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Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli kerätä tietoa neitsyyden ja seuruste-
lun merkityksistä eri kulttuureissa. Kirjallisuuskatsaus on osa kehitteillä olevan SITKO-
hankkeen kolmatta osaa, jonka tarkoituksena on maahanmuuttajien seksuaaliterveyden 
edistäminen. Hankeidea pohjautuu kansallisiin strategioihin ja suosituksiin ja sen yhtenä 
päämääränä on tuottaa terveysneuvontamateriaalia, jolla vahvistetaan ammattihenkilöstön 
osaamista ja lisätään väestön tietoisuutta.  
 
Kirjallisuuskatsauksen aineistona oli 13 tutkimusartikkelia vuosilta 1992–2010 eri kulttuuri-
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tettiin useammasta tunnetusta tietokannasta.  
 
Tutkimustuloksista ilmenee länsimaisen ja ei-länsimaisen kulttuurin eroavaisuuksia neit-
syyden ja seurustelun suhteen. Länsimaisessa kulttuurissa suhtautuminen neitsyyteen ja 
seurusteluun on liberaalimpaa kuin ei-länsimaisessa kulttuurissa. Länsimaisessa kulttuuris-
sa esiaviollinen seksi on useimmiten hyväksyttyä, seurustelu on arkisempaa ja parisuhde 
on tavoiteltava asia. Ei-länsimaisessa kulttuurissa korostuu naisen neitsyyden merkitys 
avioliiton kannalta ja länsimaistyylistä seurustelukulttuuria ei juuri esiinny. Molemmissa 
kulttuureissa ilmenee kaksinaismoralismia, mutta vahvempana se tulee esiin ei-
länsimaisissa kulttuureissa. On huomattava, että sekä länsimaisen että ei-länsimaisen kult-
tuurin sisältä löytyy poikkeuksia, eikä tuloksia voi näin ollen yleistää koskemaan kaikkia 
kulttuuripiireihin kuuluvia alueita. 
 
Valtaväestöstä poikkeavan kulttuuritaustan omaavien osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti ja 
monikulttuurinen asiantuntemus hoitotyössä on tarpeen. Toimiakseen korkeatasoisesti 
seksuaaliterveyden edistäjänä, tulee hoitotyön ammattilaisen olla tietoinen eri kulttuurien 
suhtautumisesta aiheeseen ja osata kohdata jokainen asiakas yksilönä asiakas- ja kulttuu-
rilähtöisesti. Täten ajankohtaisen tiedon saaminen on tärkeää. 
 
Kirjallisuuskatsauksen tutkimusaihetta voisi jatkaa tutkimalla Suomessa asuvaa maahan-
muuttajaryhmää ja heidän kokemuksiaan. 
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1 Johdanto 
 

 

Opinnäytetyömme on kirjallisuuskatsaus ja se liittyy maahanmuuttajien seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden edistämisen teemaan.  

 

Väestöliiton toimintasuunnitelma maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden 

edistämisestä toteaa, että hoitotyön ammattilaisilla on liian vähän tietoa ja materiaalia 

aiheeseen liittyen ja se vaikeuttaa laadukkaan hoitotyön toteutumista (Väestöliitto 

2009: 4). Täten osoitetaan ajankohtaisen tiedon ja materiaalin tarpeellisuus, johon 

opinnäytetyömme osaltaan pyrkii vastaamaan.  

 

Valtaväestöstä poikkeavan kulttuuritaustan omaavien osuus väestöstä kasvaa jatkuvas-

ti. Perinteisten omien vähemmistökulttuuriemme lisäksi palveluammateissa tarvitaan 

yhä laajenevaa monikulttuurista asiantuntemusta maahanmuuton yleistyessä. Seksuaa-

literveyden aihealueilla kulttuuristen näkemysten eroavaisuudet tulevat selvästi esiin 

erilaisten uskomusten ja riittien muodossa ja erityisesti suhteessa naisten asemaan ja 

heidän oikeuteensa määrätä koskemattomuudestaan. (STM 2007–2011: 32.) Sosiaali- 

ja terveysministeriön seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa 2007–2011 

on yhtenä painopistealueena maahanmuuttajataustaiset naiset. Tavoitteena on tyttöjen 

ja naisten ympärileikkauksen ehkäiseminen sekä kulttuurisen ymmärryksen lisääminen. 

 

Opinnäytetyömme on osa kehitteillä olevaa SITKO-hanketta. Sen tarkoituksena on vah-

vistaa koululaisten ja nuorten, perheellistymisvaiheessa olevien sekä maahanmuuttaji-

en seksuaaliterveyden edistämistä. Hanke pohjautuu kansallisiin strategioihin ja suosi-

tuksiin ja sen yhtenä päämääränä on tuottaa terveysneuvontamateriaalia, jolla vahvis-

tetaan ammattihenkilöstön osaamista ja lisätään väestön tietoisuutta. Opinnäytetyöm-

me liittyy SITKO-hankkeen kolmanteen osa-alueeseen, joka on maahanmuuttajataus-

taisen väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Aikaisempaa tutkimusta 

aiheesta löytyy vähän, joten työmme tulee tarpeeseen. Aiheen tutkiminen on vastai-

suudessakin ajankohtaista, sillä maahanmuutto tullee jatkumaan samanlaisena tai jopa 

lisääntymään. Työmme aiheena on neitsyys ja seurustelu – merkitys eri kulttuureissa. 

Tarkoituksenamme on selvittää, minkälaista tutkimustietoa löytyy neitsyydestä ja seu-
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rustelusta eri kulttuureissa. Tutkimuskysymyksemme ovat ”Mikä on neitsyyden ja seu-

rustelun merkitys länsimaisessa kulttuurissa?” ja ”Mikä on neitsyyden ja seurustelun 

merkitys ei-länsimaisessa kulttuurissa?”. 

 

2 Neitsyys ja seurustelu eri kulttuureissa 
 

 

2.1 Länsimainen ja ei-länsimainen kulttuuri 
 

Antropologit ovat määritelleet kulttuuria monin eri tavoin, mutta ehkä kuuluisin on Ty-

lorin määritelmä vuodelta 1871: ”Kulttuuri on monimutkainen kokonaisuus, joka sisäl-

tää tietouden, uskomuksen, taiteen, moraalin, lain, tottumukset sekä muut kyvyt ja 

tavat, jotka ihminen saavuttaa yhteisön jäsenenä”. Kulttuuri sisältää ohjenuoria, jotka 

yksilöt perivät tietyn yhteisön jäsenenä ja jotka kertovat heille, miten katsoa maailmaa, 

miten kokea se emotionaalisesti ja miten käyttäytyä suhteessa toisiin ihmisiin. Kulttuu-

risella taustalla on tärkeä merkitys ihmisten elämiin, kuten uskomuksiin, käyttäytymi-

seen, ymmärrykseen, tunteisiin, kieleen, uskontoon, rituaaleihin, perherakenteisiin, 

ruokavalioon, pukeutumiseen, vartalonkuvaan, aikakäsitykseen sekä sairauden ja kivun 

käsitykseen. Käytännössä kaikkiin yhteisöihin sisältyy enemmän kuin yksi kulttuuri yh-

teisön rajojen sisälle. (Helman 2007: 2–3.) 

 

Länsimainen kulttuuri on nimitys kulttuurimuodolle, joka on saanut alkunsa Länsi-

Euroopassa, mutta on myöhemmin levinnyt muihinkin maanosiin, erityisesti Pohjois-

Amerikkaan ja Australiaan. Länsimaisen kulttuuripiirin paikalliset ja ajalliset rajat eivät 

kuitenkaan ole aivan yksiselitteisesti määriteltävissä. (Suomisanakirja.) 

 

Historiallisten, kulttuuristen ja uskonnollisten tekijöiden perusteella maailma voidaan 

melko selvästi jakaa useisiin suuriin kulttuuripiireihin. Nykymaailmassa kulttuuripiirien 

voidaan ajatella esimerkiksi jakautuvan länsimaiseen, ortodoksiseen, islamilaiseen, in-

tialaiseen sekä Kaukoidän kulttuuriin, joka voidaan edelleen jakaa kiinalaiseen ja japa-

nilaiseen haaraan. Länsimaisen kulttuurin levinneisyysalue käsittää nykyisin Euroopan 

roomalaiskatoliset ja protestanttiset maat, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Etelä-Afrikan, 

http://suomisanakirja.fi/Eurooppa
http://suomisanakirja.fi/Pohjois-Amerikka
http://suomisanakirja.fi/Pohjois-Amerikka
http://suomisanakirja.fi/Australia
http://suomisanakirja.fi/Ortodoksisuus
http://suomisanakirja.fi/Islam
http://suomisanakirja.fi/Intia
http://suomisanakirja.fi/Intia
http://suomisanakirja.fi/Kaukoit%C3%A4
http://suomisanakirja.fi/Kiina
http://suomisanakirja.fi/Japani
http://suomisanakirja.fi/Japani
http://suomisanakirja.fi/Etel%C3%A4-Amerikka
http://suomisanakirja.fi/Etel%C3%A4-Afrikka
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Australian ja Uuden-Seelannin. Itä-Euroopan ortodoksiset maat sen sijaan voidaan kä-

sittää länsimaista erilliseksi kulttuuriksi. (Suomisanakirja.) 

 

Länsimaisen ja ei-länsimaisen kulttuurin välille ei voi tehdä selkeää rajausta. Käytämme 

opinnäytetyössämme edellä mainittua määritelmää, joka on yksi muiden määritelmien 

joukossa. Maat, jotka jäävät edellä mainitun listauksen ulkopuolelle, käsittelemme 

työssämme ei-länsimaisina kulttuureina. 

 

Suomessa viisi suurinta ulkomaan kansalaisten ryhmää vuonna 2008 olivat Venäjä, 

Viro, Ruotsi, Somalia ja Kiina (Väestöliitto 2009). Näistä Viro ja Ruotsi edustavat länsi-

maista kulttuuria ja Venäjä, Somalia ja Kiina ei-länsimaista. Tavoitteenamme oli löytää 

monipuolisesti tutkimustietoa liittyen sekä länsimaiseen ja ei-länsimaiseen kulttuuriin ja 

erityisesti näihin edellä mainittuihin viiteen kulttuuriin.  

