelurungosta kysymyksiä tarkentaen 
ja lisäkysymyksin.

Haastattelut teki päävastuullisena tutkijana 
toiminut MK, jolla on vuosien kokemus työsken-
telystä seksuaaliterveyskysymysten kanssa asioi-
vien nuorten parissa. Haastattelut nauhoitettiin 
ja purettiin tekstimuotoon sanatarkasti naurah-
dukset ja pitkät tauot huomioiden. 

HAASTATELTAVIEN TAUSTAA
Iältään tytöt olivat haastatteluhetkellä 16–19 
-vuotiaita. He opiskelivat joko peruskoulussa, 
lukiossa tai ammattioppilaitoksessa. Osa asui 
ydinperheessä, osa itsenäisesti joko yksin tai avo-
liitossa ja osa vain toisen vanhempansa kanssa. 
Kaikilla oli ollut yhdyntöjä vastakkaisen suku-
puolen kanssa. Seksuaalista suuntautuneisuutta 
ei sinänsä haastateltavilta kysytty. Ensimmäisen 
yhdyntänsä haastateltavat olivat kokeneet 13–17 
-vuotiaina, useimmat 16-vuotiaana. Kahta haas-
tateltavaa lukuun ottamatta kaikilla oli ollut tai 
oli parhaillaan seurustelusuhde. 

ANALYYSI
Analyysimenetelmänä käytettiin temaattista si-
sällönanalyysiä (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 93–
121). Analyysi oli siinä mielessä teoriaohjaavaa, 
että aiemman nuorten seksuaaliterveyteen ja ris-
keihin liittyvän tutkimuksen ja oman ammatilli-
sen kokemuksen perusteella oli syntynyt käsitys 
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siitä, mitkä voisivat olla riskikäyttäytymiseen 
liittyvät keskeiset teemat (Eskola ja Suoranta 
1998, 174–80). Nämä teemat olivat mukana jo 
haastattelurungossa ja aineistosta löytyikin pal-
jon näihin teemoihin liittyvää puhetta. Teemoja 
ei rajoituttu analysoimaan vain tehtyjen kysy-
mysten puitteissa, vaan teemoihin liittyviä asioita 
haettiin koko tekstimassasta. Haastatteluja ana-
lysoitaessa oltiin avoimia myös teemoille, joita 
tutkija ei ollut ennakoinut, mutta jotka haasta-
teltavat itse toivat esiin nuoren naisen seksikäyt-
täytymiseen liittyvinä asioina (Eskola ja Suoran-
ta 1998, 154–64). Aineisto teemoitettiin (Eskola 
ja Suoranta 1998, 174–80) ja analyysiin valittiin 
viisi teemakokonaisuutta: 1) seksin merkitys, 
odotukset seksiä kohtaan ja seksin edellytykset, 
2) seksuaaliseen kanssakäymisen liittyvät valin-
nat, 3) ehkäisyn käyttö ja riskien huomioon otto, 
4) vastuun kantaminen ja katumus sekä 5) pelot 
ja luottamus. Nämä teemat valittiin sen perus-
teella, mitä nuorten seksuaalikäyttäytymisestä 
aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään keskei-
siksi asioiksi (Taylor-Seehafer 2000, Kotchick 
ym. 2001, Aral ja Ward 2005) (teemat 1–3). Mu-
kaan valittiin lisäksi ne kiinnostavat teemat, jot-
ka tulivat toistuvasti esille ja näin ollen tuntuivat 
olevan tärkeitä seksuaalisuudesta puhuttaessa. 
Näitä aineiston pohjalta muodostettuja teemoja 
olivat vastuu, luottamus ja pelot laajemminkin 
kuin vain raskauteen ja sukupuolitauteihin liit-
tyen. 

TULOKSET 
Tässä artikkelissa käsitellään haastattelujen poh-
jalta esiin nostettuja teemoja ja pyritään tunnis-
tamaan skriptejä, kulttuurisia resursseja, jotka 
jäsentävät nuorten naisten seksuaalista maailmaa. 
Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa tuli esiin se, että 
haastateltujen nuorten naisten kesken on paljon 
yhtäläisyyksiä; haastateltavat jakavat suurelta 
osin samat kulttuuriset resurssit. Tulososiossa tu-
loksia tarkastellaan aiempaan kirjallisuuteen pei-
laten, pohdinta- ja johtopäätösosioissa myös 
skriptien näkökulmasta.

Tulokset on esitetty teemoittain. Esimerkkei-
nä olevissa lainauksissa haastateltavat kommen-
toivat prosessidraamaa ja kertovat omasta elä-
mästään ja mielipiteistään. Lainausten lopussa on 
mainittu, liittyikö kommentti draaman tapahtu-
miin. Koska alun perin oli tarkoitus tutkia sitou-
tumattomia ja seurustelevia omina ryhminään, on 
lainausten lopussa maininta myös tästä. Merkki 
(.=) tarkoittaa taukoa ja …. poistettua osaa sitaa-

tista. Kaksoissuluissa (( )) mainitut asiat ovat tut-
kijan tarkennuksia.

SEKSIN MERKITYS, ODOTUKSET SEKSIÄ KOHTAAN JA SEKSIN 
EDELLYTYKSET
Haastateltavat mainitsivat seksin olevan tärkeää, 
jopa erittäin tärkeä osa elämää. Läheisyys ja rak-
kauden osoittaminen olivat merkittäviä asioita 
seksissä, erityisesti parisuhteeseen liittyen. Kaiken 
kaikkiaan tunteiden merkitystä osana seksiä pai-
notettiin. Myös kumppanin tuntemista pidettiin 
tärkeänä seksin edellytyksenä. Saarikoski (2001, 
193) onkin tulkinnut nuorisokulttuurissa vallitse-
van kiellon sekä rakkaudettomaan seksiin että 
myös seksittömään rakkauteen; toisaalta osa 
nuorista kertoo, ettei seksiin aina liity tunteita 
(kts. esim. Näre 2005, 151–66). Tutkimustulos-
ten eroa saattavat selittää tutkittavien nuoruuden 
sijoittuminen osin eri vuosikymmenille ja erilaiset 
aineiston tuottamisen tavat. Ryhmähaastatteluis-
sa (Näreen tutkimus) ehkä vältetään puhumista 
intiimimmeistä asioista ja tunteista. Ryhmäpaine 
ja ryhmässä vallitseva dynamiikka saattavat estää 
sensitiivisten asioiden tai poikkeavien näkemys-
ten esiintuomista (Kitzinger 1995). Seksin mainit-
tiin merkitsevän myös nautintoa ja hauskanpitoa, 
mutta nämä olivat tärkeydeltään toissijaisia tun-
teiden osoittamisen rinnalla. 

H: No mikäs sun kohdalla on se sytyke mikä 
johtaa yhdyntään?
V: Kai se sitten, kun niin kuin että tuntuu että 
menee vähän vakavammaksi, tai että oppii 
tuntemaan sen toisen. (.=) Ja silleen. (pitkä 
tauko) Ei niin kuin, että ei niin kuin, en mä 
pystyis jonkun sellasen kanssa, jota mä en yh-
tään tuntis tai mulla ei olis mitään tunteita 
niin kuin sitä kohtaan. Seurusteleva 17 v 

Seksiin ryhtymistä pidettiin valintana, joka mää-
räytyy vakiintumisasteen mukaan ja riippuu siitä, 
seurusteleeko vai ei. Yhdynnän edellytykset riip-
puivat tilanteesta: parisuhteessa vaaditaan sitou-
tuminen tunnetasolla, satunnaisissa suhteissa ei. 
Tällöin seksiä voidaan harrastaa vapaammin 
ikään kuin viettien viemänä.

Haastateltava kertoo samantyyppisestä tilan-
teesta omasta elämästään kuin mikä draama-
tilanteessa oli.

H: Joo. No jos nyt joutuisit samaan tilantee-
seen, kuin se äsken kuvaamasi oli. Miten sä 
nyt toimisit?
V: No tällä hetkellä mä en edes joutuis sem-
moseen tilanteeseen (naurahtaa), mutta jos 
mä en olisi varattu, niin todennäköisesti (.=) 
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se tilanne jatkuis. Loppuun asti ((yhdyntään)). 
Seurusteleva 19 v, kommentti draamaan 

Hukkilan (1992, 65–6) mukaan tytöt liittävät 
yhdynnän seurusteluun ja rakkauteen eli seksi ei 
ole hyväksyttyä kenen kanssa tahansa. Tämän 
tutkimuksen nuoret naiset pitivät seksiä mahdol-
lisena myös ilman syviä tunteita.  Tulosta selittä-
nee se seksuaalisen ilmapiirin muutos, joka on 
tapahtunut yleisemminkin 1990-luvulta 2000-lu-
vulle siirryttäessä (Haavio-Mannila ja Kontula 
2001, 122–4, 340–59).

Alkoholin mainittiin olevan yksi mahdollinen 
elämän ensimmäiseen yhdyntään johtava tekijä, 
joskaan ei välttämättä omassa elämässä. Muina 
ensimmäiseen yhdyntään johtavina tekijöinä tu-
livat esille kokeilemisen halu, kavereiden esimerk-
ki ja neitsyydestä eroon pääsy. 

Yhtäältä yhdynnän ehtona pidettiin seuruste-
lua tai toisen hyvää tuntemista, toisaalta paino-
tettiin sitä, että pitää kokea olevansa valmis yh-
dyntään. 

Haastateltava kertoo ensimmäisestä yhdyn-
nästään.

H: Pelottiko sua?
V: No ei oikeestaan, kun mä olin tiäkkö, no 
kyllä mua vähän silleen jännitt.. tai siis sellas-
ta kutkuttavaa jännistystä oli, mutta ei mua 
silleen pelottanut, kun mä kuitenkin olin ihan 
100 %:n valmis siihen, että emmä olis ikinä 
pystynyt tekeen sitä, jos mä en olis ollu val-
mis siihen. Että tunsin olevani valmis.
Sitoutumaton 16 v

Seksiä ajateltiin voitavan parisuhteessa käyttää 
myös välineenä; seksin avulla on mahdollista 
välttää riitaa, kostaa tai herättää huomiota. Esil-
le tuli myös ajatus siitä, että seksiä voi käyttää 
itsekkäästi oman halun tyydyttämiseen. Tällaista 
käyttäytymistä pidettiin nimenomaan pojille tyy-
pillisenä.

Seksuaalisten kokemusten ajateltiin voivan 
olla myös aikuisuuden merkki tai osoitus siitä, 
että pärjää elämän kilpailussa. Myös Hukkilan 
(1992, 60) tutkimuksessa tytöt kokivat ensim-
mäisen yhdynnän olevan askel kohti aikuisuutta, 
mitä taas Hollandin ja hänen työtovereidensa 
(1998, 185) feministiseen teoriaan pohjautuvassa 
brittiläisten 16–21 -vuotiaiden nuorten seksuaa-
lisuutta koskevassa 1980–90 -lukujen taitteessa 
tehdyssä tutkimuksessa ei ilmennyt. Hollandin ja 
kollegojen (1998, 9) tutkimuksessa nuorten nais-
ten seksuaalisuutta tarkasteltiin voimaantumisen 
käsitteen kautta, jolloin seksin aloittaminen voisi 

merkitä aikuisuutta silloin, kun nuorella on mah-
dollisuus toimia omien arvojensa mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa tuli esiin useammanlaisia 
näkemyksiä siitä, voiko ensitreffien yhteydessä 
tapahtua yhdyntää. Yhdynnän mahdollisuutta 
voitiin pitää joko epätodennäköisenä, mahdolli-
sena tai jopa todennäköisenä. 

Haastateltavat kertovat oman näkemyksensä 
siitä, mikä olisi uskottavin vaihtoehto draa-
makohtauksen tapahtumille.

V: …. Että kyllä mä oisin jäänyt sinne. Ja sit-
ten kun on viinan kanssa lutrattu, niin (.=) se 
tietää sitten sen lopputuloksen siitä. Että kun 
ei järki enää pelaa. Sitoutumaton 18 v, kom-
mentti draamaan

V: Mä oisin laittanut sen (( draamatarinan ty-
tön )) kotiin. Ne ois saanut tutustua toisiinsa 
hetken aikaa ensin. Vaikka eihän siellä mi-
tään tapahtunutkaan, mutta silti. (.=) Taas 
aattelen itteeni (nauraa), että en jäis ensim-
mäisellä kerralla vieraan kotiin yöksi. 
Seurusteleva 17 v, kommentti draamaan 

Ensimmäiseen yhdyntään liittyvät mielikuvat ja 
odotukset saattoivat olla romanttisia tai realistisia. 
Ne tytöt, joilla oli ollut romanttisia odotuksia, 
uskoivat, että tämä on yleisemminkin tyttöjen 
mielikuva ensimmäisestä yhdynnästä. Hollandin ja 
hänen työtovereidensa (1998, 72–4) mukaan mo-
nien nuorten naisten kuva seksuaalisuudesta on-
kin romanttinen median luoman kuvan vuoksi. 

SEKSUAALISEEN KANSSAKÄYMISEEN LIITTYVÄT VALINNAT
Draaman kuvaamissa tilanteissa, joissa tutustu-
taan uusiin poikiin, tuli esiin kaksi erilaista tapaa 
toimia. Erilaisia toimintatapoja ohjaa kenties 
kaksi erilaista seksuaalisuuden skriptiä; osa ei 
lähtisi puolitutun matkaan ja tekisi itse tietoiset 
päätöksensä toiminnastaan, osa ajautuisi tilantei-
siin ja toimisi ehkä tahtonsa vastaisestikin esimer-
kiksi alkoholin vaikutuksesta. Omaa päätöstä 
korostavat pitivät tärkeänä kumppanin tuntemis-
ta. Tuntemattomiin liitettiin monenlaisia riskejä. 

H: Mitä sä arvelet, mikäs siinä sitten, että sun 
kaverit voi tuntemattoman kanssa mennä 
suojaamattomaan seksiin?
V: En mä tiedä, en mä ymmärrä niitä (nau-
rahtaa). Jotkut, siis enintään muutama on sel-
lanen just, jotka lähtee kenen mukaan tahan-
sa. Ja laskee suunnilleen seksikumppaneitaan. 
(pitkä tauko) En mä tiedä, ite kun ei yhtään 
oo sellanen, niin en mä voi käsittää sitä. …. 
Niin onhan aika riskiä oikeestaan lähtee sel-
lasen mukaan yhtäkkiä. Sitoutumaton 18 v
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Kaiken kaikkiaan painotettiin, että omassa elä-
mässä tehdään itse päätökset tai ainakin pyritään 
siihen. Nekin haastateltavat, jotka kokivat ajau-
tuvansa tilanteisiin, pitivät toivottavana, että en-
simmäisellä tapaamisella ei harrastettaisi seksiä. 