 

2.2 Neitsyys 
 

Suomen Väestöliiton mukaan neitsyys on joustava käsite ja jokainen määrittelee itse, 

onko neitsyt vai ei. Neitsyyden voi ajatella menneen esimerkiksi tamponin käytön tai 

itsetyydytyksen yhteydessä, jolloin puhutaan fyysisestä neitsyydestä. Henkisen eli 

psyykkisen neitsyyden voi ajatella menneen, kun on harrastanut seksiä ensimmäisen 

kerran omasta tahdostaan toisen henkilön kanssa. Eli neitsyt voi olla mieleltään, vaikka 

immenkalvo olisikin venynyt jostain ulkopuolisesta välineestä (Väestöliitto 2011a.) Neit-

syys määritellään eri tavoin eri kulttuureissa. 

 

Venäjällä on vielä nykyisin olemassa seksuaalisuuteen ja siitä puhumiseen liittyvä tabu. 

Neuvostoliiton seksuaalikasvatuksessa pyrittiin vielä 1980-luvulla siihen, että yhdynnät 

aloitetaan vasta varttuneella iällä ja silloinkin vasta avioliiton solmimisen jälkeen. (Haa-

vio-Mannila – Kontula 2006). Perinteisessä Neuvostoliiton yhteisössä yksilöllisillä arvoil-

la ei ollut merkitystä ja elämän nautinnollisuuden korostaminen oli paheksuttua. Rak-

kautta ja seksuaalisuutta ei virallisesti arvostettu ja ne olivat aiheina tabuja. Nykyään 

venäläinen yhteisö on läpikäymässä perusteellista suunnan muutosta. (Kontula 2004.)  

Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun alussa vauhditti vapaampaa suhtautumista sek-

suaalisuuteen, kuitenkaan vapauttamatta sitä täysin. Tänä päivänä Venäjällä nuorten 

seksuaalisuutta kuvaa toisaalta vapautuminen, toisaalta varsinkin sukupuolirooleihin 

http://suomisanakirja.fi/Australia
http://suomisanakirja.fi/Uusi-Seelanti
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liittyvien perinteiden säilyminen. Machokulttuuri on enemmän tai vähemmän läsnä var-

sinkin nuorten miesten esiintymistavoissa ja kaksinaismoraali, joka asettaa naisten ja 

miesten käyttäytymiselle eri vaatimuksia, on havaittavissa edelleen. Nuoret venäläiset 

suhtautuvat yleisesti sallivammin esiaviolliseen seksiin kuin vanhemmat ihmiset. Van-

hempi ikäpolvi odottaa nuorten jatkavan avioliittoperinnettä. (Rotkirch 2007a.)  

 

Juping Yun (2009) kirjallisuuskatsauksen mukaan kiinalaiset nuoret suhteessa länsi-

maalaisiin nuoriin tunsivat useammin syyllisyyttä seksistä ja uskoivat seksin harrasta-

misen pahoittavan äitiensä mielen. Yun kirjallisuuskatsauksessa esitelty kanadalainen 

tutkimus totesi, että aasialaiset vastaajat (joista 70 % oli kiinalaisia) olivat konservatii-

visempia kuin eurooppalaiset vastaajat suhtautumisessaan sitoutumattomaan seksiin ja 

hyväksyivät huomattavasti harvemmin esiaviollisen seksin. Tulosten mukaan kiinalaista 

alkuperää olevien seksuaaliasenteissa tuli jatkuvasti vastaan perinteinen näkemys, jos-

sa seksi koetaan ”jonain erityisenä” ja liitetään rakkauteen, luottamukseen, sitoutumi-

seen ja avioliittoon. Kiinalaisen kulttuurin seksuaaliarvot pohjautuvat pääosin taolaisuu-

teen ja kungfutselaisuuteen. Seksiin ennen avioliittoa ei kannusteta ja avoin keskustelu 

seksistä on tabu kiinalaisessa kulttuurissa. Kiinalaisista arvoista perinteisimpiä ovat nai-

sen neitsyyden ja seksuaalisen puhtauden arvostaminen.  Kulttuurista löytyy myös kak-

sinaismoralistisia piirteitä; seksuaalisesti aktiivisia miehiä kuvaillaan sanoilla ”cool” ja 

”honour”, mutta seksuaalisesti aktiivista naista kuvaillaan sanoilla ”contaminated” ja 

”not good”. (Yu 2009.) 

 

Islaminuskoisten kulttuurissa neitsyys symboloi varsinkin naisen puhtautta ja kunniaa. 

Neitsyyttä perinteisesti vaaditaan naiselta ennen avioliittoa ja menetetty neitsyys saate-

taan todeta esimerkiksi hääyönä vuotaneesta verestä. Se edellyttää, että immenkalvo 

on olemassa ja että sen puhkaiseminen aiheuttaa verenvuodon. Jotta estetään immen-

kalvon liian aikainen rikkoutuminen, tytöiltä voidaan kieltää rasittava liikunta ja esimer-

kiksi ratsastus ja tamponien käyttö. Myöskään gynekologisia tutkimuksia ei suosita en-

nen avioliittoa. Patriarkaaliseen tapaan monissa islaminkin maissa vallitsee kaksinais-

moraali: miehet saattavat harrastaa seksiä ennen avioliittoa, mutta vaatia silti mor-

siamekseen neitsyen. Naisen on tärkeää säilyttää neitsyytensä avioliittoon asti myös 

siksi, että naisen koskemattomuuden eli kunnian menetys on myös hänen koko sukun-

sa kunnian menetys. Joissakin maissa tämä kunnian menetys saattaa johtaa kunniavä-

kivaltaan eli naisen uhkailemiseen, liikkumisen rajoittamiseen tai pakkoavioliittoon. 
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Syynä voi olla tytön seurustelu, erityisesti muun kuin omaan yhteisöön kuuluvan kans-

sa, tai neitsyyden menetys, vaikka se olisi tapahtunut raiskauksessa. Äärimmäinen 

kunniaväkivallan muoto on kunniamurha. Perinne tunnetaan monissa patriarkaalisissa 

kulttuureissa, esimerkiksi Italiassa. (Hallenberg 2008: 86–90.) 

 

Tyttöjen neitsyyttä voidaan suojella monin jopa radikaalein tavoin, esimerkiksi murros-

iässä alkavalla kotiarestilla. Naiset tuomitaan kotiin tekemään kotitöitä ja ikävystymään, 

jotta heidän neitsyytensä voidaan taata. Tytön ulosmeno sallitaan, jos hän pitää pään-

sä peitettynä ja pukeutuu kaiken peittävään asuun. Se on miehille merkki, että nainen 

ei ole seksuaalisesti saatavilla. Yksi radikaali tapa pyrkiä säilyttämään neitsyys on nai-

sen ympärileikkaus. (Hirsi Ali 2005: 102.) Naisten ympärileikkaus on perinne, jossa osa 

naisen ulkoisista sukuelimistä leikataan pois. Ympärileikkausta harjoitetaan enimmäk-

seen Afrikassa, mutta myös eräissä muissa maissa. Nykyään puhutaan useimmiten 

silpomisesta, koska se kuvaa paremmin toimenpiteen todellista luonnetta. Naisten su-

kuelinten silpominen voidaan eri perinteiden mukaan tehdä eri tavoin. Pienimmillään 

sukuelimistä vuodatetaan muutama pisara verta ja laajimmillaan leikataan sukuelimet 

pois ja ommellaan kiinni. Naisten sukuelinten silpomista on ryhdytty vuosisatojen kulu-

essa perustelemaan uskonnollisilla syillä. Kuitenkaan Koraani ja Raamattu eivät hyväk-

sy perinteen jatkamista. Uskonnolliset johtajat ovat myös yleisesti sitä mieltä, ettei 

naisten sukuelinten silpomista voi perustella uskonnollisilla syillä. (STM 2010.) Esimer-

kiksi Somaliassa ympärileikkauksen on katsottu suojelevan tyttöä siveettömyydeltä ja 

esiaviollisilta raskauksilta, ja se on yleensä ollut edellytys avioliiton solmimiselle. Lisäksi 

ympärileikkausta on perusteltu esteettisillä sekä puhtauteen ja seksuaalisuuteen liitty-

villä syillä. (Akar – Tiilikainen 2009: 34.) 

 

Afrikan joruba-kulttuurin alueella suhtautuminen seksuaalisuuteen ja neitsyyteen on 

avoin, ja se poikkeaa suuresti edellä käsiteltyjen ei-länsimaisten kulttuurien näkemyk-

sistä. Avioliittoa edeltävään ja avioliiton ulkopuoliseen seksiin suhtaudutaan myöntei-

sesti ja seksuaalisuhteet ovat usein epävirallisia. Naisilla on usein seksikokemuksia en-

nen avioitumista. Kuitenkin seksuaalielämän aloittamisikä on myöhäisempi verrattuna 

läntiseen Eurooppaan. (Mäkinen 2011.)  

 

Länsimaisessa kulttuurissa neitsyyteen suhtautuminen ja neitsyyden merkitys on erilai-

nen kuin ei-länsimaisessa kulttuurissa. Länsimaisen kulttuurin sisältä löytyy kuitenkin 
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eroavaisuuksia liittyen käsityksiin neitsyydestä ja täten ei voida yleistää yhtä tiettyä 

länsimaista neitsyyskäsitystä. 

 

Länsi-Euroopassa käynnistyi vuoden 1970 tietämillä seksuaalinen vallankumous. Sek-

suaalisuuteen liittyvät arvot ja normit sekä seksuaalinen käyttäytyminen alkoivat muut-

tua, tai ainakin ne menettivät äärimmäisen tabun luonteen. Osittain tämän vaikutuk-

sesta syntyi nuoruuden käsite, uusi välivaihe lapsuuden ja aikuisuuden välille. Ajan 

saatossa nuoruuden ominaispiirteiksi nousivat lisääntynyt riippumattomuus vanhem-

mista, rakkaus- ja seksisuhteiden solmiminen ennen avioliittoa, avoliitto sekä avioitumi-

sen ja perheen perustamisen viivästyminen. (THL 2010.) Kaltiala-Heinon artikkelissa 

Seksuaalisuus ja mielenterveys nuoruusiässä todetaan, että seksuaalisen aktiivisuuden 

alkamisajankohta on viime vuosikymmeninä aikaistunut. Yhdyntöjen aloittamisiän var-

hentumiseen on vaikuttanut muun muassa aikaisempi fyysinen kypsyminen. Tutkimuk-

set ovat myös osoittaneet, että Pohjoismaissa yhdyntöjen aloittamisikä on alhaisempi 

kuin muualla Euroopassa ja että tytöt aloittavat yhdynnät aikaisemmin kuin pojat. (Kal-

tiala-Heino 2004.) Britannialaisessa kulttuurissa näkyy ristiriita suhtautumisessa teini-

ikäisten seksuaalisuuteen ja nuoret ihmiset saavat sekavia viestejä liittyen seksiin. Tei-

ni-ikäiset kasvatetaan kulttuurissa, joka on erittäin seksualisoitu, mutta samaan aikaan 

hyvin varautunut mitä tulee seksistä puhumiseen nuorille. Tämä johtaa hämmennyk-

seen, väärinymmärryksiin ja vahinkoihin.  Etelä- ja Itä-Euroopassa vallitsee kaksinais-

moralismi seksuaalisen käytöksen suhteen; naisilla oletetaan olevan vähemmän seksu-

aalikokemuksia ennen naimisiinmenoa kuin miehillä. (Kontula 2004.) 

 

Nykyään asenteet Suomessa seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta kohtaan ovat erit-

täin positiiviset. Koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirkko sekä media tarjoavat seksu-

aalikasvatusta. (Kontula 2004.) Aiempina vuosikymmeninä seksin harrastaminen on 

vahvasti liitetty avioliittoon. Nykyään avioliittoa ei nähdä tarpeelliseksi seksin harrasta-

misen suhteen, vaan myös vakituisessa parisuhteessa on hyväksyttyä harrastaa seksiä. 

Avioliiton tai parisuhteen lisäksi rakkaus on nähty vahvana hyväksyttävyyden normina 

sukupuolielämän suhteen. Nykyään myös seksin harrastaminen ilman vakituista suh-

detta koetaan usein hyväksytyksi. (Kontula 1993a.) Useat suomalaiset nuoret kokevat 

ensimmäisen yhdynnän symbolisena tapahtumana, eräänlaisena siirtymäriittinä kohti 

aikuisuutta, jonka jälkeen lapsuuden koetaan jäävän taakse. (Kontula 1993b.) Nykyisin 
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suomalaiset nuoret tuntuvat myös uskovan, että seksuaalisuhteita pitäisi olla jo hyvin 

nuorena ja että ”kaikki muut ovat jo seksiä kokeilleet”. (Tuovinen 2008: 19–20.) 

 

2.3 Seurustelu 
 

Väestöliiton määritelmän mukaan seurustelu on eri-ikäisillä erilaista. Seurustelua voi 

olla jo pelkkien tekstiviestien lähettäminen ihmiselle, josta tykkää. Seurustelu voi olla 

myös tyttöpoikajoukossa olemista, jossa ryhmä tietää, kuka tykkää kenestäkin. Lähem-

pänä aikuisuutta seurustelu alkaa muuttua pidempikestoiseksi, kahden ihmisen välisek-

si vuorovaikutukseksi, yhdessä olemiseksi ja tekemiseksi. Seurustelu on kahden ihmi-

sen hetkien, mielipiteiden, tunteiden, kosketusten ja arjen jakamista. (Väestöliitto 

2011b.) Nuoruusiässä mahdolliset seurustelusuhteet ovat usein lyhyitä, ja tunteet pe-

rustuvat enemmänkin omiin mielikuviin ja tarpeisiin kuin toisen todellisiin ominaisuuk-

siin ja persoonallisuuteen. Ihastukset ja mahdollinen seurustelu palvelevat ennen kaik-

kea itseen tutustumista. (Kaltiala-Heino 2004.) Kulttuuriset erot seurustelun suhteen 

ovat merkittäviä. 

 

Venäjällä perheellistytään jo melko nuoressa iässä. Naisten keskimääräinen avioitu-

misikä oli 1900-luvun lopussa 21,8 vuotta ja miesten 24,4 vuotta. Ensimmäisen lapsen 

oletetaan syntyvän melko pian avioitumisen jälkeen. Venäläiset avioituvat usein en-

simmäisen vakavan seurustelukumppaninsa kanssa ja vain noin 5 % venäläisistä ei ole 

koskaan elänyt avio- tai avoliitossa elämänsä aikana. Miehillä on tapana kosiskella mie-

litiettyään esimerkiksi kantamalla naisen laukkua, pyytämällä häntä kävelylle, elokuviin 

tai tanssimaan, saapua tapaamiseen kukkakimpun kanssa ja saattaa tyttö juhlista koti-

ovelle asti. On venäläinen tapa ajatella, että erityisesti naisen on hyvä ”päästä naimi-

siin” ajoissa. Suku toivoo suhteen pikaista virallistamista. Varhain solmitut liitot pääty-

vät usein eroon, mutta on huomattavasti vähemmän leimaavaa olla eronnut nainen ja 

yksinhuoltaja kuin naimaton ja lapseton. (Rotkirch 2007b: 8–10.) 

 

Islamin mukaan miesten ja naisten on pysyttävä erillään. Tätä perustellaan näkemyk-

sellä ihmisen seksuaalisuudesta. Seksuaaliset suhteet ovat sallittuja vain avioliitossa ja 

seksuaalisuus nähdään viettinä, joka voi aiheuttaa fyysistä ja psyykkistä vahinkoa, jos 

sitä ei säädellä. Miesten ja naisten on vältettävä kontaktia vastakkaiseen sukupuoleen, 

lukuun ottamatta lähimpiä sukulaisia. Kun heidän kuitenkin on tavattava, on säilytettä-
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vä tietty välimatka. Pukeutuminen, tapa tervehtiä ja puhua ovat kanssakäymisessä 

säädeltäviä asioita. (Islamopas.) Nuoripari ei voi solmia avioliittoa itsenäisesti, vaan 

morsiamen huoltaja luovuttaa morsiamen avioliittoon. Monesti muslimien liitot ovat 

järjestettyjä liittoja, mutta islamilaisen lain mukaan ketään ei kuitenkaan voi pakottaa 

avioliittoon, vaan molemmilta osapuolilta tulee saada suostumus. Käytännössä suvun 

paine voi kuitenkin olla niin suuri, että nuorten on vaikea vastustaa vanhempiensa puo-

lisoehdokasta. Vaikka suomalaisille nuorille tavallista seurustelukulttuuria ei islamilai-

sessa kulttuurissa tunneta, ei sukupuolten välinen erottelu ole aukotonta, vaan nuoret 

tapaavat toisiaan esimerkiksi opiskelu- ja työpaikoilla. Tässä on kuitenkin suuria eroja 

eri yhteisöjen välillä. (Akar – Tiilikainen 2009: 20–21.) 

 

Seurustelunkin saralta löytyy Afrikasta poikkeuksia suhteessa muihin käsittelemiemme 

ei-länsimaisten kulttuurien näkemyksiin. Esimerkiksi Nigeriassa asuminen yhdessä il-

man avioliittoa on mahdollista. Myös joruba-kulttuurissa yhteisasuminen avioitumatta 

on melko tavallista. Vaikka suhtautuminen seurusteluun on avointa, ovat miehet silti 

dominoivia ja vanhemmilla on sananvaltaa avioliiton solmimisessa. (Mäkinen 2011.) 

 

Länsimaisissa kulttuureissa seurustelu on arkisempaa ja yleisempää eikä vaadi avioliit-

tolupausta. Seurustelusuhteet saattavat olla lyhyitä ja rentoja, mutta toisaalta saate-

taan seurustella pitkään ennen avioliittoa, tai jättää kokonaan avioitumatta. 

 

Melkein kaikilla suomalaisilla nuorilla on jonkinlainen kokemus seurustelusta kolmeen-

kymmeneen ikävuoteen mennessä. Keskimääräinen ikä aloittaa seurustelu on pojilla 18 

vuotta ja tytöillä vuotta aiemmin. Seurustelun motiivina voi olla halu rakkauden koke-

miseen ja vakiintumiseen sekä seksuaalinen kokeilunhalu. (Kokko 2011: 28.) Suomalai-

sessa kulttuurissa konfirmaatio on perinteisesti mielletty ”naimaluvaksi”, eli seurustelu 

vastakkaisen sukupuolen kanssa on ollut hyväksyttyä rippikoulun jälkeen (Aapola 2002: 

142).  

 

Esimerkiksi yhdysvaltalaisten ja alankomaalaisten vanhempien välillä on havaittu suuria 

kulttuurisia eroja tavassa suhtautua nuorten seksuaalisuuteen ja seurustelusuhteisiin. 

Hollantilaiset vanhemmat näkevät nuoren seksuaalisuuden osana tämän elämänvaihet-

ta ja sisällyttävät nuoren seurustelusuhteet perheeseen, kun taas amerikkalaiset van-
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hemmat ”dramatisoivat” nuoren seksuaalisuuden ja sulkevat sen haitallisena perheyh-

teisön ulkopuolelle. (Aapola 2002: 141.) 

 

3 Kirjallisuuskatsaus 
 

 

Kirjallisuuskatsauksia on erilaisia ja ne edellyttävät, että aiheesta on olemassa edes 

jonkin verran tutkittua tietoa (Leino-Kilpi 2007: 2). Kirjallisuuskatsaus voi olla narratii-

vinen, perinteinen tai systemaattinen (Johansson 2007: 3). Keskitymme tässä syste-

maattiseen kirjallisuuskatsaukseen, jonka mukaan toteutimme opinnäytetyömme. 