H: No jos sä oisit ollut siellä Tonin kotona 
Laura, niin oisitko toiminut samalla lailla 
kuin Laura, vai oisitko sä Laurana tehnyt jo-
tain eri tavalla?
 V: …. Jo ennen kun mä oisin mennyt sinne 
((Tonin kotiin )), niin mä oisin ottanut selvää, 
että milloin mä lähden kotiin, voinko mä jää-
dä sinne yöksi ja ketä muita sinne jää yöksi. 
Tonin kanssa en ois jäänyt kahdestaan. 
Seurusteleva 17 v, kommentti draamaan 

H: No sitten jos ajatellaan sitä kakkosversio-
ta. Ja siinä sitten juotiin alkoholia riittävästi 
ilmeisesti ja Laura jäi yöksi ja tapahtui se yh-
dyntäkin. Mitäs nyt ajattelet tai miltä tuntuu 
se kakkoskohtaus? Se Laurana olo?
V: (Pitkä tauko) No niinkun erilaiselta Lau-
ralta verrattuna niihin aikasempiin kohtauk-
siin, et se sitten tota vähän muuttu vähän tuh-
memmaks tytöks siinä, et (naurahtaa), et sillä 
olis vähän erilaista, et siinä mä tunsin olevani 
melkein niinkun ite, eikä Laura, et mä aina 
yleensä aina joudun sellasiin tilanteisiin. 
Sitoutumaton 16 v, kommentti draamaan 

Halua ja kykyä toimia oikeaksi katsomallaan ta-
valla omissa sosiaalisissa verkostoissaan voidaan 
kutsua voimaantumiseksi (Järvinen 2009). Hol-
land kumppaneineen (1998, 9–10) määrittelee 
voimaantumisen samankaltaisesti ja jäsentää sek-
suaalista voimaantumista puhumalla intellektuaa-
lisesta ja kokemuksellisesta voimaantumisesta. 
Intellektuaalisella voimaantumisella he tarkoitta-
vat, että nuorilla naisilla on vahva pyrkimys toi-
mia oikein ja turvallisesti seksisuhteissaan, mutta 
käytännössä, kokemuksellisen voimaantumisen 
suhteen, he melko harvoin siihen pystyvät. Tällai-
nen ambivalenssi tuli esiin tässäkin tutkimuksessa. 
Esille tuli kuitenkin myös se, että joissakin ta-
pauksissa oli kyetty toimimaan halutulla tavalla. 

EHKÄISYN KÄYTTÖ JA RISKIEN HUOMIOON OTTO
Ehkäisynä haastateltavat olivat käyttäneet ehkäi-
sypillereitä tai kondomia, mutta sukupuolitautei-
hin tai raskaaksituloon liittyviä riskejä he eivät 
olleet juurikaan pohtineet. Ensisijaisesti suojau-
duttiin raskaudelta. Sukupuolitautien mahdolli-
suus tuli mieleen vasta sitten, kun niihin oli tullut 
henkilökohtainen tuntuma, joko oma kokemus 
tai kaveripiirissä ollut tapaus.

H: No mites siinä ensimmäisessä yhdynnässä, 
otitteko te puheeksi tai mietittekö te riskejä. 
Siis riskit raskaudesta tai sukupuolitaudeis-
ta?
V: Ei me sen suuremmin niitä (( riskejä )) läh-
detty analysoimaan (naurahtaa). Kyllä me 
pidettiin itsestään selvänä, että ensinnä käyte-
tään kondomia. Ja sitä käytettiin. En mä läh-
tenyt miettiin, että mikä todennäköisyys tästä 
nyt sitten on tulla raskaaksi. Ei mulla käynyt 
silloin mielessä. Seurusteleva 17 v

Vakinaisessa suhteessa olevat eivät pitäneet suku-
puolitautia todennäköisenä, koska heillä oli vaki-
tuinen seurustelukumppani. Uudessa tai yhden 
illan suhteessa riski olisi tyttöjen mielestä voinut 
olla olemassa. 

Kaikki haastateltavat kertoivat käyttäneensä 
kondomia ensimmäisessä yhdynnässään ja osalla 
oli ollut samanaikaisesti myös ehkäisypilleri käy-
tössään. Haastatteluissa tuli esiin myös alkoholin 
osuus ensimmäisessä yhdynnässä; ensimmäinen 
yhdyntä saattoi tapahtua alkoholin vaikutuksen 
alaisena. 

Jotkut haastateltavat totesivat, että ensimmäi-
sestä yhdynnästä lähtien ehkäisy oli aina ollut 
käytössä ja että se oli ollut luonnollista tai itses-
tään selvää.

Toiset taas painottivat ehkäisyn käytön olleen 
tietoisesti mietitty valinta. Osalle ehkäisyn käyttö 
oli ollut satunnaista. 

H: Mietitittekö te, tai tuliko teille missään 
vaiheessa mieleen sitten raskauden ehkäisyt 
tai?
V: Joo, siis itse asiassa se poika, H, se kyllä 
kysyi multa heti, että syönkö mä pillereitä. 
Mä sanoin että syön. Mutta tota niin sitten 
me käytettiin kortsua. 
H: Ja oliko tää ihan tietoinen päätös, että te 
keskustelitte, kävitte tän läpi?
V: Joo. Sitoutumaton 18 v

Holland kollegoineen (1998, 9,32) näkee sek-
suaalisilta riskeiltä suojautumisen edellyttävän 
naisen kykyä muodostaa käsitys omasta seksuaa-
lisesta mielihyvästään ja kyvystä neuvotella 
kumppanin kanssa seksuaalisen kanssakäymiseen 
liittyvistä käytännöistä. Tämän pohjalta edellä 
siteerattu haastateltava edustaisi hyvin Hollandin 
ja kumppanien kuvaamaa turvaseksiä noudatta-
vaa nuorta naista.

VASTUUN KANTAMINEN JA KATUMUS
Vastuun käsite on monitahoinen ja tuli useasti 
esiin haastatteluissa. Sen yhteydessä pohdittiin 
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ajattelematonta toimintaa kuten esimerkiksi yh-
dyntää ilman ehkäisyä ja sen seurauksena mah-
dollista raskautta.

Esille tuli kaksi erilaista seksuaalisuuden hal-
lintaan liittyvää skriptiä: etukäteisvastuuta ja 
käyttäytymisen kontrollia korostava näkemys ja 
”joutuminen” yhdyntätilanteisiin, johon kuului 
vastuun kantaminen mahdollisista ei-toivottavis-
ta seurauksista jälkikäteen. 

H: … Ja siinä aika nopeasti näytti sitten siltä, 
että Laura on päätymässä sinne aborttiin 
päin. Mutta kuinka se päätös syntyi?
V …. Niin sitten ruvettiin miettimään, että 
mä oon ite ihan aborttia vastaan. Vaikka niin 
kuin oiskin tässä iässä. Koska mun mielestä 
ihminen pystyy oikeesti huolehtiin näistä 
asioista. (.=) Koska se on vaan tyhmyyttä 
mennä just humalassa (.=) harrastaan seksiä. 
Varsinkin suojaamatonta seksiä. …
Seurusteleva 16 v, kommentti draamaan

H: Mitä sä nyt ajattelet siitä Lauran ja Tonin 
ratkaisusta ((päätyivät jatkamaan raskaut-
ta))?
V: …. Mutta jos niin kuin on vahinko päässyt 
käymään, niin periaatteessa siinä tilanteessa 
mä en hyväksy (.=) hyväksy aborttia. Kuiten-
kin kaikki varmasti tietää sen, että saattaa 
olla se mahdollisuus aina, että ei mikään oo 
100%:n varmaa kuitenkaan. Tai kaikkien pi-
täis (naurahtaa) tietää se.
Sitoutumaton 18 v

Tutkimuksessa tuli esille ajatus jaettavissa olevas-
ta vastuusta: vastuu raskaudesta ei ole yksin ty-
tön, vaan osa vastuusta kuuluu poikaystävälle tai 
vanhemmille. Syy vastuuttomuudesta saatettiin 
sälyttää alkoholin tilille silloin, kun alkoholilla oli 
ollut osuutta käyttäytymiseen. Suvivuon ja työto-
vereiden (2008) tutkimuksessa alkoholin merki-
tyksestä nuorten seksuaalisen riskikäyttäytymisen 
kannalta löytyi kolme vastuun kantamisen kate-
goriaa: osa kontrolloi käyttäytymistään aina riip-
pumatta humalatilasta, osa antoi tilanteiden men-
nä kontrolloimatta, olipa humalassa tai ei, osalla 
alkoholin vaikutus käyttäytymiseen oli suuri. 

Tutkimuksessa tuli esille monia katumuksen 
aiheita, mikä kertonee siitä, ettei ole helppoa kan-
taa vastuuta tavalla, joka vastaisi omia esille tuo-
tuja arvoja. Kaduttavana tuotiin esille alkoholin 
käyttöön liittyvä typerä käyttäytyminen, mikä 
liittyi ehkäisyn käytön unohtamiseen, väärien tai 
vieraiden kumppanien kanssa harrastettuun sek-
siin tai väärien seksuaalisten vihjeiden antami-
seen. 

H: Niin ootko muuten katunut seksiin liitty-
vää käyttäytymistäsi?
V: No oon. Oon. (.=) Kyllä, että on tullut 
muutaman kerran tullut vedettyä sillain niin 
kuin ehkä vähän liikaa ja sitten niin kuin teh-
nyt vähän hutiloituja päätöksiä. Ja sitten niin 
kuin kaikes.. justiin että, ei oo ehkäisystä 
huolehdittu ja sillain. Että kyllä niin kuin on 
jonkin verran asioita, joita muuttais kyllä hy-
vin mielellään. Sitoutumaton 18 v

H: Ootko toiminut joskus niin, että kaduttaa 
jälkikäteen?
V: …. Mutta sieltä sitten tota aina, aina, ei 
aina, mutta silloin tällöin (naurahtaa) jonkun 
kanssa ajautui jonnekin nurkan puolelle. Lä-
hinnä pussailemaan ja niin poispäin. Mutta 
siinä sitten vois miettiä kuitenkin itse, että 
kun ittellä ei ollut mitään sen suurempia mo-
tiiveja siihen juttuun. Että se oli niin kuin het-
ken mielijohteesta, niin sitten kun se poika 
lähti, tai seuraavana päivänä otti yhteyttä, 
että mitä mieltä sä oot tästä, haluaisitko jat-
kaa. Niin itte oli, että eikä, mitä mä oon teh-
nyt! Oisinpa jättänyt tekemättä, niin ei nyt 
tarvis niin tota aiheuttaa toiselle mielipahaa. 
Seurusteleva 17 v

Kaduttavana tekijänä mainittiin myös kokemat-
tomuus, mikä liittyi yhteen kumppaniin sitoutu-
miseen, jolloin arveltiin seksi- ja seurustelukoke-
muksien jääneen yksipuolisiksi. Esille tulivat 
myös syrjähyppy ja se, että suostui seksiin, vaik-
kei itse ollutkaan halukas. Yksi haastateltavista 
katui sitä, ettei ollut tehnyt rikosilmoitusta jou-
duttuaan puoliväkisin yhdyntään aikuisen miehen 
kanssa.

PELOT JA LUOTTAMUS
Haastattelussa kysyttiin sukupuolitauteihin ja 
raskaaksi tuloon liittyviä pelkoja; näiden lisäksi 
esiin tuli myös muita pelkoja. Ensimmäisessä yh-
dynnässä pelottavina asioina koettiin mahdolliset 
kivut ja se, ettei tiennyt varmasti, kuinka tulisi 
käyttäytyä. Tuolloin vaarana oli toimia taitamat-
tomasti tai epäonnistua. Ensiyhdyntää näytetään 
pidettävän suorituksena, mikä eroaa Hollandin ja 
työtovereidensa (1998, 181) tutkimuksesta, jossa 
tämä oli vain miehille tyypillistä. On mahdollista, 
että kymmenessä vuodessa on tapahtunut muutos 
siinä, miten nuorten naisten on mahdollista pu-
hua omasta seksuaalisuudestaan ja toisaalta suo-
malainen yhteiskunta osana pohjoismaista suku-
puolten tasa-arvoa korostavaa kulttuuria saattaa 
olla sallivampi naisten seksuaalisuuden suhteen. 

Raskaaksi tulo suunnittelematta ja sen muka-
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naan tuoma vastuu ja päätöksenteon vaikeus pe-
lottivat. Erityisesti ne, jotka pitivät todennäköi-
sempänä lapsen synnyttämistä kuin raskauden 
keskeytystä, toivat esille pelon lapsen kasvattami-
seen liittyvästä suuresta vastuusta. Seksuaalisuu-
den kontrollin ja etukäteisvastuun skriptiin sitä 
vastoin liittyi enemmänkin pelko oman elämän 
suunnitelmien sekaisin menosta suunnittelemat-
toman raskauden myötä. 

H: Osaatsä sanoa mikä siinä on pelottavaa, 
siinä raskaaksi tulossa?
V: No (.=) siis (.=) Hmmm, no just ehkä se, 
että ei ois valmis, sitä ei ois suunniteltu. Ja 
niin kuin silleen ehtinyt asennoituun siihen. 
Ja just se oma elämäntilanne ja tälleen. Että 
(pitkä tauko) ne varmaan niinkuin lähinnä. 
Ja just siitä, että menis kaikki asiat sekaisin 
omassa elämässä, mitä nyt on suunnitellut 
kaikkee ihan tarkkaan., kaikki jutut. Ja (.=) 
hmmm, niin (.=). Ja periaatteessa se raskaaksi 
tulo on kuitenkin sellanen iso juttu, vaikka 
pystyis tekeen niin kuin abortin kuitenkin ny-
kyään aika helposti. Niin ei sitä kuitenkaan 
halua, että totta kai sen haluu pitää niin kuin 
sitten vasta sinä aikana kun haluu oikeesti 
lapsen. Seurusteleva 17 v 

Suunnittelemattomaan raskauteen liittyi myös 
hylätyksi tulemisen pelkoja. Vanhemmat (van-
hempien suhtautuminen raskauteen) tai tervey-
denhoitohenkilökunta (haukkuminen typerästä 
käyttäytymisestä) voisivat hylätä. Hylätyksi tule-
misen pelko liittyi myös muihin ihmissuhteisiin ja 
luottamukseen. Poikaystävä (seurusteluun sitou-
tuminen pelottaa) tai kaverit (mielipiteitä nouda-
tettava) voisivat hylätä.

Leimautuminen ”huonoksi ihmiseksi” oli 
myös pelottavaa, vaikkakaan tässä aineistossa 
esille tulleissa skripteissä maineen teema ei nous-
sut etualalle. Maineen varjelu on monissa aiem-
missa tutkimuksissa todettu keskeiseksi tyttöjen 
huolen aiheeksi (Hukkila 1992, 63–4, Saarikoski 
2001, 39–40). On mahdollista, että draamatyös-
kentely ja haastattelut keskittyivät toisenlaisiin 
asioihin, eivätkä näin kutsuneet maineen teemaa 
keskusteltavaksi.

Haastateltava kertoo kokemuksistaan, joita 
ei olisi halunnut tapahtuvan.

V: (.=) Hmmm. No tota (.=) oon mää 
joitain,siis silleen että (.=) että nää tyypit, joi-
den kaa mä oon ollu silleen, niin ne on ollu 
samalta alueelta, eli niinkun ne on kaikki 
tienny toisensa silleen. Niin oon mä silleen 
pelännyt, että jos joku saa tietää, että kyllä 

mulle siinä tossa (.=) viime syksynä ja talvena 
kehitty mainekin, näistä yhen illan jutuista, 
että se leima mussa on varmaan vieläkin, …. 
Kyllä mä sen jätkän tilille olisin halunnut saa-
da, mutta jos mä nyt meen sille puhuun tästä, 
niin niin mä pelkään, että kaikki saa tietää 
siitä. Ja sitä mä taas en halua. 
Sitoutumaton 16v

Esille tulivat myös, omiin kokemuksiin perustuen, 
sukupuolitauteihin liittyvät pelot sekä pelot van-
hempia sukupuolikumppaneita kohtaan, joiden 
ajateltiin voivan käyttäytyä väkivaltaisesti tai 
muuten arvaamattomasti. 

Seksuaalisuuden alueella luottamus korostuu. 
Kaiken kaikkiaan haastateltavat olivat sitä miel-
tä, että luottamus edellyttää toisen tuntemista 
hyvin. Uusiin tuttavuuksiin ei voinut luottaa, kos-
ka ei tiennyt, mitä he itsestä ajattelevat. Intiimim-
pien asioiden suhteen kavereihin ei voinut täysin 
luottaa, koska he voisivat arvostella tai jopa hy-
lätä. Luotettavuus seurustelusuhteessa on aiem-
missakin tutkimuksissa todettu olevan tytöille 
tärkeää (Hoikkala 1996, 287, Holland ym. 1998, 
101). Tässä tutkimuksessa korostui luotettavuu-
den merkitys kaikissa läheisissä ihmissuhteissa. 

POHDINTA
Tulokset kuvaavat tätä pientä nuorten naisten 
ryhmää ja kertovat heidän ajatuksistaan talvella 
2004–2005. Tulokset antanevat kuitenkin viittei-
tä siitä, mitä kulttuurisia skriptejä heijastelevia 
ajatuksia suomalaisilla nuorilla naisilla voisi ylei-
semminkin olla liittyen tässä tutkimuksessa esiin 
nostettuihin seksuaaliterveyden ja riskikäyttäyty-
misen teemoihin.

Tähän kvalitatiiviseen tutkimukseen kutsut-
tiin kyselytutkimuksen pohjalta nuoria naisia 
kahdesta ryhmästä; useita tai harvoja seksikump-
paneita omanneita. Tutkimukseen valikoitui pieni 
joukko. Mahdollisesti mukaan lähteneet olivat 
sosiaalisesti rohkeampia. Toisaalta mukaan saat-
toi valikoitua myös nuoria, jotka halusivat käsi-
tellä omia seksuaaliterveyteen liittyviä ongel-
miaan. Aihe on myös moraalisesti herkkä ja pois-
jääneissä saattoi olla nuoria naisia, jotka eivät 
halunneet ”tulla arvioitaviksi”. Tutkimusjoukon 
valikoituminen on saattanut kaventaa löytynei-
den seksuaalisten skriptien kirjoa. 

Löytyneiden skriptien vaihtelua saattaa ka-
ventaa myös se, että haastattelukysymykset osin 
pohjautuivat prosessidraamoihin, joissa oli ennal-
ta suunniteltu tarinarunko neljine ongelmanrat-
kaisukohtineen. Tosin jokainen ryhmä tuotti mo-
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nia ratkaisuja ongelmakohtiin ja eri ryhmät pää-
tyivät erilaisiin lopputuloksiin. Haastatteluissa ei 
rajoituttu tarinarungon teemoihin, vaan seksuaa-
literveyteen liittyvistä asioista kysyttiin laajem-
min.

Prosessidraamassa esille tulleet tapahtumat 
ovat todennäköisesti virittäneet haastateltavien 
ajatuksia ja lisänneet ymmärrystä toisten erilaista 
toimintaa kohtaan. Jotkut haastateltavat toivat 
selkeästi esiin draaman tapahtumien ja käytyjen 
keskusteluiden vaikuttaneen heidän näkemyksiin-
sä joistakin käsitellyistä teemoista. Usein oma 
aiempi näkemys oli saanut draaman myötä uusia 
näkökulmia. Prosessidraaman onkin todettu tar-
joavan mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen oppi-
miseen (Laakso 2004, 168–74, 184). 

Vaikka prosessidraama itsessään näyttäisi ole-
van hedelmällinen aineistonkeruumenetelmä, se 
on saattanut vähentää osallistujien määrää. Tule-
vissa tutkimuksissa kannattaakin kiinnittää eri-
tyistä huomiota rekrytointiin, jos tutkimuksessa 
käytetään draamamenetelmiä. 

Tutkittavien ikäryhmässä muutamankin vuo-
den ikäerolla saattaa olla merkitystä seksuaali-
käyttäytymisen kannalta (Aapola 1999, 223–54). 
Monet ikään liittyvät tekijät heijastunevat haas-
tatteluihin, mutta draamaryhmissä syntyneiden 
tarinoiden suhteen iän merkitys lienee ollut vä-
häisempi, koska jokaisessa ryhmässä oli ikähaa-
rukan ala- ja yläpäässä olevia tutkittavia. Aineis-
tosta tehdyn kyselytutkimuksen perustella (Kuort-
ti ja Kosunen 2009) seksuaalikumppaneiden 
määrä näyttäisi liittyvän enemmän omaksuttuihin 
käyttäytymismalleihin kuin ikään.

Jatkotutkimukseen mukaan lähteneet olivat 
erittäin motivoituneita ja paneutuivat niin draa-
man tekoon kuin haastatteluunkin. Haastatteluis-
sa oli luottamuksellinen ilmapiiri ja hyvin intii-
meistäkin asioista puhuttiin.

Seksikumppaneiden määrän suhteen haasta-
teltavat edustivat kahdenlaista käyttäytymismal-
lia. Nuorten seksikumppanien suuri määrä on 
monissa aiemmissa tutkimuksissa liitetty useisiin 
riskitekijöihin (Traeen ja Lewin 1992, Escobedo 
ym. 1997, Kuortti ja Kosunen 2009). Sitoutumat-
tomat, joilla oli ollut monia seksikumppaneita, 
jakautuivat näiden perinteisten riskien osalta 
kahtia. Kahdella oli ollut näitä riskitekijöitä, ku-
ten runsasta alkoholin käyttöä, sukupuolitauteja 
ja satunnaista ehkäisyn käyttöä, kahdella ei. Ris-
kien kasautuminen edustaa klassista näkemystä 
riskikäyttäytymisestä ja tässä tutkimuksessa tätä 
kutsutaan klassiseksi riskikäyttäytymiseksi. Seu-

rustelevilla, joilla oli ollut vain yksi tai kaksi sek-
sikumppania, ei tullut esiin edellä mainittuja pe-
rinteisiä riskitekijöitä.

Olennaisin huomio haastatelluista tytöistä 
lienee se, että tyttöjen kesken oli enemmän sa-
mankaltaisuuksia kuin eroja. Kuten aiemmissakin 
tutkimuksissa (Hukkila 1992, 66) läheisyyttä ja 
rakkauden osoittamista pidettiin merkittävimpinä 
asioina seksissä ja erityisesti nämä liitettiin pari-
suhteen seksiin. Sen sijaan satunnaisissa suhteissa 
seksiä pidettiin olosuhteista riippuvana valintana. 
Voidaankin puhua tyttöjen jakamasta yhdenillan-
moraali-skriptistä, jossa parisuhteessa oleville 
seksi on vain tähän parisuhteeseen kuuluva asia 
ja sen oleellisia elementtejä ovat läheisyys ja tun-
teet, kun taas niille, jotka eivät ole parisuhteessa, 
ovat sallittuja yhdenillan seksisuhteet ilman suu-
ria tunteita (kts. Haavio-Mannila ja Kontula 
2001, 357–9). 

Ensitapaamisella tapahtuvan yhdynnän mah-
dollisuudesta oli kahta erilaista ajattelutapaa: 
yhdyntä oli mahdollinen tai jopa todennäköinen 
jo heti ensitapaamisella tai kutakuinkin mahdo-
ton ratkaisu. Nekin tytöt, jotka pitivät yhdyntää 
ensitapaamisella mahdollisena, pitivät parempana 
sitä, että näin ei tapahtuisi. Kaikilla haastatelta-
villa on näin ollen yhteinen käsitys moraalisesti 
oikeasta käyttäytymismallista – ensitapaamisen 
skriptistä. Muissakin suomalaistutkimuksissa 
nuorten arvojen on todettu osin noudattavan 
yleisiä, konservatiivisia linjoja (Hukkila 1992, 
60, Helve 2002, 220–2).

Haastateltujen tyttöjen ajattelutavoissa ilmeni 
joitakin eroja seksin merkityksen ja edellytysten 
suhteen. Kaikki tytöt pitivät kumppanin tunte-
mista toivottavana asiana. Esille tuli tässäkin 
kahdenlaista ajattelutapaa, joiden voisi ajatella 
liittyvän erityyppisiin kulttuurisiin skripteihin: 
joko painotettiin seksin kuuluvan parisuhteeseen 
tai sitten seksisuhteen edellytyksenä pidettiin val-
miutta seksiin ja seksin ajateltiin olevan merkki 
aikuisuudesta. Ne, jotka painottivat valmiutta 
seksiin, näyttivät liittävän seksuaaliset kokemuk-
set riittävään kypsyyteen, johon kuuluu myös 
vastuun kantaminen teoistaan; vastuu on kannet-
tava riippumatta siitä, oliko kyseessä tietoinen 
valinta vai ei. 

Aiemmissa tutkimuksissa median on osoitettu 
vaikuttavan nuorten seksuaalikäyttäytymiseen 
muun muassa rohkaisemalla yhdyntöjen aloitta-
miseen ja seksuaaliseen aktiviteettiin (L’Engle ym. 
2006) ja pitävän yllä nuorten naisten epävar-
muutta luomallaan romanttisella kuvalla (Wilska 
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2001, 66). On esitetty, että naiset omaksuvat me-
diasta romanttisen kielen, joka ei mahdollista 
kommunikointia käytännön seksuaalisista kysy-
myksistä ja näin osaltaan vaikeuttaa täysivaltais-
ten päätösten tekemistä altistaen riskikäyttäyty-
miselle (Holland ym. 1998, 7). Tämän tutkimuk-
sen valossa ennakkokuva seksistä ennen omaa 
ensimmäistä yhdyntäkokemusta oli kahtalainen, 
kuva oli joko selkeän romanttinen tai sitten en-
simmäisiin seksikokemuksiin ei liittynyt suuria 
odotuksia. Kertooko tämä siitä, että osa tytöistä 
omaksuu herkemmin median seksistä luomat ku-
vat ja pyrkii myös toteuttamaan tätä mallia omas-
sa elämässään ja ajautuu näin riskikäyttäytymi-
seen? On kuitenkin tärkeää panna merkille, että 
haastateltavat painottivat pyrkivänsä valinnois-
saan omiin ratkaisuihinsa. Hollandin ja hänen 
työtovereidensa mukaan (1998, 5, 130) monien 
nuorten naisten on vaikea noudattaa ja ylläpitää 
turvallisia periaatteita seksielämässään voimak-
kaista intentioista huolimatta. Tässä tutkimukses-
sa useimmat tytöt kertoivat tähän kuitenkin pys-
tyvänsä.

Vastuun kantamisen teema tuli esiin haastat-
teluissa monessa yhteydessä. Tämän haastattelu-
aineiston perusteella näyttää siltä, että nuoret 
naiset pohtivat vastuutaan laajasti. Seksuaalisuu-
den kontrollin ja etukäteisvastuun skriptiä nou-
dattavat tytöt halusivat kantaa vastuunsa etukä-
teen (esim. ehkäisyä käyttämällä) pyrkien näin 
välttämään ei-toivottuja tilanteita. Vähäisempää 
seksuaalisuuden kontrollia edustava, tilanteisiin 
”joutumisen” skripti, korostaa sitä, että jos ei-
toivottuihin tilanteisiin joudutaan, niiden seurauk-
sista kannetaan kuitenkin vastuu. 

Nuorten seksuaalinen riskikäyttäytyminen, 
joksi myös monet seksikumppanit on perinteises-
ti luettu, mielletään usein vastuuttomuuteen liit-
tyväksi ja erityisesti tyttöjen kohdalla huonoon 
maineeseen johtavaksi (Vuori 1988, Hukkila 
1992, 63–4). Maailmaa, jossa vastuu halutaan 
kantaa kokonaan itse, rakensivat erityisesti ne 
tytöt, jotka edustivat klassista riskikäyttäytymis-
tä. Toisaalta vain he toivat esiin pelkoa hylätyksi 
tulemisesta. Kun läheisiinkin ihmisiin on vaikea 
luottaa, saattaa ainoaksi mahdollisuudeksi jäädä 
luottaa ainoastaan itseensä ja kantaa vastuu yk-
sin. Voidaan puhua luottamuksen paradoksista, 
jossa luottamukseen sisältyy aina riski sen menet-
tämisestä, luottamuksen kääntöpuoli on haavoit-
tuvuus ja riippuvuus (Näre 2005, 24). 

Esiin tuli myös ajatustapa, jossa vastuuta ha-
luttiin jakaa vanhemmille tai poikaystävälle. Aja-

tus siitä, että vastuuta kannetaan yhdessä, saattaa 
olla merkki luottamuksesta. Kukaan vastuun ja-
kamiseen taipuvaisista haastateltavista ei tuonut 
esiin pelkoaan hylätyksi tulemisesta.

Vastuukysymystä pohdittiin myös suhteessa 
alkoholinkäyttöön. Alkoholia syytettiin silloin, 
kun sen käyttö oli johtanut huonoihin valintoihin 
(kts Suvivuo ym. 2008). Toisaalta Jaatisen (2000) 
tutkimuksessa todettiin, että tytöille tyypillistä oli 
humalassakin kantaa vastuuta itsestä ja toisista. 
Kun katsotaan, että alkoholi on ollut syynä huo-
noihin valintoihin, kyseessä voi olla attribuutio-
erhe, jonka mukaan ihmisillä on taipumus ottaa 
kunniaa myönteisistä tuloksista, mutta kieltää 
vastuunsa epäonnistumisista (Gecas 1982). Epä-
onnistumiset voidaan attribuoida ulkoisiin syihin 
kuten alkoholiin. 

Tytöt eivät merkityksellistäneet yhdyntätilan-
netta riskitilanteena. Jos joltakin suojauduttiin 
niin raskaudelta, mikä on aiempienkin tutkimus-
ten tulos (Traeen ym. 1992). Raskaaksi tulossa 
haastateltavia pelotti raskauden jatkamiseen liit-
tyvän päätöksenteon vaikeus ja se vastuu, joka 
liittyy joko abortin tekoon tai lapsesta huolehti-
miseen. 

Yhteistä kaikille haastateltaville oli katumus 
jostakin seksiin liittyvästä käyttäytymisestä. Ka-
duttiin väärien seksuaalisten vihjeiden antamista 
ja toisaalta kaduttiin ehkäisyn unohtamista ja 
seksiä väärien ihmisten kanssa. 

Kaduttavina asioina mainittiin myös syrjä-
hyppy ja se, että suostui seksiin, vaikka ei itse 
ollutkaan halukas. Kertooko tämä siitä, että nuo-
ri tunnistaa omat halunsa ja arvonsa, mutta ei 
noudata niitä (syrjähypyssä rikkoen omia moraa-
lisia arvojaan tai suostumalla seksiin vain kump-
panin halun vuoksi) ja katuu tätä? Tämä voisi 
kertoa seksuaalisen voimaantumisen prosessista, 
jossa oma naiseus alkaa löytyä ja se hyväksytään 
arvokkaana osana omaa ihmisyyttä (kts. Holland 
ym. 1998).

Näre (2005, 151–66) kuvaa seksuaalista käyt-
täytymistä skripteinä, jotka voidaan jakaa kol-
meen luokkaan: vastavuoroisuuden, vapaamieli-
syyden ja libertaariskriptiin. Tässä tutkimuksessa 
suurin osa haastatelluista edusti vastavuoroisuu-
den skriptiä, jossa tunteet kuuluvat seksuaalisiin 
suhteisiin ja suhde perustuu luottamukseen. Klas-
sista riskikäyttäytymistä edustaneet tytöt noudat-
tivat vapaamielisyyden skriptiä, jossa kumppanin 
ei tarvitse olla vakituinen, sänkyyn voi mennä jo 
ensitapaamisella ja suhteessa pyritään yhteisym-
märrykseen. Libertaariskripti, jossa luottamuksen 
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pettäminen ja manipulointi ovat sallittuja, ei tul-
lut esiin tässä tutkimuksessa ja se onkin Näreen 
mukaan joidenkin poikien jakama seksuaalisuu-
den käsikirjoitus. Näreen tutkimuksessa ei tullut 
esiin romantiikan skriptiä, jolle tyypillistä olisivat 
haaveilu ja suuret tunteet (Näre 2005,114–9). 
Tässä tutkimuksessa tuli esille aavistus romantii-
kan skriptistä romanttisina odotuksina ensim-
mäistä yhdyntää kohtaan. 