 

Kirjallisuuskatsaus voi tarkoittaa laajaa tutkimuskokonaisuutta tai toisaalta jo kahden 

tutkimuksen yhteiskäsittelyä voidaan kutsua kirjallisuuskatsaukseksi. Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus voidaan karkeasti jaotella kolmeen vaiheeseen; katsauksen suunnit-

telu, katsauksen tekeminen hakuineen, analysointeineen sekä synteeseineen ja katsa-

uksen raportointi. (Johansson 2007: 5.) 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen päämääränä on koota tietoa ja tehdä siitä syn-

teesi mahdollisimman kattavasti valitusta aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutkimusten 

pohjalta. Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella pyritään vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on vaativa prosessi, joka vaatii etukäteistie-

toa aiheesta ja tarkkaa suunnittelua. Sen tekemiseen on myös varattava riittävästi ai-

kaa. (Pudas-Tähkä – Axelin 2007: 46–55.) 

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, minkälaista tutkimustietoa löytyy neit-

syydestä ja seurustelusta eri kulttuureissa. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mikä on neitsyyden ja seurustelun merkitys länsimaisessa kulttuurissa? 

2. Mikä on neitsyyden ja seurustelun merkitys ei-länsimaisessa kulttuurissa? 
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5 Opinnäytetyön toteutus 
 

 

5.1 Aineiston haku ja valintakriteerit 
 

Aineiston valintakriteereinä oli, että aineiston piti olla suomen- tai englanninkielinen 

tutkimusartikkeli. Lisäksi artikkelissa piti esiintyä sana neitsyys, seurustelu, parisuhde 

tai avioliitto ja tutkimustulosten tuli vastata tutkimuskysymyksiimme. Tutkimusartikke-

leiden piti olla eri kulttuureja koskevia, jotta saisimme mahdollisimman laajan näke-

myksen aiheestamme. Emme myöskään halunneet ottaa liian montaa tutkimusta sa-

man kulttuurin sisältä.  

 

Aloitimme tiedonhaun CINAHL-tietokannasta. Ensimmäiseksi käytimme hakusanoja 

”culture&sexuality” ja rajasimme haun vuosiin 2000–2010. Rajasimme hakua edelleen 

”linked full text” ja ”abstract available” sekä ”academic journals”. Näillä ehdoilla tulok-

sia tuli 72 kappaletta. Hylkäsimme otsikoiden perusteella 65 tutkimusta, koska ne eivät 

täysin sopineet aihepiiriimme. Luettuamme otsikoiden perusteella hyväksyttyjen tutki-

musten tiivistelmät, hylkäsimme niistä kolme ja päätimme ottaa tarkempaan tarkaste-

luun neljä tutkimusta. Luettuamme tutkimusraportteja laajemmin, hylkäsimme sopi-

mattomana kaksi tutkimusta, koska ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiimme. Muut 

kaksi päätimme ottaa mukaan opinnäytetyöhömme. Nämä tutkimukset ovat  “How 

Experiences and Attitudes Relating to Female Circumcision Vary According to Age on 

Arrival in Britain: A Study Among Young Somalis in London” ja “'People Make Assump-

tions About Our Communities': Sexual Health Amongst Teenagers From Black and Mi-

nority Ethnic Backgrounds in East London”. 

 

Teimme vielä uuden haun CINAHL-tietokannasta hakusanoilla ”attitude AND sexuality 

AND virginity” ja rajasimme hakua valitsemalla näytettäviin tuloksiin ”academic jour-

nals”. Hakutuloksia saimme 30. Hylkäsimme otsikon ja tutkimuksen kielen (esimerkiksi 

espanja ja portugali) takia 26 tutkimusta. Jäljelle jääneet neljä tutkimusta päätimme 

tiivistelmän sekä tarkemman tutkiskelun perusteella ottaa mukaan työhömme. 

Tutkimukset ovat “The Lived Experience of Genital Warts: The Swedish Example”, 

“Sexual Values and Risky Sexual Behaviors Among Latino Youths”, “Waiting for the 

Right Time: How and Why Young Thai Women Manage to Avoid Heterosexual Inter-
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course” ja “Defining Virginity and Abstinence: Adolescents’ Interpretations of Sexual 

Behaviors”. 

 

Lopuksi haimme vielä CINAHL-tietokannasta hakusanoilla ”marriage, sexual intercour-

se” ja rajasimme hakua ”linked full text”. Saimme 4 hakutulosta, joista otsikon ja tiivis-

telmän perusteella valitsimme yhden, “Changing Family Formation in Nepal: Marriage, 

Cohabitation and First Sexual Intercourse”. Muut hylkäsimme, koska ne eivät käsitelleet 

aihettamme. 

 

Käytimme hakujen tekemiseen myös PubMed-tietokantaa. Teimme haun hakusanoilla 

”sexual behavior, virginity pledgers” ja saimme 5 tulosta. Otsikoiden perusteella hyl-

käsimme neljä ja valitsimme yhden tutkimuksen tiivistelmän perusteella;  “Patient Tee-

nagers? A Comparison of the Sexual Behavior of Virginity Pledgers and Matched Non-

pledgers”. 

 

Halusimme löytää tutkimuksia, jotka käsittelisivät kiinalaista kulttuuria. Haimme tutki-

muksia SpringerLinkistä valiten ”Sex Roles”-lehden ja käytimme hakusanoja ”china, 

marriage, culture” ja saimme 66 tulosta. SpringerLinkistä haimme tutkimuksia myös 

”Archive of Sexual Behavior”-lehdestä hakusanoilla ”chinese, premarital, sexual attitu-

de” ja saimme 25 tulosta. Otsikoiden ja tiivistelmien perusteella valitsimme molemmis-

ta lehdistä yhden tutkimuksen. Sex Roles -lehdestä valitsimme tutkimuksen “Attitudes 

to Marriage and Sexual Behaviors: A Survey of Gender and Culture Differences in China 

and United Kingdom” ja Archive of Sexual Behavior -lehdestä tutkimuksen “Premarital 

Sexual Behavior Among Chinese College Students in the United States”. 

 

Manuaalihakuna löysimme lisäksi vielä kolme tutkimusta, jotka päätimme myös sisällyt-

tää opinnäytetyöhömme. Nämä tutkimukset ovat “Understanding Sexual Abstinence in 

Urban Adolescent Girls”, “Traditional Values of Virginity and Sexual Behavior in Rural 

Ethiopian Youth: Results From a Cross-sectional Study” ja “’One-night Stands’ - Risky 

Trips Between Lust and Trust: Qualitative Interviews With Chlamydia trachomatis In-

fected Youth in North Sweden”. Tuloksia tuottavien hakujen kuvaus löytyy taulukosta 1 

(Liite 1.).  
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Suomessa on tehty tutkimuksia maahanmuuttajien seksuaalisuudesta hyvin vähän, 

joten teimme hakuja perustuen kansainväliseen tutkimukseen. Suuri osa löytämistäm-

me tutkimuksista käsittelee esimerkiksi sukupuolitauteja, seksuaalista käyttäytymistä 

tai asennoitumista seksiin, mutta ne kuitenkin käsittelevät osittain aihettamme. Poi-

mimme tutkimuksista ne tulokset, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiimme. 

 

5.2 Aineiston valinta ja analyysi 
 

Olemme valinneet opinnäytetyöhömme kaiken kaikkiaan 13 tutkimusta, jotka on tehty 

eri kulttuurien sisällä. Löysimme neljä tutkimusta tehtynä Yhdysvalloista, yhden yhdys-

valtalaisen tutkimuksen, joka tutki siellä asuvia kiinalaista alkuperää olevia ihmisiä, 

yhden etiopialaisen tutkimuksen, yhden Nepalissa tehdyn tutkimuksen, kaksi ruotsalais-

ta tutkimusta, yhden sekä Iso-Britanniassa että Kiinassa tehdyn tutkimuksen, yhden 

Iso-Britanniassa tehdyn tutkimuksen, joka tutki siellä asuvia somalialaisia, yhden isobri-

tannialaisen tutkimuksen, jossa tutkittiin eri etnisistä taustoista tulevia ihmisiä ja yhden 

Thaimaassa tehdyn tutkimuksen.  

 

Luimme ja etsimme opinnäytetyömme tutkimuskysymysten mukaisia asioita tutkimus-

artikkeleista. Analysoimme aineiston käyttäen induktiivista sisällönanalyysiä. 

 

Sisällönanalyysillä voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. 

Tällä menetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja ylei-

sessä muodossa. Sisällönanalyysi sopii hyvin täysin strukturoimattomankin aineiston 

analyysiin. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään tutkimuksen aineisto tiiviiseen ja 

selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota.  (Tuomi – Sarajärvi 

2002: 105–110.)  

 

Induktiivisessa sisällönanalyysissä luokitellaan sanoja niiden teoreettisen merkityksen 

perusteella. Se perustuu lähinnä induktiiviseen päättelyyn, jota tutkimuksen ongel-

manasettelu ohjaa. Jos asiasta ei juuri tiedetä, tai aikaisempi tieto on hajanaista, on 

aiheellista käyttää induktiivista lähtökohtaa. Induktiivisessa analyysissa tutkimusaineis-

tosta pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus niin, etteivät aikaisemmat havainnot, 

tiedot tai teoriat ohjaa analyysiä, ja kategoriat johdetaan aineistosta ja tutkimusongel-
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mien ohjaamana. Raportointi toteutuu aineistolähtöisesti. (Kankkunen – Vehviläinen-

Julkunen 2010.) 

 

Aloitimme aineistomme analysoinnin pelkistämällä aineiston. Pelkistäminen tarkoittaa, 

että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Etsimme tutkimusaineis-

tosta pelkistettyjä ilmauksia ja alleviivasimme sekä listasimme ne. Etsimme ilmaisuista 

samankaltaisuudet ja erilaisuudet, jotka yhdistimme alaluokiksi. Alaluokista muodostet-

tiin vielä kaksi yläluokkaa. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 109.) Muodostimme siis aineistosta 

ala- ja pääteemoja, jotka on esitelty kuviossa 1 (Liite 3.). Raportoimme tulokset aineis-

tolähtöisesti näiden teemojen avulla kappaleessa kuusi sekä tutkimusaineiston ana-

lyysikehyksessä, jossa kuvataan tutkimuksen tekijä(t), tarkoitus, aineiston keruumene-

telmät ja analysointi sekä päätulokset (Liite 2.).  