Papp työtovereineen (2000, 177–217) jakaa 
strukturoidussa haastattelututkimuksessaan ihmi-
set neljään tyyppiin seksuaalikokemusten perus-
teella: seksiin suuntautuneet, monogaamiset, ko-
kemuksiin ajautuneet ja estoiset halukkaat. Tä-
män tutkimuksen haastateltavista seurustelevat 
edustaisivat parhaiten monogaamista tyyppiä, 
jolle tyypillistä ovat harvat seksikumppanit, sään-
nöllinen ehkäisyn käyttö ja seksuaalisuuden liit-
täminen parisuhteeseen. Klassista riskikäyttäyty-
mistä edustaneet tytöt puolestaan ovat lähimpänä 
kokemuksiin ajautuneiden tyyppiä, jolle luon-
teenomaista on riskien otto ja se, ettei seksuaali-
suus ole täysin omassa hallinnassa. Seksiin suun-
tautuneita, joille tyypillistä on voimakas seksuaa-
linen halu ja monet seksikokemukset ilman katu-
musta, ja estoisia halukkaita, jotka haluaisivat 
seksikokemuksia, mutta eivät ole niitä syystä tai 
toisesta saaneet, ei tässä tutkimuksessa tullut 
esiin, mikä selittynee tutkimuksen valikoituneilla 
nuorilla.

Hollandin ja hänen kollegoidensa (1998, 
104–105, 171) mukaan normatiivisen heterosek-
suaalisuuden diskurssi tarjoaa rajoitetut skriptit 
seksuaalisuuden ilmentymiselle. Heidän käsityk-
sensä mukaan miehinen määrittelyvalta vaikuttaa 
nuorten päätöksentekoon ja erityisesti nuoret nai-
set peilaavat itseään tämän hyvin yksipuolisesti 
määritellyn miehisyyden kautta. Nuoret yrittävät 
rikkoa ja uudistaa näitä skriptejä siinä kuitenkin 
harvoin onnistuen. 

Tutkijat (Holland ym. 1998, 135–44) toivat 
esille neljä naisten seksuaalisen voimaantumisen 
skriptiä. Miehinen malli korostaa vapautta sek-
siin ilman sitoumuksia. Lähimpänä tätä mallia 
tässä tutkimuksessa olivat klassista riskikäyttäy-
tymistä edustavat nuoret naiset, mutta hekin kan-
toivat vastuutaan mitä suurimmassa määrin. Ti-
lannekohtaisen voimaantumisen malli voi perus-
tua parisuhteen luottamukseen tai omakohtaisiin 
riskikokemuksiin, jotka ovat opettaneet kontrol-
loimaan seksisuhteita. Useimmat tämän tutki-
muksen nuorista naisista edustivat tätä voimaan-
tumisen mallia. Hauras tiedollis-kokemuksellisen 

voimaantumisen malli perustuu itsetietoisuuden 
kehittymiselle vaikeiden omien kokemusten kaut-
ta. Tällaisia kertomuksia ei tullut esille tässä tut-
kimuksessa. Neljäs voimaantumisen malli on 
vahva tiedollis-kokemuksellinen voimaantumi-
nen, missä sovitaan seksuaalikäytännöistä ja var-
mistetaan seksuaalinen turvallisuus, mielihyvä ja 
täysivaltaisuus molemmille osapuolille. Tässä tut-
kimuksessa osa tytöistä, niin sitoutumattomista 
kuin seurustelevistakin, toi esille tämän voimaan-
tumismallin ajatuksia, jotka ehkä suomalaisessa 
tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa voivat olla 
yleisempiä kuin siteeratun tutkimuksen brittiläi-
sessä yhteiskunnassa. 

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkimuksessa muotoutui riskikäyttäyty-
misajatuksen läpi katsottuna kaksi tapaa tarkas-
tella seksuaalisuuden maailmaa: klassista riski-
käyttäytymistä edustaneiden ja muiden tyttöjen 
näkökulmat. Klassisen riskikäyttäytymisen näkö-
kulmasta elämää tarkastelevat tytöt pitivät yh-
dyntää ensimmäisellä tapaamiskerralla mahdolli-
sena. He myös pitivät tärkeänä valmiutta seksiin. 
Olisiko tämä heidän tapansa voimaantua ja ottaa 
haltuun oma seksuaalisuutensa? (kts. Holland 
ym. 1998, 134). Nämä tytöt kertoivat käyttä-
neensä ehkäisyä satunnaisesti ja heillä oli ollut 
romanttisia odotuksia ennen omaa ensimmäistä 
yhdyntäänsä. Heidän tarkastelukulmastaan sek-
suaalisuus eikä maailmakaan ole täysin kontrol-
loitavissa, vaan elämä tuo tullessaan asioita, joi-
hin on sopeuduttava käytettävissä olevin resurs-
sein. 

Tytöt, joiden voitiin katsoa edustavan klassis-
ta riskikäyttäytymistä, eivät puhuneet lainkaan 
seksuaalisista vihjeistä. Antavatko nämä tytöt 
vihjeitä vain ”tositarkoituksella” vai eivätkö huo-
maa antavansa vihjeitä lainkaan? Ajaako se, että 
he mahdollisesti antavat tiedostamattaan seksuaa-
lisiksi tulkittavia vihjeitä, heidät myöhemmin ka-
duttaviin tilanteisiin? Tyypillisiä katumuksen 
kohteitahan heillä olivat yhdynnät ilman ehkäi-
syä ja seksi väärien ihmisten kanssa. 

Muille tytöille yhdyntä ensitapaamisella ei 
ollut mahdollinen eikä heillä ollut romanttisia 
etukäteisodotuksia seksiä kohtaan. Nämä tytöt 
mainitsivat neitsyydestä eroon pääsyn ensimmäi-
sen yhdynnän syyksi. Luovatko he voimaantu-
mistaan neitsyyden kautta ajattelemalla neitsyy-
den olevan arvokas asia, joka tietoisesti lahjoite-
taan ensimmäisessä yhdynnässä? (kts. Holland 
ym. 1998, 134, 185–7).
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Tässä ajattelutavassa tulivat esiin myös indi-
vidualistiset arvot. Näkemystä edustavat tytöt 
pyrkivät tietoisesti kontrolloimaan elämäänsä ja 
seksuaalisuuttaan saavuttaakseen tavoitteensa. 
He pitivät ehkäisyä itsestään selvänä ja toivat 
esiin pelon omien elämänsuunnitelmiensa sekai-
sin menosta ja siitä, miten muut suhtautuisivat 
suunnittelemattomaan raskauteen. Olisiko niin, 
että heille oman elämän suunnitelmat ovat siinä 
määrin selkeitä ja tärkeitä, että ehkäisystäkin 
huolehtiminen on itsestään selvää? Nämä tytöt 
katuivat väärien seksuaalisten vihjeiden antamis-
ta, ja näin toiselle aiheuttamaansa mielipahaa, 
koska olivat antaneet ”lupauksia”, joita eivät ai-
koneetkaan täyttää. 

Tutkimuksessa alun perin tehty jako ryhmiin 
nuoren seksikumppaneiden määrän perusteella 
näyttäisi olevan jossain määrin ongelmallinen. 
Tämä näkökulma tuo joitakin uusia ulottuvuuk-
sia tutkittaessa nuorten seksuaalista riskinottoa, 
mutta ei selitä erilaisia käyttäytymistapoja. Tut-
kimuksessa mukana olleet nuoret naiset näyttäi-
sivät jakavan pitkälti samat seksuaaliseen käyt-
täytymiseen liittyvät kulttuuriset resurssit, skrip-
tit, jotka ovat omaksuttavissa esimerkiksi nuor-
tenlehdistä ja televisiosarjoista, ja joita he sovit-
tavat yhteen oman elämänsä kanssa.

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, 
että kuva nuorista naisista, joilla on ollut paljon 
seksikumppaneita, on monimuotoisempi kuin 
monien aikaisempien lähinnä kvantitatiivisten 
tutkimusten perusteella luotu kuva. Vain yhteen 
tai muutamaan riskitekijään huomion kiinnittä-

minen saattaa johtaa harhaan ja vääristää käsi-
tystä nuoresta ja ohjata terveydenhuollon ammat-
tilaisten toimintaa kapeaksi tai yksipuoliseksi. 
Tilanteen kokonaisvaltainen kartoitus vaatii aitoa 
vuorovaikutusta nuoren ja terveydenhuollon am-
mattilaisten välillä.

Tämä tutkimus toi esiin nuorten seksuaalisiin 
valintoihin ja arvoihin liittyvän monipuolisuuden. 
Tarkoituksena oli tutkia laajalti riskikäyttäytymi-
seen liittyviä tekijöitä ja tuoda esiin useita näkö-
kulmia, joihin myöhemmissä tutkimuksissa voi-
daan syvällisemmin pureutua. Jatkossa olisi tär-
keää tutkia syvemmin arvojen ja seksuaalisen 
käyttäytymisen välistä suhdetta. Tämän tutki-
muksen valossa seksuaalisuuteen kytkeytyvät ar-
vot olivat varsin konservatiivisia, vaikka käyttäy-
tymisessä olikin eroja. Kliinisessä työssä tällaisten 
asioiden parissa toimineelle tutkijalle tämä tutki-
mus toi esiin sen, että seksuaalisuuteen liittyviä 
asioita on mahdollista tutkia ja pohtia myös il-
man pedagogista asennetta. Olisi erittäin tärkeää 
suhtautua kuhunkin nuoreen yksilöllisesti ja avoi-
min mielin hakea tapoja tukea nuoria niin, että 
he voisivat toimia arvojensa mukaisesti ja näin 
ohjata nuorten terveydenhuollon niukahkot re-
surssit mahdollisimman oikein. 
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The study aimed at examining the choices and 
their adjacent values in the sexual behaviour of 
girls, especially from the point of view of risk be-
haviour, the criterion of which was multiple sex-
ual partners. The data consisted of semi-struc-
tured interviews in which the interviewees dis-
cussed their personal experiences and opinions 
about sexuality, and commented on the choices 
made in the process drama that had preceded the 
interviews. The method of analysis was thematic 
content analysis. The analysis was theory-driven 
such a way that part of the themes were already 

present in the interview frame. However, the data 
were also open for new themes to be introduced. 
The main result of the study was that the girls 
shared the same scripts concerning sexuality. The 
differences observed in the girls’ sexual behaviour 
can partly be explained by their values and a 
sense of control over one’s life. Multiple sexual 
partners of young girls are not necessarily a sign 
of risk. Each young girl should be encountered 
individually, and be supported in the way her 
situation requires.
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Johdanto

Pohjoismaissa seksuaalinen ilmapiiri on ollut var-
sin avoin verrattuna moniin muihin maihin (Tra-
een & al. 2004). Nuorten seksuaalisuudesta on 
voitu keskustella asiallisesti ja nuorille on tarjot-
tu seksuaaliterveyteen liittyvää tietoa, myös pe-
rusopetuksessa. Suomessa nuorten raskauden-
keskeytyksiä on kansainvälisesti verraten vähän 
(Knudsen & al. 2003) ja 2000-luvulla ne ovat 
pienen nousuvaiheen jälkeen taas vähenenty-
neet (THL 2009). Vuonna 2008 Suomessa teh-
tiin alle 20-vuotiaille 2070 raskaudenkeskeytys-
tä eli noin 13 tuhatta samanikäistä tyttöä koh-
den. Synnytyksiä puolestaan oli noin yhdeksän 
tuhatta kohti.

Suunnittelemattomaan raskauteen ja raskau-
den keskeytykseen liittyvään keskusteluun vai-
kuttavat monet yksilöön, historiaan, kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan kuuluvat tekijät. Tätä keskus-
telua pohdittaessa on otettava huomioon myös 
lainsäädäntö. Suomen ensimmäinen laki raskau-
denkeskeytyksistä on vuodelta 1950. Lakia uu-
distettiin 1970, jolloin sosiaaliset syyt hyväksyt-
tiin uutena perusteena raskauden keskeytykselle 
(Laki raskauden keskeyttämisestä 1970). Kaiken 
kaikkiaan raskauden keskeytykseen liittyvä lain-
säädäntö on Euroopassa liberalisoitunut ja mo-
nissa maissa on nähtävissä asenteen muutos suh-
teessa naisen oikeuteen päättää itse raskaudestaan 
(Arisi 2003). Suomessa ei kuitenkaan ole mah-
dollista keskeyttää raskautta pelkästään naisen 
tahdosta, vaan keskeytykselle tarvitaan aina jo-
kin laissa mainittu peruste (Laki raskauden kes-
keyttämisestä 1970).

Nuorten raskaudet lienevät usein suunnittele-
mattomia (Kosunen & al. 2002). Odottamaton 
raskaus asettaa nuoren valinnan eteen: on tehtävä 
päätös raskauden jatkamisesta tai sen keskeyttä-
misestä, eettisesti ajatellen elämästä tai kuolemas-
ta. Perusteluja raskauden keskeytyksen valintaan 
on selvitetty monissa tutkimuksissa jo raskaana 
olevilta tai jo raskauden keskeytyksen kokeneil-
ta. Yleisimpinä syinä on mainittu opiskelujen tai 
töiden häiriintyminen, taloudelliset tekijät, yk-
sinhuoltajuus ja parisuhdeongelmat tai valmis-
tautumattomuus äitiyteen (Broen & al. 2005b; 
Finer & al. 2005; Larsson & al. 2002; Tornbom 
& al. 1994). Pitkän aikavälin tarkasteluissa on to-
dettu, että raskauden keskeytyksellä voi olla nai-
sen hyvinvoinnin kannalta positiivisia vaikutuk-
sia (Kero & al. 2004), vaikka raskauden keskey-
tys herättääkin usein ristiriitaisia ajatuksia ja tun-
teita (Kero & al. 2001). Toisaalta raskauden kes-
keytys voi aiheuttaa pitkäaikaista ahdistusta ja 
nainen saattaa kantaa asiaa kipeänä muistona lä-
pi elämän (Tuomaala 2006; Broen & al. 2005a; 
Pattis Zoja 1997, 107).

Nuorten raskauteen ja synnytykseen asen-
noidutaan Pohjoismaissa kielteisesti lukuun ot-
tamatta Islantia (Ekstrand & al. 2005; Bender 
& al. 2003; Singh & al. 2001; Hirvonen 2000, 
111−112). Kuitenkin raskauden keskeytykseen 
suhtaudutaan hyväksyvämmin kuin lapsen syn-
nyttämiseen (Darroch & al. 2001). Tutkimuk-
sessa, jossa käytettiin menetelmänä fokusryh-
mähaastattelua, nuoret näyttävät jakavan nämä 
käsitykset (Thorsen & al. 2006; Ekstrand & al. 

”Meille tais sattuu pieni vahinko”
Tyttöjen suunnittelemattomaan  
raskauteen liittyvät tulkinnat
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2005). Nuorten raskauteen ja äitiyteen on yh-
distetty useita taloudellisiin, sosiaalisiin ja ter-
veydellisiin tekijöihin liittyviä haittoja ja vaaroja 
(Lehti & al. 2010; Leishman 2004; Morgenthau 
1984). Lapsen tulo nuoren elämään nähdään pi-
kemminkin turmelevana kuin arkielämää rikas-
tuttavana tekijänä (Hirvonen 2000, 112), vaikka 
teiniäidit itse näkevätkin asian toisin (Hirvonen 
2000). Tyttöjen tuleekin ennen kaikkea huoleh-
tia maineestaan ja välttyä suunnittelemattomal-
ta raskaudelta (Saarikoski 2001, 31−32; Huk-
kila 1992, 63−64). Teiniäitiyttä on tutkittu vä-
hemmän kuin nuorten raskauden keskeytyksiä 
(ks. Hirvonen 2000; Schofield 1996). Tämä saat-
taa selittyä sillä, että nuorten on kulttuurisesti 
hyväksyttävämpää keskeyttää suunnittelematon 
raskaus kuin synnyttää.