 

6 Tulokset 
 

 

Tutkimustuloksistamme nousi esiin neljä pääteemaa koskien neitsyyttä; neitsyyden 

merkitys ja määritelmä, sukupuoliroolit, esiaviollinen seksi ja seksuaalielämän aloitus. 

Seurustelua koskien keskeisimmät teemat olivat sukupuoliroolit, perheen vaikutus, seu-

rustelukulttuuri ja avioliitto. Teemat ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, joten tutkimus-

tulosten luokittelu yhden teeman alle on haastavaa. Tulokset on esitetty tietyn teeman 

alla, mutta ne voivat olla yhteydessä muiden teemojen alaisiin tuloksiin. 

 

6.1 Neitsyyden ja seurustelun merkitys länsimaisessa kulttuurissa 
 

6.1.1 Neitsyys 
 

Teeman neitsyyden merkitys ja määritelmä alta löytyi tutkimustuloksia useista länsi-

maisen kulttuurin maista. Länsimaisen kulttuurin sisältä näyttäisi löytyvän erilaisia suh-

tautumistapoja neitsyyttä kohtaan, mikä ilmeni tutkimustuloksista hyvin. Neitsyyden 

menetys koettiin tutkimuksissa fyysiseksi tai symboliseksi tapahtumaksi. Yhdysvaltalai-

sessa tutkimuksessa enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että nuori on yhä neitsyt jos 

hän on osallistunut genitaalialueiden kosketteluun tai oraaliseksiin. Reilu kuudesosa 
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vastaajista piti nuorta neitsyenä, jos tämä oli osallistunut anaaliseksiin. Kuitenkin lähes 

kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että neitsyys menetetään vaginaalisessa yhdynnässä. 

Seksuaalinen kokemus oli merkittävin tekijä siinä, miten neitsyys määriteltiin. (Bersa-

min – Fisher – Walker – Hill – Douglas 2007.) Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan naiset 

taas pitivät neitsyyden menettämistä symbolisena tapahtumana. He pitivät neitsyyttä 

menetettynä vain jos muut tiesivät asiasta. Neitsyyden menetys liitettiin myös gyneko-

logiseen tutkimukseen. (Hammarlund – Nyström 2003.)  Yhdysvaltalaisen tutkimuksen 

mukaan yksi latinoaikuisten seksuaaliarvoista on naisen neitsyys. Naisen kuuluisi säilyt-

tää neitsyytensä avioliittoon asti ja jos neitsyys on naiselle tärkeää, voi hän viivyttää 

yhdyntöjen aloittamista. Naisen seksikumppaneiden määrä yhdistettiin naisen neitsyy-

den tärkeyteen; mitä enemmän naisella oli ollut seksikumppaneita, sitä vähemmän 

neitsyys hänelle merkitsi. (Deardorff – Tschann – Flores – Ozer 2010.) Amerikkalaiset 

tytöt olivat ylpeitä seksistä pidättäytymisestään eivätkä yritelleet piilotella neitsyyttään 

(Morrison-Beedy – Carey – Côté-Arsenault – Seibold-Simpson – Robinson 2008). Osa 

nuorista tekee neitsyyslupauksen. Amerikkalaisessa tutkimuksessa kerrottiin neitsyys-

lupauksen olevan suullinen tai kirjallinen lupaus pidättäytyä seksuaalisesta aktiivisuu-

desta, yleensä naimisiinmenoon saakka. Tutkimuksen mukaan neitsyyden varjelijat 

olivat seksuaalisesti vähemmän kokeneita ja he olivat muita uskonnollisempia. Kuiten-

kin useimmat neitsyyslupauksen tehneet kertoivat harrastaneensa esiaviollista seksiä ja 

viisi vuotta lupauksenteon jälkeen 80 % heistä kielsi koskaan antaneensa lupausta. 

Tutkimuksen tulokset viittaavatkin siihen, että neitsyyslupaus ei muuta seksuaalista 

käytöstä. (Rosenbaum 2009.) 

 

Sukupuoliroolit -teeman alta löytyi vähemmän tutkimustuloksia koskien länsimaista 

kulttuuria kuin ei-länsimaista kulttuuria. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan seksistä 

pidättäytyvien tyttöjen veljet kannustivat sisariaan olemaan harrastamatta seksiä, vaik-

ka he itse saattoivat olla seksuaalisesti aktiivisia useammallakin taholla. Tutkimuksessa 

tytöt toivat esiin asioita koskien poikien käyttäytymistä. Heidän mukaansa pojat saatta-

vat haluta vain seksiä, eivätkä välttämättä välitä tytöstä oikeasti. (Morrison-Beedy ym. 

2008.) Ruotsalaistutkimuksessa puolestaan nuoret miehet kuvailivat yhdyntää jonakin, 

joka vahvistaa heidän miehuuttaan ja antaa helposti seksuaalisen tyydytyksen, erityi-

sesti tilanteissa, joihin ei liity vahvoja tunteita partneria kohtaan (Christianson – Jo-

hansson – Emmelin – Westman 2003). 
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Esiaviolliseen seksiin suhtaudutaan länsimaisen kulttuurin sisällä eri tavalla eri maissa. 

Isobritannialais-kiinalaisen tutkimuksen mukaan yli 80 % brittiläisistä miehistä ja mel-

kein 85 % brittiläisistä naisista hyväksyi esiaviollisen seksin (Higgins – Zheng – Liu – 

Hui Sun 2002). Latinoja koskevan yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan latinonaiset saat-

tavat kokea ristiriitaisia tunteita suhteessa esiaviolliseen seksiin. He tiedostavat kulttuu-

riset arvot neitsyyden tärkeydestä, mutta saattavat silti harrastaa seksiä ennen avioliit-

toa ilman häpeän tunteita. Toiset kuitenkin katuvat seksikokeilujaan. Tutkimuksen mu-

kaan nuorilla latinoilla on liberaalimpi suhtautuminen esiaviolliseen seksiin kuin van-

hemmilla ja tämä voidaan yhdistää vilkkaampaan seksuaaliseen aktiivisuuteen. (Dear-

dorff ym. 2010.) Ruotsalaistutkimuksessa nuoret hyväksyivät esiaviollisen seksin, jopa 

ensimmäisellä tapaamiskerralla (Christianson ym. 2003). 

 

Myös seksuaalielämän aloituksessa ilmeni eroja länsimaiseen kulttuuriin kuuluvien eri 

maiden välillä. Ruotsalaisessa tutkimuksessa tuli ilmi, että Ruotsin seksuaalikulttuuri on 

muutostilassa. Siinä missä ennen ei yhdynnästä saanut puhua, nykyään nuoret naiset 

saattavat kokea huonommuuden tunteita seksuaalikokemusten puuttuessa. (Hammar-

lund – Nyström 2003.) Isobritannialais-kiinalaisen tutkimuksen mukaan brittimiesten 

keskimääräinen neitsyydenmenetysikä oli 16,6 vuotta ja brittinaisten 16,7 vuotta (Hig-

gins ym. 2002). Yhdysvaltalaistutkimuksessa puolestaan ilmeni, että latinolaistaustaiset 

naiset aloittavat yhdynnät myöhemmin kuin muut (Deardorff ym. 2010). Toisen yhdys-

valtalaisen tutkimuksen mukaan seksistä pidättäytyvillä nuorilla on uskomuksia, että 

elämässä on seksiä tärkeämpiä asioita ja näiden asioiden saavuttaminen on tärkeäm-

pää kuin seksuaalinen kokemus ja sen tuomat riskit, esimerkiksi raskauden mahdolli-

suus ja sen seuraukset sekä sukupuolitaudit (Morrison-Beedy ym. 2008). 

 

6.1.2 Seurustelu 
 

Seurustelun sukupuoliroolit ilmenivät muutamassa länsimaista kulttuuria koskevassa 

tutkimuksessa. Isobritannialais-kiinalaisessa tutkimuksessa tuli ilmi tiettyjä fyysisiä 

ominaisuuksia, joita seurustelukumppanilta haluttiin. 43,6 % brittiläisistä naisista suosi 

itseään vanhempaa miestä ja 78,2 % halusi itseään pidemmän kumppanin. Brittiläisistä 

miehistä taas 42,9 % suosi itseään lyhyempää kumppania, mutta vain 14,0 % halusi 

itseään nuoremman kumppanin. Suuri osa sekä miehistä että naisista suosi kumppanin 

olevan koulutukseltaan samantasoinen. (Higgins ym. 2002.) Ruotsalaisen tutkimuksen 
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mukaan nuoret käyttäytyvät sukupuolityypillisten tapojen mukaan. Pojat nähtiin suh-

teissa aloitteentekijöinä ja he yrittivät saada tytön huomiota flirttailemalla ja tekemällä 

ensimmäisen siirron. Myös tytöt saattoivat tehdä aloitteen. Moni ajattelikin tämän ole-

van sopivaa, mutta pohjasävy kuitenkin oli, että tyttöjen tämänkaltainen käytös rohkai-

si satunnaiseen seksiin. (Christianson ym. 2003.) 

 

Perheen vaikutus näkyi selkeästi vain yhdessä länsimaista kulttuuria koskevassa tutki-

muksessa. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa ilmeni, että äideillä on suuri vaikutus tyt-

täriensä päätöksiin koskien kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa. Äidit 

käyttivät omaa elämänkokemustaan esimerkkinä ja kertoivat tytöistä, jotka olivat tul-

leet raskaaksi. Tuloksissa isien vaikutusta ei juurikaan mainittu. Tyttöjen arvostusta 

itseään kohtaan on luultavasti nostatettu vuosia äitiensä kautta ja se vaikuttaa tyttöjen 

vakaumuksissa. (Morrison-Beedy ym. 2008.) 

 

Seurustelukulttuuri -teeman alle löysimme tutkimuksista yhdysvaltalaisen ja ruotsalai-

sen esimerkin, jotka eroavat toisistaan melko radikaalisti. Yhdysvaltalaisessa latinolais-

taustaisia nuoria tutkivassa tutkimuksessa ilmeni, että latinonaisten odotetaan olevan 

siveitä ja tämän vuoksi jää kommunikaatio miesten ja naisten välillä rajalliseksi (Dear-

dorff ym. 2010). Ruotsalaisessa tutkimuksessa puolestaan vastaajilla oli olennainen 

tarve löytää seurustelukumppani. Seurustelusuhteen alku koettiin edellytyksenä monille 

halutuille saavutuksille; tunteiden varmuudelle, itsevarmuudelle ja rakkauden antami-

selle sekä saamiselle. Vastaajat kuvailivat, että kumppanuus tarkoittaisi esimerkiksi 

nukkumista ja heräämistä yhdessä, erityistä katsekontaktia kumppanilta arvostuksen 

osoituksena ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuorille disko tai pubi oli usein paikka 

ensitapaamisille. Tarkoituksena oli kuitenkin tavata kavereita, tanssia, juoda ja pitää 

hauskaa ulkona käymisen yhteydessä, eikä se ollut osa suunnitelmaa hankkia seuruste-

lukumppani. Flirttailu, vitsailu, tanssiminen ja keskusteleminen olivat tärkeitä tutustut-

taessa toiseen. Rakkaus ja seksi nähtiin läheisesti riippuvaisina vakaassa suhteessa, 

mutta pelkkä seksikin saatettiin kokea sopivaksi. Suurin osa naisista ei kuitenkaan ha-

lua seksiä ensimmäisellä tapaamisella. He haluavat enemmän keskustelua ja hyväilyä. 

Vastaajat kuitenkin hyväksyivät seksin ensimmäisellä tapaamisella, mutta se nähtiin 

harvoin kestävän suhteen alkuna. (Christianson ym. 2003.) 
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Avioliitto ei ollut niin keskeisessä osassa länsimaista kulttuuria koskevissa tutkimuksissa 

kuin ei-länsimaista koskevissa. Isobritannialais-kiinalaisen tutkimuksen mukaan suurin 

osa brittiläisistä opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei pariskunnan, joka on harrastanut 

seksiä ennen avioliittoa tarvitse mennä naimisiin keskenään. Myöskään yli puolet britti-

läisistä ei välittänyt partnerinsa aiemmista seksuaalikokemuksista, kun miettivät naimi-

siinmenoa. (Higgins ym. 2002.)  

 

6.2 Neitsyyden ja seurustelun merkitys ei-länsimaisessa kulttuurissa 
 

6.2.1 Neitsyys 
 

Neitsyyden merkitys ja määritelmä-teemassa koskien ei-länsimaisia kulttuureja ei juuri-

kaan määritelty mitä neitsyys on, mutta neitsyyden tärkeys ja merkitys korostui use-

ammassa tutkimuksessa. Thaimaassa tehdyn tutkimuksen mukaan perinteisen nuoren 

thai-naisen käsitykset ja käytös sisältävät tyypillisesti kiitollisuuden vanhempia kohtaan, 

seksuaalisen halun tukahduttamisen, siveyden säilyttämisen avioliittoon saakka ja si-

toutumisen siihen, että heillä on vain yksi seksikumppani tai aviomies elämänsä aikana. 

Tyttöihin kohdistuu perheen suunnalta tulevia paineita ja sosiaalisia odotuksia ja he 

joutuvat kontrolloimaan käytöstään, tähtäimenään säilyttää neitsyys kunnes on ”oikea 

aika”. Nuoret naiset oppivat, että heillä odotetaan olevan kunnolliset seksuaalitavat ja 

että käyttäytymällä huonosti he tuhoavat mahdollisuutensa hyvään tulevaisuuteen ja 

turvallisuuteen. Seksuaalisen pidättäytymisen katsottiin olevan yksi tehokkaimmista 

ratkaisuista kun suojellaan tyttöä tavoitteeseensa pyrkimisessä. (Supametaporn – Stren 

– Rodcumdee – Chaiyawat 2010.) Edellä esitettyä thaimaalaista tutkimusta vahvemmin 

naisen neitsyys liitetään avioliittoon etiopialaistutkimuksessa. Tutkimuksessa todetaan, 

että neitsyyden säilyttäminen on vieläkin keino varmistaa avioliitto tytöille, etenkin 

maaseudulla. Kun vertailtiin kaupungistuneita alueita ja maaseutua, kävi ilmi, että 

maaseudun nuoret uskoivat kolme kertaa enemmän perinteiseen normiin neitsyyden 

säilyttämisestä avioliittoon asti kuin kaupungin nuoret. Kun nainen vanhenee, todennä-

köisyys pysyä neitsyenä laskee. (Molla – Berhane – Lindtjørn 2008.) Radikaalein neit-

syyden suojaamiskeino, naisen ympärileikkaus, ilmenee somaleita koskevassa tutki-

muksessa, joka on toteutettu Iso-Britanniassa. Moni naisvastaajista koki ympärileikka-

uksen olleen keino kontrolloida heidän seksuaalisuuttaan (Morison – Dirir – Sada – 

Warsame – Dirir 2004). 



18 

 

 

Sukupuoliroolit -teemassa tuli esiin muun muassa kaksinaismoralismia miesten ja nais-

ten välillä useammassa tutkimuksessa. Etiopiassa tehdyn tutkimuksen mukaan naiset 

uskoivat todennäköisemmin enemmän perinteiseen neitsytnormiin kuin miehet, ja py-

syivät todennäköisemmin neitsyinä avioliittoon asti. Neitsytnormi on myös laajasti ja 

hyvin hyväksytty tyttöjen keskuudessa. Vastaajien mukaan poikien on vaikeaa pysyä 

pidättäytyvinä avioliittoon asti (67 % vastaajista). Maaseudun pojat olivat kiinnostunei-

ta naimaan neitsyen, tytöille tämä ei ollut niin tärkeää. Pojilla on siis suhteellinen vapa-

us harrastaa seksiä ennen avioliittoa.  (Molla ym. 2008.) Thaimaalaisessa tutkimukses-

sa kävi ilmi, että vanhemmat haluavat hyvän elämän lapsilleen, ja tämä velvoittaa ty-

töiltä hyvien tapojen oppimista, säädyllistä pukeutumista, soveliasta vuorovaikutusta 

miesten kanssa ja neitsyyden säilyttämistä kunnes he ovat koulutettuja ja asettuneet 

työelämään tai naimisissa, tai molempia (Supametaporn ym. 2010). Kuten etiopialais-

tutkimuksessa, myös somaleita tutkivassa tutkimuksessa todettiin, että miehille seksin 

harrastaminen on suhteellisesti sallitumpaa kuin naisille, joiden oletetaan säilyttävän 

neitsyytensä avioliittoon asti. Kyseisessä somaleita tutkivassa lontoolaistutkimuksessa 

miehet ilmaisivat, että ympärileikkaamattomat naiset ovat siveettömämpiä kuin ympäri-

leikatut. Osa miehistä myönsi kaksinaismoralismin seksin harrastamisen suhteen. Mie-

het harrastavat esiaviollista seksiä, mutta naivat ympärileikatun naisen hänen neitsyy-

tensä takia. Myös naiset korostivat naisen neitsyyden tärkeyttä avioliittoa ajatellen. 

(Morison ym. 2004.) Etnisiä vähemmistöjä tutkivassa isobritannialaisessa tutkimuksessa 

kävi ilmi, että uskonto rajoittaa naisten ja miesten seksuaalisia aktiviteetteja eri tavalla. 

Kun miehet puhuivat uskonnon vaikutuksista, koski se tulevaisuuden kumppaneita, 

joiden kanssa mennään naimisiin, eikä niinkään nykyisiä seksuaalisia valintoja. Jotkut 

naiset kertoivat uskonnon syyksi sille, etteivät harrasta esiaviollista seksiä. Kuitenkin 

osa naisista kertoi, että uskonto rajoittaa periaatteessa seksuaalista aktiivisuutta, mutta 

he kertoivat mahdollisuudesta mennä silti pidemmälle kuin uskonto sallii, jopa seksin 

harrastamiseen saakka. (Sinha – Curtis – Jayakody – Viner – Roberts 2007.) 

 

Esiaviollinen seksi -teeman sisältä löytyi lieviä eroavaisuuksia eri maiden ja kulttuurei-

den välillä. Kuitenkin suhtautuminen esiaviolliseen seksiin oli pääasiassa kielteinen. 

Thaimaalaisen tutkimuksen mukaan yhteiskunnissa, joissa vaalitaan neitsytmorsiamia, 

erilaiset uskonnolliset ja kulttuuriset paineet kannustavat nuoria naisia pidättäytymään 

ensimmäisestä heteroseksuaalisesta yhdynnästä kunnes he ovat menneet naimisiin. 

Nuoret naiset saattavat kuvitella, että esiaviolliseen seksiin ryhtyminen voi estää tai 
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viivyttää heidän menestystään, koska he uskovat, että saattavat tulla raskaaksi. (Su-

pametaporn ym. 2010.) Nepalilaisen tutkimuksen mukaan lähes kaikilla naisilla ensim-

mäinen yhdyntä toteutuu avioliitossa ja vain prosentti naisista sanoi harrastaneensa 

esiaviollista seksiä. Miehillä tämä luku on korkeampi ja se on kasvussa. Miehillä, joilla 

on korkeampi koulutus, on suurempi todennäköisyys esiaviolliseen seksiin kuin koulut-

tamattomilla miehillä. Myös miesten nuorempi ikä korreloi positiivisesti esiaviollisen 

seksin harrastamisen kanssa. Määrä vaihtelee liittyen uskontoon ja etniseen taustaan. 