Tässä tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, 
millaisin perustein tytöt tekevät päätöksiä tilan-
teessa, jossa he huomaavat olevansa vastoin suun-
nitelmiaan raskaana. Vaikka perusteluja raskau-
den keskeytykseen on tutkittu, itse valintaproses-
si tunnetaan huonosti eikä siitä juurikaan ole tut-
kittua tietoa. Tavoitteena on saada monipuolinen 
kuva siitä, millaisten paineiden, normien, arvo-
jen ja tietojen varassa nuoret tekevät päätöksiään.

Aineistonkeruumenetelmänä käytetään pro-
sessidraamaa, jonka avulla simuloidaan tilannet-
ta, jossa nuoret tekevät raskauden jatkamista tai 
keskeyttämistä koskevia päätöksiä. Tietääksem-
me draamaa ei ole juurikaan käytetty aiemmin 
tämän tyyppisen tutkimuksen aineistonkeruu-
menetelmänä (ks. kuitenkin Draamamenetelmät 
ja tieto… 2008), sen sijaan draamamenetelmiä 
on käytetty opetuksen tutkimuksessa, opetuk-
sessa, hoidossa ja kuntoutuksessa (ks. esim. Ka-
rakelle 2009; Häkämies 2008; Draamaa ja teat-
teria yhteisöissä 2005; Laakso 2004; Hynninen 
2003; Blatner 1997). Haastatteluaineistoon ver-
rattuna draaman ruumiillisuus tuo tunteet toisel-
la tavalla mukaan asioiden käsittelyyn ja roolien 
kautta arkaluonteisia asioita saattaa olla helpompi 
käsitellä. Tämän tutkimuksen analyysissa tarkas-
tellaan päätöksentekoprosesseja ennen kuin asiat 
ovat tapahtuneet henkilökohtaisessa elämässä, ja 
näin pyritään pääsemään käsiksi niihin kulttuuri-
siin resursseihin, joiden varassa nuoret tekevät ras-
kauden jatkamista ja keskeyttämistä koskevia pää-
töksiä. Tutkimuksessa pyritään prosessidraaman 
avulla luomaan mahdollisimman kokonaisvaltai-
nen kuva siitä todellisuudesta, jossa nuoret naiset 
tekevät päätöksiään suunnittelemattoman raskau-

den yllättäessä. Niin nuorten itsensä, heidän elä-
määnsä kuuluvien muiden ihmisten, kuin yhteis-
kunnankin kannalta on tärkeää ymmärtää, mit-
kä tekijät vaikuttavat raskautta koskevaan päätök-
sentekoon ja millaisia valintojen perusteet ovat.

Tutkimuksen kuvaus

Aineisto ja osallistujat
Tässä tutkimuksessa nuoriksi määritellään al-
le 20-vuotiaat. Tutkimuksen aineistona on kol-
me videoitua prosessidraamaa. Osallistujat näi-
hin draamoihin kutsuttiin niiden vapaaehtois-
ten joukosta, jotka olivat aiemmin osallistuneet 
seksuaaliterveyttä, -tapoja ja -asenteita selvittä-
neeseen kyselytutkimukseen (Kuortti & Kosu-
nen 2009). Kysely oli suunnattu 15−18-vuoti-
aille tytöille, jotka olivat nuorille tarkoitetun ter-
veydenhuoltoyksikön asiakkaina. Tutkimuksen 
prosessidraamoihin osallistui kymmenen tyttöä, 
joista muodostettiin kolme 3−4 hengen ryhmää. 
Draamat toteutettiin 8−10 kuukautta kyselytut-
kimuksen jälkeen. Tutkimuksella on Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja Tam-
pereen kaupungin tutkimuslupatoimikunnan 
hyväksyntä. Myös nuorilta itseltään pyydettiin 
kirjallinen suostumus tutkimukseen.

Iältään tytöt olivat draamantekohetkellä 
16−19-vuotiaita. He opiskelivat joko peruskou-
lussa, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa. Osa 
asui vanhempansa/ vanhempiensa kanssa, osa it-
senäisesti joko yksin tai avoliitossa. Sosioekono-
miselta taustaltaan tyttöjen vanhemmat kuului-
vat työntekijöihin, alempiin ja ylempiin toimi-
henkilöihin sekä yrittäjiin. Ensimmäisen yhdyn-
tänsä haastateltavat olivat kokeneet 13−17-vuoti-
aina. Kahta tutkittavaa lukuun ottamatta kaikilla 
oli kokemusta seurustelusta.

Kuhunkin prosessidraamaan oli kutsuttu kah-
deksan osallistujaa, mutta lopulta paikalle ku-
hunkin ryhmään saapui 3−4 tyttöä. Poisjääneet 
joko jättivät tulematta tai peruivat osallistumi-
sensa viime hetkillä. Kukin ryhmä kokoontui 
kahdesti. Ensimmäisellä kerralla ryhmän jäsenet 
tutustuivat toisiinsa, prosessidraaman ohjaajaan 
ja tutkijaan sekä draamatekniikoihin, joita tutki-
musdraamassa käytettiin. Toisella tapaamisker-
ralla tehtiin tutkittava prosessidraama ja lopuk-
si keskusteltiin ryhmässä draaman synnyttämis-
tä ajatuksista. Draamojen ohjaajana toimi koke-
nut draamaopettaja.
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Draamassa asioita käsitellään eläytymisen kaut-
ta, jolloin voidaan asettua myös toisen rooliin ot-
tamalla käyttöön tietty, itselle epäominainen suh-
tautumistapa tai asenne. Tarkoituksena on tut-
kia draaman toimijoita tuomalla esiin mahdol-
lisia suhtautumistapoja. (Owens 2002, 16−22). 
Keskeisenä tavoitteena ei ole yhden totuuden et-
sintä, vaan avata erilaisia näkemyksiä maailman 
tarkasteluun. Draamassa kokeillaan asioita, joita 
halutaan tutkia siitä todellisuudesta, joka tunne-
taan. Fiktion maailmassa voidaan toimia vallas-
ta vapaana, mikä mahdollistaa eettiset kokeilut. 
Draamassa voidaan liikkua ajassa ja kulttuurissa 
tilasta toiseen ja siten hahmottaa yhteiskuntaa ja 
kulttuuria eri näkökulmista. (Heikkinen 2002, 
66−67). Esteettisen kahdentumisen teorian mu-
kaan maailmaa tarkastellaan kahdella eri taval-
la: roolin ja draamamaailman kautta sekä oma-
na itsenä sosiaalisen todellisuuden kautta (Heik-
kinen 2002, 100). Draama kiinnittyy tutkitta-
vien teemojen kautta yksilön omaan kokemus-

taustaan ja sitä kautta kasvaa merkitykselliseksi 
(Bolton 1986, 218−219). Draamaan tuodut asi-
at riippuvat kulttuurisesta taustasta, kokemuksis-
ta ja asenteista ja koska draamatyöskentely tapah-
tuu ryhmissä, on mahdollista nostaa esiin yhtei-
siä asioita vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa.

Tässä tutkimuksessa draamatyöskentelyn työ-
tapoina käytettiin improvisaatiota, ”kuumaa tuo-
lia”, ”tilannekuvaa” ja ”roolia seinällä” (Owens 
2002, 26−33). Improvisaatiossa ryhmä joko suo-
raan tai pienen suunnittelun jälkeen tekee pyyde-
tyn kohtauksen kukin omassa roolissaan. ”Kuu-
massa tuolissa” ohjaaja haastattelee henkilöä, jo-
ka toimii roolissa ja kertoo roolihenkilön todelli-
sista ajatuksista (tarkoituksena selkiinnyttää per-
spektiiviä ja kontekstia). ”Tilannekuvassa” ryh-
mä muodostaa pysäytetyn tilannekuvan joko en-
nen tai jälkeen tapahtuman keskittyen konk-
reettiseen hetkeen ja pyydettäessä roolihenkilö 
lyhyesti kertoo sen hetkiset ajatuksensa. ”Roo-
li seinällä” -tekniikassa piirretään roolihahmo ja  

Kth (tutkija 
kth:n roolissa) 
toteaa Lauran 
olevan raskaana 
(grt pos)

impr. Lauran ja 
tonin / Lauran ja 
ystävättären 
(tyttöjen päätök-
sen mukaan) 
keskusteluista

impr. 
vanhemmille 
kertomisesta

kuumat 
tuolit

kuumat 
tuolit

Laura ja toni 17-v. 
kaupunkilaisnuoria

Laura ja toni 
tapaavat, toni
pyytää Lauraa 
kotiinsa.

Laura ja toni 
alkavat seurustella. 
Laura huomaa 3 kk:n 
seurustelun jälkeen, 
että kuukautiset ovat 
2 vkoa myöhässä.

Laura menee 
kouluterveyden-
hoitajan 
vastaanotolle

Lauran tilanne 
muutamia vuosia 
ed. tapahtumien 
jälkeen sukujuhlissa

Lauran profilointi 
(rooli seinällä)

tonin profilointi 
(rooli seinällä)

impr. Lauran perheestä 
ja kavereista

impr. tonin perheestä 
ja kavereista

tilannekuvat

tilannekuvat

impr. tapaamisesta kaupungilla ja 
mahdollisesti myöhemmin tonin kotona 
(eri vaihtoehtoja tilanteesta tyttöjen 
päätöksen mukaan)

impr. kun Laura kertoo asiasta joko 
tonille tai ystävälleen (tyttöjen 
päätöksen mukaan)

impr. juhlista 
(keitä läsnä) tilannekuvat kuumat 

tuolit

kuumat 
tuolit

kuumat 
tuolit

Kuvio 1. Draamatarinan kulku
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kirjoitetaan faktat, luonnekuvaukset ja havainnot 
tästä roolihahmosta näkyviin. 

Tutkija oli suunnitellut tarkasti draamatari-
nan ratkaisukohdat. Osallistujien pienen mää-
rän vuoksi draamatarinan toteutustapaa joudut-
tiin hieman muuttamaan, tutkimustarinan si-
sältörunko sen sijaan pysyi muuttumattoma-
na. Draamatarinan kulku on esitetty kuviossa 1. 
Keskeiset ongelmanratkaisutilanteet olivat Lau-
ran ja Tonin ensitapaaminen, Lauran kuukautis-
ten myöhässäolo sekä suunnittelematon raska-
us ja siihen liittyvä pohdinta. Tutkimus on rajat-
tu suunnittelemattomaan raskauteen liittyvään 
päätöksentekoon. 

Draamat videoitiin ja puhe kirjoitettiin teksti-
muotoon sanatarkasti. Draamoista litteroitua ai-
neistoa on yhteensä 135 sivua, josta tässä tutki-
muksessa on tarkasteltu erityisesti suunnittele-
mattomaan raskauteen ja sen jälkeisiin tapahtu-
miin liittyviä osia, joista kertyi 49 sivua litteroi-
tua tekstiä. Puhetekstin oheen kirjattiin muistiin 
draamahenkilöiden liikkeet ja sijainnit toisiinsa 
nähden sekä keskeisimmät eleet ja ilmeet, kuten 
naurahdukset, katseen suunnat ja käsikkäinolo. 
Analyysin pohjana käytettiin edellä mainittua 
tekstiversiota, mutta tarvittaessa tekstin tulkin-
taa tarkennettiin tarkastamalla tilanne videolta. 

Aineistolainaukset ovat lainausmerkeissä kur-
siivilla. Lainauksissa ... tarkoittaa tekstiä, josta 
ei ole saanut selvää, --- poisjätettyä tekstinosaa, 
kaksoissulut tutkijan tarkennuksia ja / lyhyttä se-
kä // pitkää taukoa.

Analyysi
Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ovat 
Erving Goffmanin (1974) kehittämässä kehysa-
nalyysissa. Erilaiset kehykset ylläpitävät erilaisia 
todellisuuksia. Goffmanin (1974, 25) mukaan 
sosiaalisia tilanteita ei tulkita sellaisinaan vaan 
tietyn kehyksen kautta, jonka läpi tilanne on ym-
märretty. Kehys toimii havainnoinnin ja tunnis-
tamisen apuvälineenä ja resurssina. Robert Ent-
man (1993) määrittelee kehystämisen joidenkin 
puolien valitsemiseksi ja tekemiseksi muita nä-
kyvämmäksi havaitusta todellisuudesta niin, et-
tä suositaan tiettyä ongelmanmäärittelyä, tulkin-
taa, moraalista arviota ja/tai toimintasuositusta. 
Kehykset eivät ole stabiileita vaan kontekstuaali-
sia ja usein myös limittäisiä (Goffman 1974, 13, 
25, 82). Kehysanalyysin tarkoituksena on tunnis-
taa yhteiskunnassa käytössä olevia kehyksiä ja ku-
vata yksilöiden käyttämiä erilaisia tulkintakehyk-

siä, joiden kautta todellisuus ja toiminta hahmot-
tuvat tietynlaisiksi. Kehykset antavat merkityk-
sen tilanteille ja niissä tapahtuvalle toiminnalle.

Tässä tutkimuksessa kehykset ymmärretään 
laajoiksi tulkintakehyksiksi, joiden kautta suun-
nittelemattomaan raskauteen liittyvää päätöksen-
tekoa tehdään ymmärrettäväksi eri näkökulmis-
ta ja suhteessa eri toimijoihin. Kunkin kehyksen 
sisällä on erilaisia näkökulmia. Analyyttiset väli-
neet pohjautuvat sekä kehysanalyysiin (ks. Perä-
kylä 1990) että tulkintojen moninaisuuden nä-
kökulmaan (ks. Suoninen 1993).

Aineistolähtöisessä analyysissa etsittiin ensin 
puheesta raskauden keskeytystä puoltavat ja vas-
tustavat argumentit. Sen jälkeen etsittiin muut 
raskauden jatkamiseen liittyvät pohdinnat. Ai-
neisto järjestettiin erilaisten näkökulmien mukai-
sesti ja analysointia jatkettiin, kunnes ryhmitte-
lyn perusteella pystyttiin jäsentämään ja nimeä-
mään erilaiset tulkintakehykset. Lopulta aineis-
tosta muodostettiin seitsemän erillistä kehystä, 
joiden kautta tytöt käsittelivät suunnittelemat-
tomaan raskauteen liittyviä asioita. 

Tulokset
Tutkittavat rakensivat yllättäen kaikkiin kol-
meen draamaan toisistaan riippumatta saman-
laisen päähenkilöiden tarinan, joka ainakin läh-
tökohdiltaan noudatteli eräänlaista tuhkimota-
rinaa. Päähenkilöiden tarinassa Laura oli rikki-
näisestä perheestä, Lauralla oli ongelmalliset vä-
lit työn raskauttamaan äitiinsä, jonka kanssa hän 
asui yhdessä pikkuveljensä kanssa. Tarinan urhei-
lullinen Toni asui hyvin toimeentulevassa ydin-
perheessä, jossa äiti oli vähän ”hössöttävä” eikä 
isä ollut kovin hyvin perillä poikansa asioista.