Kuitenkin vain alle 20 % nuorista miehistä harrastaa esiaviollista seksiä. (Caltabiano – 

Castiglioni 2008.) Isobritannialais-kiinalaisen tutkimuksen mukaan uskomus, että seksi 

kuuluu avioliittoon, on yhä tiukasti kiinnipidetty monien kiinalaisten keskuudessa ja se 

vaikuttaa suuresti heidän asenteisiinsa. Kiinalaisista naisista 46,9 % on esiaviollista 

seksiä vastaan ja miehistä 29,9 %. 46,3 % miehistä ja 41,2 % naisista suhtautuu neut-

raalisti seksiin ennen avioliittoa. (Higgins ym. 2002.) Etiopialaisessa tutkimuksessa esi-

aviollinen seksi oli epätavallista. Nuoret miehet ja naiset, jotka uskoivat perinteiseen 

normiin neitsyydestä, harrastivat epätodennäköisemmin esiaviollista seksiä kuin muut. 

Esiaviollinen seksi on harvinaista maaseudun tyttöjen keskuudessa, koska se vaikeuttaa 

avioliittojärjestelyitä. Kaupunkialueilla neitsyysnormi on siirtymätilassa. Urbanisaatio ja 

sosialisaatio vaikuttavat seksin aikaisempaan harrastamiseen. Naimattomat nuoret, 

jotka olivat luku- ja kirjoitustaitoisia, käyttivät alkoholia sekä khat-huumetta ja olivat 

vanhempia, harrastivat todennäköisemmin esiaviollista seksiä kuin muut vastaajat. 

(Molla ym. 2008.) Iso-Britanniassa tehdyn eri etnisiä vähemmistöjä tutkivan tutkimuk-

sen mukaan jotkut naisista uskovat, että saadakseen rakkausavioliiton, tulee heidän 

olla pidättyviä ennen naimisiinmenoa (Sinha ym. 2007). Yhdysvaltalainen kiinalaista 

alkuperää olevia henkilöitä käsittelevä tutkimus kertoo, että erilaisten seksuaaliaktivi-

teettien sallittavuus riippuu tunteiden määrästä partnereiden välillä. Yli 60 % vastaajis-

ta hyväksyi yhdynnän kun pariskunta on rakastunut tai kihloissa tarkoituksenaan men-

nä naimisiin, kun taas harvempi kuin 30 % vastaajista hyväksyi sen, jos partnereiden 

välillä ei ollut kiintymystä. Kolmasosa vastaajista ei hyväksynyt esiaviollista seksiä mis-

sään olosuhteissa. Suuteleminen kuitenkin hyväksyttiin kaikissa tilanteissa. Suurempi 

osa vastaajista hyväksyi esiaviollisen seksin kuin oli itse kokenut sen. Yhdysvaltojen 

kulttuuriin sopeutuminen korreloi positiivisesti seksuaalisen sallittavuuden kanssa. 

(Huang – Uba 1992.) 
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Myös seksuaalielämän aloitus -teemassa ilmeni kaksinaismoralismia ja eroavaisuuksia 

eri kulttuureiden välillä. Nepalilaisen tutkimuksen mukaan suurimmassa osassa tapauk-

sia naisen ensimmäinen seksuaalinen kokemus sijoittui samaan aikaan yhteenmuuton 

kanssa (Nepalissa on yleinen tapa avioitua ennen yhteenmuuttoa). Miehillä joukko, 

joka on harrastanut seksiä hääjuhlan jälkeen, mutta ennen yhteenmuuttoa, on vain 

hieman korkeampi kuin naisilla.  Naisilla alhaisempi koulutustaso voi aikaistaa ensim-

mäisen yhdynnän ja yhteenmuuton ajankohtaa. Myös asuminen vähemmän kehittyneil-

lä Nepalin alueilla suurentaa todennäköisyyttä ensimmäiselle yhdynnälle nuorempana.  

(Caltabiano – Castiglioni 2008.) Isobritannialais-kiinalaisessa tutkimuksessa ei saatu 

tietoa kiinalaisten opiskelijoiden iästä neitsyyden menetyksen yhteydessä, koska vasta-

usten määrä tähän kysymykseen oli alhainen. Se voi tarkoittaa joko, etteivät he halun-

neet vastata tai etteivät he olleet olleet yhdynnässä. (Higgins ym. 2002.) Thaimaalai-

sessa tutkimuksessa nuoret naiset päättivät odottaa yhdyntöjen aloittamista, kunnes 

osa heidän tavoitteistaan elämässä oli täyttynyt. Heille ”oikea aika” voi olla esimerkiksi 

opinnoista valmistumisen jälkeen, työelämään pääsyn jälkeen tai naimisiinmenon jäl-

keen. (Supametaporn ym. 2010.) Käsittelemistämme tutkimuksista näkyvin eroavaisuus 

seksuaalielämän aloituksen ajankohdassa miesten ja naisten välillä oli etiopialaisessa 

tutkimuksessa, jonka mukaan naimisissa olevista vastaajista 14 % miehistä ja 81 % 

naisista kertoi ensimmäisen seksikokemuksensa olleen avioliitossa. Avioliitossa olevien 

naisten ensimmäinen yhdyntäkerta on keskimäärin 16,3-vuotiaana ja esiaviollista sek-

siä harrastaneiden keski-ikä oli 23,7 vuotta. (Molla ym. 2008.) Isobritannialaisessa so-

maleita tutkivassa tutkimuksessa ilmeni, että naisten ympärileikkauksesta johtuvat on-

gelmat liittyen seksiin aiheuttivat paljon surua. Myös miehet kommentoivat ongelmia 

seksuaalisissa suhteissa ympärileikatun naisen kanssa. (Morison ym. 2004.) Iso-

Britanniassa tehdyssä, eri etnisiä vähemmistöjä tutkivassa tutkimuksessa ilmeni, että 

vain pieni osa nuorista kaikissa etnisissä ryhmissä ilmoitti olevansa seksuaalisesti aktii-

vinen kulttuurisista ja uskonnollisista eroista huolimatta. Kaikista pienin seksuaalisesti 

aktiivinen joukko oli bangladeshilaisilla, intialaisilla ja pakistanilaisilla. Kaikista vastaajis-

ta 75 % miehistä ja 89 % naisista ei ollut ollut yhdynnässä. Samassa tutkimuksessa 

nuoret naiset ilmaisivat joskus stressaavansa sitä, että suhde kehittyisi seksuaaliseen 

suuntaan. Luottamus koettiin tärkeäksi ja se oli yhteydessä kumppaniin tutustumiseen 

ennen kuin parisuhteeseen tuli seksuaalisia piirteitä. (Sinha ym. 2007.) Kiinalaista alku-

perää olevia henkilöitä tutkivan yhdysvaltalaistutkimuksen vastaajista noin 40 % oli 

kokenut yhdynnän. Keskimääräinen ikä neitsyyden menetykselle oli miehillä 18,5 vuot-
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ta ja naisilla 18,8 vuotta. Naiset olivat seksuaalisesti kokeneempia kuin miehet. Seksu-

aalisessa aktiivisuudessa ilmeni myös eroja sen suhteen, mistä kulttuurista olevaa vas-

taaja tapaili. Niillä, jotka tapailivat kaukasialaisia, oli enemmän seksuaalisia kokemuksia 

kuin niillä, jotka tapailivat vain kiinalaista alkuperää olevia. (Huang – Uba 1992.) 

 

6.2.2 Seurustelu 
 

Seurustelun sukupuoliroolit ilmenivät melko vähäisesti ei-länsimaista kulttuuria koske-

vissa tutkimuksissa. Iso-Britanniassa ja Kiinassa toteutetussa tutkimuksessa kiinalaiset 

naiset myönsivät useammin kuin kiinalaiset miehet, että heillä oli ollut seurustelu-

kumppani. Vastaajat toivat ilmi seurustelukumppanilta toivottavia fyysisiä ominaisuuk-

sia; 71,8 % kiinalaisista naisista suosi itseään vanhempaa miestä ja 92,4 % itseään 

pidempää kumppania. Miehistä 45,1 % suosi itseään nuorempaa kumppania ja 50,3 % 

itseään lyhyempää kumppania. Kiinalaisista miehistä 23,5 % suosi itseään vähemmän 

koulutettua kumppania ja naisista 38,4 % suosi itseään paremmin koulutettua puo-

lisoa. (Higgins ym. 2002.) Thaimaalaistutkimuksen mukaan samaa sukupuolta olevien 

ystävysten sallitaan osoittavan fyysistä kiintymystä toisiaan kohtaan, mutta ei eri suku-

puolta olevien. Näin on useimmissa Aasian kulttuureissa. (Supametaporn ym. 2010.)  

 

Perheen vaikutus ilmeni kahdessa tutkimuksessa. Thaimaalaisen tutkimuksen mukaan 

seksuaalisesti pidättäytyvät nuoret thai-naiset hyvittävät vanhemmilleen näiden rak-

kauden ja ystävällisyyden käyttäytymällä tavalla, joka tekee heidän vanhempansa on-

nellisiksi ja turvatuiksi. Tämä saattaa sisältää sitoutumisen opiskelemaan tunnollisesti, 

harkitsemisen ennen romanttiseen suhteeseen ryhtymistä, elämisen vanhempien ole-

tusten mukaan ja yhdynnän lykkäämistä sopivaan aikaan. (Supametaporn ym. 2010.) 

Lontoolaisen somalitutkimuksen mukaan 83 % naisista ja miehistä haluaa itse valita 

oman puolisonsa, mutta kuitenkin 29 % naisista ja 28 % miehistä sanoi keskustelevan-

sa asiasta perheensä kanssa. 15 % naisista ja 14 % miehistä halusi antaa vanhempi-

ensa valita kumppanin avioliittoon, mutta vain hyvin pieni osa olisi tyytyväinen van-

hempien päätökseen ilman omaa suostumustaan. (Morison ym. 2004.) 