Vaikka päähenkilöt Laura ja Toni ja draama-
tarinarunko olivat kaikille ryhmille samat, muo-
toutuivat seurustelutarinat erilaisiksi. Ensimmäi-
sen ryhmän draamassa päädyttiin yksimielises-
ti jatkamaan raskautta ja vuoden kuluttua Lau-
ra ja Toni olivat edelleen yhdessä onnellisena per-
heenä. Toisessa ryhmässä puolestaan päädyttiin 
yksimielisesti raskaudenkeskeytykseen ja Lauran 
ja Tonin tiet erkanivat. Seitsemän vuotta tapah-
tumien jälkeen Laura oli edelleen yksin, opiske-
lunsa päättäneenä ja ammatissaan toimien. Kol-
mas ryhmä päätyi pitkän keskustelun jälkeen lo-
pulta keskeytykseen. Kolmen vuoden kuluttua 
Laura ja Toni olivat edelleen yhdessä ja Laura uu-
delleen, toivotusti raskaana.

Analyysissa muodostettiin seitsemän erillis-
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tä kehystä, joiden kautta nuoret tekivät päätök-
siä siitä, miten toimia suunnittelemattoman ras-
kauden suhteen. Joitakin kehyksiä käytettiin niin 
raskauden keskeytystä puoltavia kuin vastustavia-
kin argumentteja käsiteltäessä, joitakin vain tois-
ta kantaa argumentoitaessa. Ensin on esitelty ke-
hykset, joita käytettiin niin puoltavassa kuin vas-
tustavassakin argumentoinnissa. Tämän jälkeen 
on kehys, joka ilmeni vain puoltavassa puhees-
sa ja lopuksi kehykset, joita käytettiin vain ras-
kauden keskeytystä vastustavassa puheessa. Osaa 
kehyksistä käytettiin paljon, joitakin vain satun-
naisesti. Kaikilla oli käytössään useita kehyksiä.

1. Rationaalisuuskehys
Rationaalisuuskehyksessä keskeisiä tekijöitä pää-
töksenteossa ovat rationaalisuus (järkevyys, te-
hokkuus), päämääriinsä pääseminen ja arkielä-
män hallittavuus. Kyseessä on eräänlainen yhteis-
kunnallinen kehys, joka tuli esiin niin raskau-
den keskeytystä puoltavassa kuin vastustavassa-
kin argumentoinnissa. Tämän kehyksen mukai-
nen puhetapa tunnettiin parhaiten ja sitä käytet-
tiin paljon. Kehyksen sisältä löytyi kaksi vastak-
kaista näkökulmaa.

Aborttia puoltavasta pohdiskelusta löytyy kit-
katon elämänsuunnitelma -näkökulma, jonka 
keskeisiä tekijöitä ovat koulun keskeytyksetön 
loppuunvienti, kunnollisen ammatin hankkimi-
nen ja sitä myötä taloudellisen toimeentulon var-
mistaminen ennen kuin lapsia hankitaan, kuten 
tarinan Laura draamassa toteaa: ”En mää millään 
pysty lasta . En, ei mul o mitään varaa , elättää si-
tä ja mä käyn koulua eikä meiän äiti pysty ees aut-
taa mua siinä.” Saman ajatuksen jakavat niin To-
ni ”Ei sitä vois pitää, ku ei o, ei ois mitää mahdol-
lisuutta oikein elättääkä tai jotain.” kuin Lauran 
äitikin ”Sulla on kouluki kesken ja kaikki”.

Myös raskauden keskeytystä vastustavassa ar-
gumentoinnissa oltiin tietoisia yhteiskunnan 
odotuksista koulutuksen ja ammatin hankin-
nan suhteen, mutta lapsen syntymistä nuoruu-
den keskelle ei pidetty näistä syistä mahdotto-
mana. Joustava elämänsuunnitelma -näkökulma 
mahdollistaa sekä lapsen syntymisen että koulun-
käynnin jatkamisen tauon jälkeen. Laura toteaa 
kuumassa tuolissa: ”No mää olin hetken aikaa joo, 
sellasia pikku hommia ja, sai vähä rahaa kerättyä 
ja. Nyt varmaan alotan opiskelee jotain, ku saa tän 
lapsen synnytettyä ja kasvatettua vähän aikaa, ku 
saa hoitoon, varmaan alan opiskeleen taas.” ja To-
ni säestää ”Niin ja tota mulla loppuu koulu ens ke-

väänä ja mä voin mennä töihin, mä saan rahaa, 
voin maksaa vuokraa ja ... ainaki jonkin verran.”

Rationaalisuuskehyksessä pohditaan taloudel-
lisia resursseja elättää itsensä ja lapsensa. Amma-
tin hankkiminenkin palvelee lähinnä taloudelli-
sen turvallisuuden takaamista. Täysi-ikäisyys aut-
taa vanhemmuuden kriteerien täyttämistä suo-
den paremmat mahdollisuudet riittäviin (talou-
dellisiin) resursseihin. Koulunkäynti, ammatin 
hankkiminen ja toimeentulo takaavat elämän 
hallittavuuden. Raskauden keskeytystä puolta-
vassa argumentoinnissa lapsen syntyminen kes-
ken nuoruuden tekisi elämästä hallitsematonta.

Rationaalisuuskehyksessä nuoret pohtivat 
suunnittelemattomaan raskauteen liittyviä eri 
toimintavaihtoehtoja: raskauden keskeyttämistä, 
lapsen pitämistä ja adoptiota. Ajatukset pyörivät 
sen ympärillä, mikä olisi järkevää oman elämän 
kannalta, kuten Laura kuumassa tuolissa pohtii: 
”Mutta mää en haluais / viettää yheksää kuukaut-
ta vaan sen takia että mä saan antaa lapsen jollekin 
toiselle, ihmiselle. Ja, niin, koska mä oon seittemän-
toista ja mul on koulu kesken ja niin niin todennä-
kösesti se abortti on järkevin ratkasu.”

Rationaalisuuskehys tuli esiin voimakkaana ja 
selkeänä läpi kaikkien draamojen ja kaikki tytöt 
pohtivat asioita tämän kehyksen kautta. 

2. Kohtalokehys 
Kohtalokehyksessä elämä ei ainakaan kokonai-
suudessaan ole itse hallittavissa ja omassa kont-
rollissa, toisin kuin rationaalisuuskehyksessä, jos-
sa pyritään elämänhallintaan. Kohtalokehyksessä 
asiaa pohditaan irrationaaliselta kannalta ja ta-
pahtumat voidaan selittää kahdesta rinnakkai-
sesta näkökulmasta: eräänlaisena pitkäkestoise-
na johdatuksena tai sattumana. Johdatus-näkö-
kulma ilmeni vain raskauden keskeytystä vastus-
tavassa argumentoinnissa, sattumanvaraisuusnä-
kökulma lähinnä keskeytystä puolustavassa pu-
heessa.

Johdatus-näkökulmassa kaikilla tapahtumilla 
on tarkoituksensa, kuten Laura asian ilmaisee: ” --- 
Vaikee kuvitella, että mulla tosiaan on tällanen vau-
va nytte ja mä oon äiti ja / ja tota,/ kait tän lapsen oli 
tarkostus syntyä. Emmää ainakaan muuta osaa sa-
noo…merkitystä.” Tässä kehyksessä raskaaksi tulo 
tai lapsensaanti ei ole itsestäänselvyys siinä mieles-
sä, että kyseessä voi olla ainoa mahdollisuus tulla 
raskaaksi. ”Entäs jos tää on mun ainoo tilaisuus tul-
la ikinä raskaaks?”, miettii Laura kertoessaan To-
nille kuukautisten myöhässäolosta.
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Rationaalisuuden ja suunnitelmallisuuden vas-
tapari on johdatuksen ohella elämän sattumanva-
raisuus. Sattumanvaraisuus-näkökulmasta tar-
kasteltuna kaikkea elämässä ei voi hallita, mikä il-
menee Lauran kertoessa raskaudestaan äidilleen: 
” --- Mä en tiiä miten tää on nyt tapahtunu, koska 
/ me ollaan koitettu pitää huolta kaikista tärkeistä 
asioista, mutta ---.” Asiat järjestyvät ajallaan, asi-
oita tapahtuu ja vahinkoja sattuu. ”---- Ku, / meil-
le tais sattuu pieni vahinko.”, Laura toteaa kerto-
essaan Tonille raskaudesta.

3. Sosiaalisen tuen ja perheyhteyden kehys 
Sosiaalisen tuen ja perheyhteyden kehyksessä 
keskeisiä tekijöitä ovat yhteen kuuluminen, per-
he ja ihmissuhteet. Kehys tuo sosiaalis-psykolo-
gisen aspektin suunnittelemattoman raskauden 
ongelman pohdintaan. Yksinjäämisen pelko, tu-
en tarve ja luottamus olivat avainasioita, jotka 
tulivat esiin niin raskauden keskeytystä puolta-
vassa kuin vastustavassakin pohdinnassa. Tukea 
pohdittiin erityisesti suhteessa vanhempiin ja 
poikaystävään. Tässä kehyksessä tuli esiin kolme 
rinnakkaista näkökulmaa. 

Aikuisilta saatavan tuen näkökulmasta kes-
keistä näytti olevan turvallisuus ja hyväksyntä. 
Jos tuki muilta, erityisesti vanhemmilta, jää vail-
linaiseksi tai nuori epäilee näin käyvän, koetaan 
lapsen pitäminen vaikeaksi, kuten ilmenee Lau-
ran ja Tonin kahvilassa käydystä keskustelusta, 
jossa Laura kertoo kuukautistensa olevan myö-
hässä:

Laura: Emmä haluu sanoo sille ((äidille)) mitään en-
nenku mä tiiän mitä mä teen. Tai me tiedetään, mi-
tä me tehään. /  Mä en sano sille mitään ennen kun 
on pakko. Se ei kumminkaa käsittele asiaa sillee niin-
ku mä haluaisin että se ymmärtää sen ja / Aiotsä pu-
hua kotonas?

Toni: No meil on mutsi nyt semmonen häslä, ettei 
sille kantsi mitään sanoo ennen ku on varma. 

Laura: yy
Toni: Meijän faija nyt ei kuuntelis vaik mä menisin 

sanoo sille. Se ajas vaan mut himasta. 
Laura: Niin no entäs jos sä veisit sinne raskaana ole-

van tyttöystävän, mitä se sit tekis? Potkis sut saman-
tien pellolle.

Toni: No ei

Toisaalta vanhempien ja muiden aikuisten tuella 
selvitään lapsenkin aiheuttamista haasteista. Tut-
kittavat pohtivat draaman välikeskustelussa:

V: Emmä tiiä, ehkä siitäki ois aika paljo apua siitä Ta-
nelista ((Tonin isoveli)) tai siitä jos sillä on jo periaat-
teessa … omaa perhettä 

K: Nii nii

N: Oishan siitä tukee. Tonin äiti varmaan sitte to-
tani tarjoutuis hoitaa just sitä lasta, mutta ei sit tiiä, 
kuinka Laura suostuis antaa sitä sille.

Kun arvioitiin muilta saatavaa tukea, otettiin 
huomioon muiden tunteet ja pyrittiin otta-
maan huomioon muiden elämäntilanteen muu-
tos mahdollisen raskauden jatkamisen seuraukse-
na. Raskauteen ja sen seurauksiin liittyviä asioita 
pidettiin vaikeina käsitellä, ne aiheuttivat ahdis-
tusta, pelkoa ja epätietoisuutta; niin nuorille it-
selleen kuin vanhemmillekin. Aikuistenkin ko-
ettiin olevan avuttomia tämän ongelman edessä, 
niin kuin Laura kuumassa tuolissa miettii: ”--- 
sillä ((äidillä)) on niin hirvee stressi töistä ja muu-
tenki rahasta, kaikesta, nin emmä haluu sille sitte 
enempää / mitään no, murheita tai semmosia . Sil-
leen ett, mä aattelin, se ei o nyt siinä tilassa, ett se 
haluis nyt kuulla mitään tämmöstä”. Silti vanhem-
milta kaivattiin ymmärtämystä, konkreettistakin 
apua ja neuvoja.

Parisuhteen näkökulma oli toinen merkittä-
vä tuen saannin kehyksen näkökulma. Tästä nä-
kökulmasta merkittävää oli tuen ja luottamuk-
sen lisäksi pohdinta rakkaussuhteen jatkumises-
ta. Laura pohtii kuumassa tuolissa: ” --- pystynkö 
mä luottaa Toniin, että se pysyy oikeesti mukana täs 
kaikessa. Ja että se on /oikeesti mun tukena.” Jollei 
tyttö voinut luottaa poikaystävän pysyvän rinnal-
la, raskauden keskeyttäminen oli hyvin todennä-
köinen vaihtoehto. Sen sijaan yhdessä pysyen ar-
veltiin selvittävän vaikeastakin elämäntilanteesta. 
Sitoutuneisuus parisuhteeseen oli merkittävä te-
kijä raskauden jatkamisesta päätettäessä. 

Pohdinnoissa tuli esille ihmissuhteiden epävar-
muus ja pelko niiden katkeamisesta. Asiaa poh-
dittiin niin suhteessa vanhempiin kuin kaverei-
hinkin, mutta ensisijaisesti parisuhteeseen liit-
tyen. Toni miettii kuumassa tuolissa: ”--- jos se 
((Laura)) haluaa abortin ni, kyllä mää, kyllä mää 
ihan samaa mieltä oon ---- Emmä nyt oikein usko 
että / eikä me välttämättä ees Lauran kanssa olla 
koko loppuelämää yhessä että. Ei me olla vasta ku 
kolme kuukautta seurusteltu.”

Esiin tuli myös syntymättömän lapsen näkö-
kulma. Ydinperhettä pidettiin tavoiteltavana ja 
parhaana vaihtoehtona. Äitiys ja isyys nähtiin ar-
vostettavina asioina. ”… neljä kuukautta vanha, 
pieni Iiro-poika. Ja en o vielä ikinä elämässä ra-
kastanu ketään niin paljo. Nyt tuntuu olo ihan on-
nelliselta, kun saatiin Lauran vanhempien ja mun 
vanhempien kanssa kaikki asiat selviks…”, Tonin 



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 76 (2011):2          141

ajatuksia pysäytetyssä kuvassa 1,5 vuotta Lauran 
ja Tonin ensitapaamisen jälkeen. Suunnittele-
mattomaan raskauteen liittyen nousivat tärkeik-
si pohdinnat suhteista niin omiin vanhempiin 
kuin syntymättömään lapseenkin, ajatus suku-
polvien ketjusta.

Sosiaalisen tuen kehys tuli esille kaikissa draa-
moissa ja kaikki tytöt käyttivät puheessaan pal-
jon tätä kehystä. Pohdittiin sitä, saako itse tukea 
ja toisaalta sitä, miten itse tulisi tukea muita. Per-
hekeskeisyys ja läheiset ihmissuhteet olivat tär-
keitä arvoja. Sosiaalisen tuen kehys näyttäisi ole-
van keskeinen tekijä päätettäessä suhtautumises-
ta suunnittelemattomaan raskauteen.

4. Kypsyyskehys
Kypsyyskehyksessä suunnittelemattomaan ras-
kauteen liittyvä pohdinta saa kehityspsykologi-
sen aspektin. Asiaa pohditaan kahdesta rinnak-
kaisesta näkökulmasta ulottuvuuksilla lapsuus-
aikuisuus (myös suhteessa omiin vanhempiin) ja 
kypsyys-epäkypsyys vanhemmuuteen. Tämäkin 
kehys tuli esiin niin raskauden keskeytystä puol-
tavassa kuin vastustavassa argumentoinnissa.

Lapsuus−aikuisuus-näkökulmassa kypsyyttä 
tarkasteltiin omaan kehitysvaiheeseen nähden. 
Nuori ikä sinänsä saatettiin nähdä esteeksi lapsen 
hankkimiselle. Yhteiskunnassamme ei ole tapana 
hankkia lapsia nuorena, minkä tutkittavat nuo-
ret, kuten Laurakin, hyvin tiesivät: ”Mä en ha-
luu tulla seittemäntoista vuotiaana raskaaks, ei ku-
kaan. Tai sun ikäsenä isäks.” Toisaalta nuorta ikää 
ei välttämättä pidetty lapsensaannin esteenä, mi-
kä voi liittyä nuoruuden vahingoittumattomuu-
den illuusioon tai siihen, että vanhemmuuteen 
liittyvät asiat eivät ole realisoituneet.

Kypsyyskehyksessä tytöt tarkastelivat itseään 
myös suhteessa omiin vanhempiinsa. Vaikka 
joillain elämän alueilla (esimerkiksi seurustelu ja 
ehkäisyn käyttö) koettiin aikuisuutta (asioista ei 
tarvinnut kertoa vanhemmille), raskauteen liitty-
vät asiat näyttiin koettavan lapsen asemasta suh-
teessa aikuisiin; ”Ois se varmaan kai molempien 
((Lauran ja Tonin)) vanhemmille aikamoinen sok-
ki, mut kumminki viel lapsia ovat nii, eiköhän ne, 
eiköhän ne tukis sitte.”

Kun puhuttiin kypsyyskehyksessä, vanhemmat 
oli otettava huomioon. Omat vanhemmat ko-
ettiin auktoriteetteina, joille oli kerrottava ras-
kaudesta, joita oli kuultava ja joiden mielipiteet 
ja tunteet tuli ottaa huomioon päätöksenteossa. 
Ohjaajan kysyessä kuumassa tuolissa Lauralta, 

aikooko hän kertoa raskaudestaan äidille, Laura 
vastaa: “Pakkohan mun on. Enhän mä nyt voi tosta 
vaan suit sait tehdä mitään aborttia toisen selän ta-
kana.” Vaikeuksista huolimatta pidettiin tärkeä-
nä, että suhteet vanhempiin pysyisivät mahdolli-
simman hyvinä. Myös terveydenhuollon ammat-
tilaisilta haluttiin paitsi faktatietoa myös aikuisen 
näkemystä vaikeassa suunnittelemattoman ras-
kauden kysymyksessä.

Kypsyyskehyksessä tulee voimakkaasti esiin 
myös oman vanhemmuuden näkökulma. Täs-
sä näkökulmassa raskauden jatkamista pohditaan 
myös syntymättömän lapsen kannalta. Lapsen 
paras on riittävän kypsä äiti tai isä. Raskauden 
keskeytystä puoltavassa argumentoinnissa nuo-
ren oma kypsymättömyys koettiin esteeksi lap-
sen hankkimiselle. Tytöt kokivat itsekin olevan-
sa vielä lapsia, jolloin oli mahdotonta antaa riit-
tävää vanhemmuutta omalle lapselle. Lauran äi-
ti huoaten toteaa: ”Mää tiedän, mutta voin koke-
muksella sanoa, että äitiys ei aina ole aivan help-
poa. Varsinkaan tuon ikäsenä kun”.

Pohdinnoista on löydettävissä puhetta huonos-
ta vanhemmuudesta. Nuoruus on yksi huonon 
vanhemmuuden kriteeri, nuori ei voi olla hyvä 
vanhempi; ”--- eikä viel itekkää ihan niin aikui-
nen, että osaa kasvattaa sitte toisen ihmisen”, sa-
noo eräs tutkittavista draaman välikeskustelussa. 
Osa tytöistä koki itsensä liian nuoriksi ja kypsy-
mättömiksi vanhemmuuteen eivätkä halunneet 
leimautua huonoiksi vanhemmiksi, jolloin ras-
kauden keskeytys on perusteltua. Raskauden kes-
keytystä vastustavissa perusteissa puolestaan ko-
ettiin oltavan kypsiä vanhemmuuteen, valmis-
tautuneita tilanteeseen eikä enää lapsia itse: ” --- 
mää ((Laura)) nyt henkisesti oon valmis ((äidiksi)) 
…oon kasvanu lapsuudesta pois, ---”.

Kypsyyskehys tuli esiin raskauden keskeytystä 
puoltavissa ja vastustavissa pohdinnoissa, mutta 
sitä käytettiin enemmän puoltavassa argumen-
toinnissa. Mielenkiintoista on, että näkemystä 
siitä, että lapsi kypsyttää vanhemmuuteen, näi-
den tyttöjen pohdinnoissa ei tullut esiin.

5. Kultaisen nuoruuden kehys
Kultaisen nuoruuden kehyksessä keskeisiä teki-
jöitä ovat nautinto ja itsensä toteuttaminen, he-
donistinen aspekti. Tämä kehys tuli esiin vain 
raskauden keskeytystä puoltavassa argumentoin-
nissa. Lapsen syntyminen kesken nuoruuden se-
koittaisi nuoruuden suunnitelmat ja tekisi mah-
dottomaksi sen, mistä nuoruudessa pitäisi naut-
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tia, kuten vapaudesta ja mahdollisuudesta ol-
la kantamatta vastuuta muista. Lauran sanoin: 
”Ehkä se abortti on kumminki parempi koska / nii, 
en mä haluu olla kakskymppisenä kotona kakaran 
kans, kun kaikki muut mun kaverit viel menee / 
pitää hauskaa.”

Suunnittelemattoman raskauden yhteydessä 
nuori saa ajatella itseään ja siirtää lapsen hankin-
taa sopivampaan ajankohtaan, jotta omat suun-
nitelmat itsensä toteuttamisesta voisivat toteutua. 
”Mä en halua nyt painostaa sua mihinkään mut-
ta, mä sanon tässä nyt ihan selkeen mielipiteeni, et-
tä / kyllä mun mielestäni tässä tilanteessa voi ol-
la niin itsekäs että”, ohjeistaa äiti Lauraa. Lapsen 
saaminen tarkoittaisi nuoruuden iloista luopu-
mista. Nuorena tulee nauttia elämästä ja vapau-
desta. Nuoruuteen kuuluvat tietyt asiat, lapsi näi-
hin ei kuulu. Myöhemmällä iällä lapsen hankki-
minen on ajankohtaista ja perhe halutaan perus-
taa. ” --- Nyt ku se ois ajankohtasta, ni jotenki si-
tä ((perhettä)) ei nyt sitte löydykää. ”, miettii Lau-
ra kuumassa tuolissa seitsemän vuotta Lauran ja 
Tonin ensitapaamisen jälkeen. Aikuisena on oi-
kea aika nauttia lapsista.

Tässä kehyksessä nuoruudessa voi kokeilla lä-
hes kaikkea. Äärimmilleen vietynä suunnittele-
mattoman raskauden suhteen tämä voi tarkoit-
taa myös sitä, että nuori voi kokeilla, miltä tun-
tuu olla raskaana tai tehdä abortti. ” … Sen kahel-
le kaverille oli tehty abortti / vähä aikaa sitte. Sit-
te yhtäkkiä kesken kaiken seurustelun, päätti lopet-
taa pillereidn syömisen…. Ja sitte tietenki tuli ras-
kaaks…ja mietti, mitä muuta voi. Ja ihan panii-
kissa, onks hän nyt raskaana, onks hän raskaana, 
ja sitte ku tuli, ett raskaana, masentu ihan täysin 
siitä ja otti abortin. ---- Se halus vaan kokeilla , ku 
koulukaverit…”, kertoo eräs tutkittavista loppu-
keskustelussa.

Kultaisen nuoruuden kehyksen mukaista pu-
hetapaa käytettiin vain raskauden keskeytystä 
puolustettaessa, mutta siinä puheessa se tuli sel-
keänä esiin.

6. Eettisen vastuun kehys
Eettisen vastuun kehys puolestaan ilmeni vain 
raskauden keskeytystä vastustavassa argumen-
toinnissa. Tässä kehyksessä raskautta voidaan 
katsoa niin positiivisesta kuin negatiivisestakin 
tarkastelukulmasta. Positiivisena napana näyttäy-
tyy elämän kunnioitus ja negatiivisena rangais-
tus väärästä käytöksestä. Esiin tuli kolme rinnak-
kaista näkökulmaa. Eettisen vastuun kehyksessä 

käytiin moraaliset pohdinnat siitä, mikä on hy-
vää ja oikein.

Elämän kunnioituksen -näkökulma korostaa 
elämän itseisarvoa. Sikiö on oikea lapsi ja raskau-
den keskeytys on tappo. Elämällä ei pidä leikkiä. 
”Mut se on kuitenki lapsi”, vastaa Laura äidilleen 
äidin kehottaessa Lauraa aborttiin.

Negatiivisena napana taustalla on luettavissa 
syyllisyys-näkökulma, jonka mukaan väärin toi-
mimisesta seuraa rangaistus. Rangaistus voi tulla 
siten, että elämä ei kuljekaan odotusten mukai-
sesti. ”Niin tota, ku mää tein abortin ja silleen ni, 
--- siihenhä se sitte vaan meni, että jotenki erkaan-
nuttiin. Vähän jäi kuitenki paha maku suuhun sii-
tä mun ja Tonin erosta.”, kertoo Laura kuumas-
sa tuolissa seitsemän vuotta Lauran ja Tonin en-
sitapaamisen jälkeen. Lapsensaantiakaan ei pide-
tä itsestäänselvyytenä, sillä jos keskeyttää raskau-
den, toista mahdollisuutta saada lapsia ei enää 
ehkä saa. Myös vanhempien vihaisuus ja tyyty-
mättömyys voidaan kokea rangaistuksena, kuten 
seuraavasta Lauran ja äidin välisestä keskustelus-
ta käy ilmi.

Laura: Mun pitäis tehä abortti.
Äiti: Ooksä Laura raskaana?
Laura: Joo / En mä sitä tahallani tehny. 
Äiti: Et et et .. Tuossa iässä pitäisi // Mä luulin että 

mä oon kasvattanu sua ja /
Laura: ( puhuu päälle ) Sä et oo tehny mitään 
Äiti: Me on puhuttu näistä asioista kyllä joskus . 

Ooksä Laura kuullu ehkäsystä? 
Laura: Oon kuullu. Ja kaikki on kunnossa. Tai siis 

oli kunnossa. Mutta jossain vaiheessa sitte lipsahti kai /
Äiti: Nii ilmeisesti. 17-vuotias tytär on raskaana. 

Musta tulee nelkytkolme vuotiaana isoäiti. /
Laura: Ei tule. Mähän sanoin jo. (tukahtuneella ää-

nellä) Sulle nyt pitää kertoo.

Suunnittelemattomaan raskauteen kytkeyty-
viä asioita tarkastellaan myös vastuun ja velvol-
lisuuksien näkökulmasta. Nuorilla itsellään on 
vastuu päättää oman raskauden jatkamisesta. Ty-
töt katsoivat vastuun suunnittelemattomasta ras-
kaudesta kuuluvan myös pojille. Ohjaajan kysy-
essä kuumassa tuolissa Tonilta, aikooko hän py-
syä Lauran tukena tapahtui mitä tahansa, Toni 
vastaa: ” No, kyllä ainaki tällä hetkellä tuntuu sil-
tä. Kovaahan se tulee olee / mut pakko se kai jonkun 
on oltava siinä. / Ja mä oon toinen syyllinen siihen 
niin / se on oltava munki vastuulla sitte.” Tytöllä 
katsottiin olevan oikeus päättää raskaudestaan il-
man, että muut häntä painostavat.

Nuorella on myös velvollisuus huolehtia tär-
keistä asioista, kuten raskauden ehkäisystä, ja aja-
tella syntymättömän lapsen parasta muun mu-
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assa välttämällä sikiölle vahingollista käyttäyty-
mistä ja pyrkimällä takaamaan lapselle onnelli-
nen lapsuus. Loppukeskustelussa yksi tutkitta-
vista kertoi tuttavistaan: ”… hirveen innolla mu-
kana ollu se jätkä, jätkä. Se oli vähän sillai niinku, 
ett ihan sama, ihan sama. Ei mua kiinnosta. Tahto 
mitä tahto, ei vaan kiinnosta. Ja sitte taas se muija 
oli tällä, tällä asenteella että … se vaan jatko polt-
tamista ja ryyppäämistä, ett ei, enmää oikeesti ym-
märrä niinku.”

Eettisen vastuun kehyksessä suunnittelemat-
tomaan raskauteen suhtaudutaan kahtalaisesti: 
toisaalta elämää pitää suojella ja käyttäytyä vas-
tuullisesti, toisaalta elämää vastaan rikottuaan 
tai muuten väärin tehtyään joutuu alttiiksi ran-
gaistukselle. Tämä kehys tuli voimakkaana esiin 
raskauden keskeytystä vastustavassa puheessa ja 
kuului olennaisena osana suunnittelemattomaan 
raskauteen liittyvään pohdintaan.

 
7. Terveyskehys 
Terveyskehystä käytettiin vain raskauden keskey-
tystä vastustavassa argumentoinnissa. Ilmeisesti 
nuoret pitävät raskausaikaa ja synnytystä niin 
turvallisina, etteivät terveydelliset perusteet tul-
leet esiin raskauden keskeytystä puoltavassa pu-
heessa. Vastustavatkin argumentit näyttävän suu-
relta osin tukeutuvan ennemmin uskomuksiin 
kuin lääketieteellisiin faktoihin. Terveyskehyk-
sessä löytyi kaksi rinnakkaista näkökulmaa, fyy-
sisten ja psyykkisten riskien näkökulmat.

Fyysisten riskien näkökulmasta raskauden 
keskeytystä vastustettiin, koska sen ajateltiin li-
säävän keskenmenon riskiä tai estävän jatkossa 
raskaaksi tulon tai ainakin vähentävän mahdol-
lisuutta uusiin raskauksiin. Tosiasiallisesti nämä 
eivät ole lääketieteellisesti paikkansa pitäviä pe-
rusteita.

Fyysisiä riskejä voimakkaammin esiin tulivat 
kuitenkin keskeytyksen mahdolliset psyykkiset 
jälkivaikutukset. Laura kertoo kuumassa tuolis-
sa seitsemän vuotta abortin jälkeen: ”No aika-
semmin, aikasemmin mää mietin, vielä joskus, sii-
nä, ku siitä oli menny vuosi pari, nii mää mietin, 
että jos, sen jälkeen ku mä olin oikeestaan pääs-
sy sieltä lukiosta, ni että miks mulla ei nyt vois ol-
la tässä niinku pari vuotias semmonen pikkulap-
si semmone. Totani, kyl mää sitte / en enää tässä 
vaiheessa kyllä mieti asiaa kauheesti, että, aika hy-
vin unohtunu. Ei se nyt silleen koskaan oo, etten 
mää sitä muistais vielä.” Puheessa ilmeni abortin 
psyykkisten jälkiseurausten näkökulma: raskau-

den keskeytyksen jälkeen on odotettavissa psyyk-
kisiä ongelmia, muun muassa masennusta ja ka-
tumuksen tunteita.

Terveyskehyksen mukaista puhetapaa tytöt 
käyttivät varsin vähän ja huomion arvoista on, 
ettei tämä puhetapa tullut lainkaan esiin raskau-
den keskeytystä puoltavassa argumentoinnissa.

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa hahmottui seitsemän kehys-
tä, joiden kautta tytöt jäsensivät suunnittelemat-
tomaan raskauteen liittyviä kysymyksiä. Kehys-
ten moninaisuus kertoo siitä, miten lukuisia asi-
oita nuoret ottavat huomioon tehdessään pää-
töstä raskauden jatkamisen tai keskeyttämisen 
suhteen. Tytöt käyttivät kaikkia kehyksiä, mutta 
kullakin oli käytössään erityisesti omat ”lempi-
kehyksensä”. Päätöstä tehdessään tytöt käyttivät 
joustavasti puheenaiheesta riippuen eri kehyksiä, 
jotka välillä limittyivät toisiinsa.

Selkeimmin tunnistettu kehys oli rationaali-
suuden kehys, vaikka sosiaalinen tuki näyttääkin 
nousevan tärkeimmäksi tekijäksi henkilökohtais-
ta päätöstä tehtäessä, kuten aiemmissakin tutki-
muksissa on havaittu (DeVito 2007). Rationaa-
linen ja sosiaalinen tulkintatapa näyttävät olevan 
jännitteisessä suhteessa toisiinsa ja nostavat pää-
töksenteon eri puolet ja logiikat esille. Rationaa-
lisuuden kehyksen taustalla vaikuttavat indivi-
dualistiset arvot, jolloin yksilö ja tehokkuus ko-
rostuvat. Yhteiskunta vaalii rationaalisuutta, lain-
säädäntökin vaatii rationaalisia perusteita päätök-
senteolle. Sosiaalisen tuen kehyksen taustalla ovat 
puolestaan yhteisöllisyyden arvot, sosiaalinen tu-
ki on se, jonka varassa toimitaan.

Rationaalisuuskehyksessä käsiteltävät asiat 
näyttivät kuuluvan itsestäänselvästi suunnitte-
lemattomaan raskauteen kytkeytyvään pohdin-
taan. Kun rationaalisen kehyksen kitkaton elä-
mänsuunnitelma ei toteutunut, nuoret etsivät 
ratkaisua joko samassa kehyksessä pysyen jousta-
van elämänsuunnitelman mukaisesti tai käyttä-
en kokonaan uutta kohtalon kehystä, jossa omil-
la valinnoilla ei voida asioihin vaikuttaa. Eettisen 
vastuun kehyksessä pohdittavat kysymykset oi-
keasta ja hyvästä toiminnasta sekä vastuullisuu-
desta limittyvät moniin muihin kehyksiin. Kul-
taisen nuoruuden kehyksessä puolestaan vastuu-
kysymykset suljettiin ulkopuolelle ja puolustet-
tiin nuoruuden huolettomuuden oikeutusta.
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Nuoren raskaus nähdään useimmiten ongel-
mallisena. Kaiken kaikkiaan nuorisokeskuste-
lua on pidetty ongelmakeskeisenä (Raivio 1997, 
27). Tässäkin tutkimuksessa suunnittelematto-
man raskauden ongelmallisuus tuli esiin kaikkien 
osapuolten tiedostamana ilmiönä. Erityisen sel-
västi tämä tuli esiin rationaalisuuskehyksen mu-
kaisessa argumentoinnissa. Nuoren raskauden on 
nähty olevan riski hänelle itselleen. Raskaus, jo-
ka on normaalia ja toivottavaa oikeassa iässä ole-
valle, on epänormaalia ja ongelmallista nuorelle 
(Schofield 1996, 47−48). Nuoren raskauden voi-
daan nähdä olevan riski ja rasite myös yhteiskun-
nalle, koska nuoren raskaus ja äitiys vaativat yh-
teiskunnan tukea ja huolenpitoa (ks. Schofield 
1996, 46). Nuoret näyttävät tämän tutkimuk-
sen valossa sisäistäneen hyvin tämän yhteiskun-
nan normin, jonka mukaan nuoren ei ole toi-
vottavaa tulla raskaaksi, saatikka synnyttää lap-
si. Tämä normi näkyy monin tavoin yhteiskun-
nassa: nuorelle tarjotaan tarpeen vaatiessa auliis-
ti tukea koulunkäyntiin, mutta perheen perusta-
misen suhteen apu on nihkeämpää (ks. Paajanen 
2002, 27, 57−58, 85−86). Yhteiskunnassamme 
painotetaan tehokkuutta ja valtiovalta on tuonut 
esiin selvästi muun muassa opintojen sujuvan lä-
piviemisen ja työuran mahdollisimman varhai-
sen aloittamisen tärkeyden. Kitkattomassa elä-
mänsuunnitelmassa tämä toteutuu, joustava elä-
mänsuunnitelma haastaa tämän normin. Kaik-
ki tytöt kuitenkin ottivat nämä asiat huomioon 
päätöksenteossaan.

Tytöt arvioivat omaa selviytymistään, mutta 
toisaalta paljon myös läheisten selviytymistä vai-
keassa elämäntilanteessa. Voimakkaasti tuli esiin 
muiden tunteiden huomioon otto. Nuoret ajat-
telivat, että läheisille, erityisesti vanhemmille, 
suunnittelematon raskaus saattaa tuottaa häpe-
ää, loukata, rasittaa: nuori kokee, että hän on pet-
tänyt vanhempansa eikä ole täyttänyt häneen ase-
tettuja odotuksia. Pohdinnoissa saattaa olla vai-
kuttamassa käsitys huonon naisen maineesta: äi-
tiys ilman parisuhdetta lienee edelleenkin epä-
toivottava ja jossain määrin jopa arveluttava elä-
mäntilanne (Saarikoski 2001, 39−40; Hukkila 
1992, 63−64).

Myös suhde poikaystävään mietitytti paljon. 
Hyvin tärkeää lapsen synnyttämisen kannalta 
näytti olevan se, voiko luottaa poikaystävän py-
syvän rinnalla tässä tilanteessa. Poikaystävän tu-
ki oli merkittävä, mutta ei aina ehdoton edellytys 
lapsen pitämiselle. Esiin tuli myös näkemys, että 

joutuessaan valitsemaan poikaystävän tai lapsen 
välillä, tyttö valitsisi lapsen.

Eettisen vastuun kehys tuli ilmi vain raskau-
den keskeytystä vastustavassa argumentoinnis-
sa, mutta siinä hyvin paljon käytettynä. Selkeästi 
ajateltiin elämällä olevan arvo sinänsä. Suunnit-
telemattomaan raskauteen liittyy pohdinta elä-
män jatkamisesta tai sen päättämisestä. Kristilli-
sen tradition mukaan elämä nähdään pyhänä. Si-
kiötä on kuitenkin pidetty elävänä olentona vasta 
1800-luvulta lähtien ja raskauden keskeytykseen 
liittyvä ahdistus onkin nykynaisen taakka (Pattis 
Zoja 1997, 15, 17, 19), jota näyttävät kantavan 
myös tämän tutkimuksen tytöt.

Eettisen vastuun kehyksessä tytöt pohtivat pal-
jon syyllisyyttä. Mielenkiintoisen näkökulman 
tähän tuo Eva Pattis Zoja (1997), jonka mukaan 
protestanttisessa kulttuurissa nainen jää helpom-
min yksin ja anteeksiantamuksen löytäminen on 
vaikeampaa kuin katolisessa kulttuurissa. Syylli-
syyteen liittyvät kiinteästi myös kysymykset vas-
tuusta ja velvollisuuksista, joita tämän tutkimuk-
sen nuoret pohtivat paljon.

Tutkimuksen arviointia
Tämä on tietääksemme ensimmäinen draama-ai-
neistosta tehty tämän aihepiirin tutkimus. Vaik-
ka näin saatiin monipuolinen ja rikas kuva tut-
kimusaiheesta, aineistonkeruutapa asetti erityi-
siä haasteita. Itse huonetila oli draaman harjoit-
tamiseen tarkoitettu ja sitä varten varustettu. Ty-
töt asettuivat tilaan luontevasti ja käyttivät tilas-
sa olevaa rekvisiittaa monipuolisesti. Kuitenkin 
teknisten ongelmien vuoksi pieni osa draaman 
tapahtumista ja keskusteluista on jäänyt tallen-
tumatta, mikä jossain määrin hankaloitti videoi-
den litterointia.

Tutkimusjoukko jäi aiottua pienemmäksi. 
Poisjääntien syynä saattoi olla, että tutkimusai-
he koettiin liian sensitiiviseksi tai toteutusmuo-
to prosessidraama vaikeaksi tai vieraaksi. Myös 
sitoutuminen kolmeen tapaamiseen (kaksi draa-
matapaamista ja yksilöhaastattelu) saattoi tuntua 
hankalalta. Pieni osanottajien määrä saattoi ra-
joittaa löytyneiden kehysten määrää tai niiden si-
sältöä, vaikka analyysissa pystyttiinkin muodos-
tamaan useita kulttuurisesti tunnistettavia ke-
hyksiä. Tutkimuksessa oli mukana vain tyttöjä. 
Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia, millaisissa ke-
hyksissä pojat tekisivät päätöksiään suunnitte-
lemattoman raskauden suhteen. Tutkimukseen 
osallistuneet tytöt olivat innostuneita ja eläytyi-
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vät rooleihinsa ja antoivat positiivista palautetta 
työskentelystä draamojen loppukeskusteluissa ja 
myöhemmin toteutetuissa haastatteluissa.

Draama aineistonkeruumenetelmänä luo ku-
van kuvitteellisesta tilanteesta, tässä tutkimuk-
sessa suunnittelemattomaan raskauteen liitty-
västä päätöksenteosta. Draamametodit kuiten-
kin tuottavat kokemuksellisesti, emotionaalises-
ti ja yhteisöllisesti rikastunutta tietoa (Draama-
menetelmät ja tieto… 2008, 24−25). Ne tarjoa-
vat mahdollisuuden vastavuoroisuuden perspek-
tiiviin, mikä luo uusia näkökantoja niin itseen, 
muihin kuin yhteiskuntaankin. Draaman avul-
la tyttöjen oli mahdollista esittää melko vapaas-
ti tunteitaan ja havaintojaan. Draama mahdol-
listi nopeasti asioiden ytimeen pääsemisen ja sen 
avulla nuoret pääsivät käsittelemään sensitiivis-
tä aihetta turvallisesti yhdessä muiden vertaisten 
kanssa ja tuottivat yhdessä runsaasti näkökulmia, 
joita esimerkiksi haastattelussa ei ehkä olisi tullut 
esiin yhtä laajalti.

Johtopäätökset
Tytöt näyttävät omaksuneen normatiivisen, vel-
voittavan huolenpitäjän roolin, jossa arvot ovat 
vaikuttamassa päätöksentekoon. Draamassa tuli 
esille erilaisia tapoja selviytyä suunnittelematto-
masta raskaudesta. Voi kuitenkin kysyä, kuinka 
vapaasti valittavissa nämä vaihtoehdot ovat. Eeva 
Jokinen (2005, 51) käyttää tapaisuuden käsitet-

tä kuvaamaan rakenteiden pakottamia valintoja, 
toistuvia tekoja ja elämänmenon rytmiin asettau-
tumista. Arvoihin ja valintoihin liittyvää toimin-
taa ja puhetta voidaan tarkastella tapaisuuden vä-
lityksellä (Tuomaala 2006). Tapaisuus on vaikut-
tamassa siihen, miten vapaana toimijana nuori 
päätöksiään tekee, mihin positioon joutuu. Toi-
saalta tytöt pyrkivät itsenäisiin, omiin ratkaisui-
hinsa, toisaalta he tapaisuuden välityksellä jou-
tuvat tekemään yhteiskunnassa hyväksyttävissä 
olevia päätöksiä. Näin ollen nuoret ovat moni-
naisten ristiriitojen paineessa tehdessään päätöstä 
suunnittelemattoman raskauden suhteen.

Tällä aineistonkeruumenetelmällä saatiin mo-
nipuolinen kuva tutkittavasta aiheesta. Lisäksi 
päästiin käsiksi niihin kulttuurisiin resursseihin, 
joita nuorilla on käytettävissään suunnittelemat-
tomaan raskauteen liittyvissä kysymyksissä. Ter-
veydenhuollon ammattilaisten ja asiantuntijoi-
den sekä vanhempien tulisi olla tietoisia, kuin-
ka moninaisten näkökohtien, kehysten, puitteis-
sa nuoret asiaa pohtivat. Ratkaisuihin ovat vai-
kuttamassa myös asiat, joita ei aina selkeästi tuo-
da – eikä osatakaan tuoda – esiin. Tämä tutkimus 
toi esiin nuorten omia motiiveja ja tavoitteita ja 
toivottavasti antaa välineitä kuuntelemiseen, eri-
laisten näkökulmien tunnistamiseen ja keskuste-
luun silloin, kun on kyse nuoren raskauden kes-
keyttämisestä tai jatkamisesta.
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English summary
Marjo Kuortti & Rita Jähi & Pirjo Lindfors & 
Elise Kosunen: ”I think we’ve had a little accident”. 
Girls’ interpretations and decision-making related 
to unplanned pregnancies (”Meille tais sattuu pieni 
vahinko”. Tyttöjen suunnittelemattomaan raskauteen 
liittyvät tulkinnat)

Pregnancy and maternity among young women 
under age 20 years is often considered undesirable, 
if not problematic in our society. Indeed most 
pregnancies in young women are unplanned. This 
study aims to answer some of the questions that young 
women entertain in trying to reach a decision on what 
to do with an unplanned pregnancy.

The data for our study were collected using 
videorecorded process drama sessions designed to 
simulate decision-making on the continuation or 
termination of pregnancy. Although some studies 
have been done to elucidate the reasons and rationale 
behind termination decisions, little is known about 
the actual process in which those decisions are 
reached. The aim of this study is to describe as widely 
as possible the pressures, norms, values and facts that 
are involved in the process where young people make 
their decisions about the continuation or termination 
of pregnancy. Process drama is a role-playing method 
designed to reveal different kinds of attitudes. It opens 
up different angles and perspectives on society and 
culture, even though the elements brought into the 
drama role are always dependent on the individual’s 
cultural background, experiences and attitudes. The 
method of analysis is based on Erving Goffman’s 
framework analysis. In this study we understand 
frameworks as broad frames of interpretation via 
which decision-making is made comprehensible from 
different perspectives and in relation to different 
agents.

Seven frameworks were identified in the analysis 
to reflect the different types of discourse and 
interpretation applied by young women in reaching 
their decisions about an unplanned pregnancy. The 
key elements in the framework of rationality were 
rational deliberation, achievement of one’s ambitions, 
and control of everyday life. Within this framework 

a distinction was made between the perspectives 
of a smooth life plan and a flexible life plan. In 
the framework of fate, there appear at least some 
things in life that cannot be controlled, and events 
and occurrences can be explained either by destiny 
or by accident. In the framework of social support 
and family connections, the most crucial factors are 
togetherness, family and human relations. Things are 
weighed and considered from the point of view of the 
support received from the adults, the partnership and 
the unborn child. In the framework of maturity, the 
focus is on assessing one’s maturity into adulthood and 
parenthood. In the framework of carefree youth, the 
key factors are enjoyment and self- fulfilment. In the 
framework of ethical responsibility, the focus of moral 
debate is on what is right and good. The perspectives 
identified in this framework concerned respect for life, 
guilt, and duties and responsibilities. Finally, the main 
focus in the framework of health was on questions 
surrounding health and well-being. These issues were 
considered from the points of view of physical risks 
and psychological consequences.

It is clear from the wide range of frameworks 
identified in the analysis that young women indeed 
weigh a variety of factors in their decision-making 
about the continuation or termination of pregnancy. 
The framework identified most clearly and prominently 
was the framework of rationality, even though it 
seems that social support emerges as the single most 
important decision factor. The young women are keen 
to make their own independent decisions, but those 
decisions must still be acceptable in society: this puts 
them under conflicting pressures as they seek to reach 
a decision on an unplanned pregnancy. This study 
should provide useful insights and tools for purposes 
of listening to young people, identifying different 
perspectives and building dialogue in cases where 
young people are making up their mind about whether 
to terminate or continue a pregnancy.
KEY Words
unplanned pregnancy, framework analysis, process 
drama