 

Seurustelukulttuuri ei esiintynyt niin keskeisenä osana ei-länsimaisten tutkimusten tu-

loksissa. Iso-Britanniassa toteutettu somalikulttuurin edustajia tutkiva tutkimus toteaa, 

että harvalla vastaajista oli ollut seurustelukumppani, ja kun Iso-Britanniaan saapu-
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misikä nousi, yhä harvempi oli seurustellut (Morison ym. 2004). Iso-Britanniassa toteu-

tettu etnisiä vähemmistöjä tutkiva tutkimus ilmaisee, että nykynuoret eivät enää käy 

”treffeillä”. Sen sijaan he järjestävät epämuodollisen tapaamisen potentiaalisen kump-

panin kanssa kahden kesken tai suuremmassa ryhmässä. Matkapuhelimilla kommuni-

kointi mainittiin usein keinona flirttailla ja tutustua potentiaaliseen kumppaniin parem-

min ennen tapaamista kasvokkain. (Sinha ym. 2007.) Isobritannialais-kiinalaisen tutki-

muksen mukaan kiinalaisilla yliopisto-opiskelijoilla on suuret paineet siitä, ettei heillä 

saisi olla romanttisia suhteita opiskeluaikana (Higgins ym. 2002).  

 

Avioliitto koettiin ei-länsimaisessa kulttuurissa tärkeänä ja tavoiteltavana asiana. Myös 

seksi liitetään vahvasti avioliittoon kuuluvaksi asiaksi. Isobritannialais-kiinalaisen tutki-

muksen mukaan vain 12,9 % kiinalaisista miehistä ja 11,4 % kiinalaisista naisista on 

sitä mieltä, ettei esiaviollista seksiä harrastaneen pariskunnan tarvitse mennä naimisiin. 

Vain 34 % kiinalaisista miehistä ja 36,5 % kiinalaisista naisista olisi valmis menemään 

naimisiin henkilön kanssa, joka on harrastanut seksiä jonkun toisen kanssa. (Higgins 

ym. 2002.) Thaimaalaisessa tutkimuksessa nuoret tytöt kertoivat ymmärtäneensä, että 

säilyttääkseen sosiaalisen asemansa ja naidakseen haluamansa miehen, täytyy heidän 

pysyä neitsyinä (Supametaporn ym. 2010). Etiopialaistutkimuksen mukaan maalaispo-

jat aikoivat naida neitsyen 3-4 kertaa todennäköisemmin kuin kaupunkilaispojat. Perin-

teisesti maaseudulla mennään naimisiin nuorena ja keskiarvo naisten naimisiinmenon 

ajankohdaksi oli 16 vuotta. Avioitumisikä kuitenkin nousee koulutuksellisista ja muista 

kaupungistumisesta johtuvista syistä. (Molla ym. 2008.) Lontoossa tehdyn somalitutki-

muksen mukaan uskomuksilla ympärileikkaamattomuudesta ja siveettömyydestä on 

seuraamuksia avioliitolle. Naiset perheineen ovat huolissaan naisen naimakelpoisuudes-

ta ja miehet perheineen vaimovalinnasta. Tutkimustuloksista ilmeni, että miehillä on 

paineita naida ympärileikattu tyttö kulttuurin ja perheen vuoksi. (Morison ym. 2004.)  

 

6.3 Länsimaisten ja ei-länsimaisten käsitysten eroavaisuuksia 
 

Neitsyyden ja siihen liittyvien teemojen eroavaisuudet länsimaisessa kulttuurissa ja ei-

länsimaisessa kulttuurissa tulivat hyvin ilmi käsittelemistämme tutkimuksista. Tutkimus-

ten mukaan länsimaisessa kulttuurissa suhtautuminen neitsyyteen ja ylipäätään seksu-

aalisuuteen on osittain vapaampaa kuin ei-länsimaisissa kulttuureissa. Neitsyyden tär-
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keys avioliiton kannalta ei myöskään korostu niin paljoa kuin ei-länsimaisissa kulttuu-

reissa.  

 

Kahdessa valitsemassamme ruotsalaistutkimuksessa todettiin suhtautumisen seksuaali-

suuteen olevan vapaata; Christiansonin ym. (2003) mukaan Skandinavia on tunnettu 

liberaalista asenteestaan seksuaalisuuteen. Rakkaudesta ja intiimiydestä nuorten ihmis-

ten välillä puhutaan avoimesti ja ne hyväksytään yleisesti. Ruotsissa yhdyntä ennen 

naimisiinmenoa on yleistä ja nuoret hyväksyvät esiaviollisen seksin. Myös Hammarlund 

ym. (2003) ilmaisee, että Ruotsi on yksi seksuaalisesti liberaalein maa läntisessä maa-

ilmassa. Länsimaisen kulttuurin sisältä löytyi kuitenkin myös eroavaisuuksia, kun esi-

merkiksi latinolaistaustaiset naiset ilmaisivat neitsyyden olevan naiselle tärkeää ja että 

heiltä odotetaan neitsyyttä avioliittoon saakka (Deardorff ym. 2010). Ei-länsimaisessa 

kulttuurissa arvot ovat toisenlaisia. Etiopialaistutkimuksessa ilmeni, että naisen neitsyys 

on tärkeä varsinkin avioliiton kannalta ja että esiaviollinen seksi on harvinaista. (Molla 

ym. 2008). Myös nepalilaisessa tutkimuksessa esiaviollinen seksi on vähäistä ja sen 

harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kaupungistuminen ja koulutus. 

Kuitenkin esiaviollista seksiä harrastavien miesten määrä on suhteellisen pieni verrattu-

na tutkimuksiin esimerkiksi Etelä-Euroopan maista. (Caltabiano – Castiglioni 2008.) 

 

Huomattavaa kulttuurien välistä eroa ilmeni kysyttäessä seksuaalisesta aktiivisuudesta. 

Muutamassa tutkimuksessa oli havaittavissa, että ei-länsimaista kulttuuria edustavat 

olivat seksuaalisesti kokemattomampia kuin länsimaisten kulttuurien edustajat. Huan-

gin ym. (1992) tutkimuksessa todettiin, että seurustelukumppanin kulttuurinen tausta 

vaikutti seksuaaliseen aktiivisuuteen ja Sinhan ym. (2007) tutkimuksessa kaikista vähi-

ten seksuaalisesti aktiiviset etniset ryhmät olivat bangladeshilaiset, intialaiset ja pakis-

tanilaiset. Myös seksuaalisuudesta puhuminen vaikuttaa olevan vapaampaa länsimai-

sissa kulttuureissa. Esimerkiksi Higginsin ym. (2002) tutkimuksessa osoitettiin, että 

kiinalaisten ja brittiläisten opiskelijoiden asenteissa ja käytöksessä on selkeää eroa. 

Kysyttäessä ikää ensimmäisen yhdynnän aikana, brittiläisistä opiskelijoista lähes jokai-

nen vastasi kysymykseen, kun taas kiinalaisista opiskelijoista vain noin 2,5 % vastasi 

kysymykseen. Tutkimusten tuloksissa tuli ilmi myös seksuaalinen kypsyys. Tutkimuk-

sessa kiinalaiset opiskelijat arvioivat olevansa seksuaalisesti kypsiä 3,1 vuotta myö-

hemmin kuin brittiläiset nuoret arvioivat itsensä. 
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Kaksinaismoralismia ilmeni tutkimusten mukaan molemmissa kulttuureissa, mutta vah-

vemmin se näkyi ei-länsimaisessa kulttuurissa. Kuitenkin ruotsalaistutkimuksessa pojat 

nähtiin aloitteentekijöinä, ja koettiin, että tyttöjen samankaltainen käytös rohkaisee 

seksin harrastamiseen (Christianson ym. 2003). Myös amerikkalaistutkimuksessa tuli 

ilmi, että tyttöjä kannustetaan olemaan harrastamatta seksiä, kun taas pojat saavat 

siihen suhteellisen vapauden (Morrison-Beedy ym. 2008). Somaleita koskevassa tutki-

muksessa miehet ilmaisivat, että ympärileikatut naiset ovat siveellisempiä kuin ympäri-

leikkaamattomat. Miehet myös harrastavat esiaviollista seksiä, mutta haluavat mennä 

naimisiin ympärileikatun naisen kanssa tämän neitsyyden vuoksi. (Morison ym. 2004.) 

Myös etiopialaistutkimuksessa esiintyi vahvaa kaksinaismoralismia, siinä missä 14 % 

miehistä oli neitsyitä mennessään naimisiin, naisilla vastaava prosenttiluku oli 81. Nais-

ten odotetaan säilyttävän neitsyytensä avioliittoon saakka. (Molla ym. 2008.) 

 

Seurustelu erosi länsimaisissa ja ei-länsimaisissa tutkimuksissa paljolti. Länsimaisissa 

kulttuureissa seurustelu on yleisesti vapaampaa ja tavallista ennen avioitumista, kun 

taas ei-länsimaisissa tutkimuksissa korostui avioliitto, eikä seurustelukulttuuria monis-

sakaan tutkimuksissa tuotu lainkaan ilmi.  

 

Higginsin ym. (2002) tutkimuksen tulokset osoittavat, että kiinalaiset opiskelijat eivät 

ole romanttisissa suhteissa yhtä paljon kuin brittiläiset. Ruotsalaistutkimuksessa puo-

lestaan ilmeni, että nuorilla on tarve seurustella ja että seurustelun myötä pystyy saa-

vuttamaan haluttuja tavoitteita. Tutkimuksen mukaan ulkona käyminen ja sosiaalinen 

kanssakäyminen ovat yleisiä tapoja. (Christianson ym. 2003.) Ei-länsimaisessa kulttuu-

rissa seurustelu on harvinaisempaa ja usein muodollista. Sen päämääränä on usein 

avioliitto tai avioliittoon saatetaan edetä ilman varsinaista seurustelua. Seurustelun 

saatetaan kokea haittaavan esimerkiksi opintoja, kuten ilmeni thaimaalaisessa tutki-

muksessa. Tutkimuksen mukaan nuoret naiset myös hyvittävät vanhemmilleen näiden 

huolenpidon ja rakkauden käyttäytymällä siveästi ja elämällä vanhempien toivomalla 

tavalla. (Supametaporn ym. 2010.) Somaleita koskevassa tutkimuksessa ilmeni, että 

vanhemmilla on vaikutusvaltaa kumppanin valinnassa ja nuoret kunnioittavat vanhem-

pien mielipidettä (Morison ym. 2004). Idän kulttuureissa vanhempien kunnioittaminen 

on normi, toisin kuin lännen kulttuureissa, joissa kapinointi ja vanhemmista itsenäisty-

minen on odotettavaa (Supametaporn ym. 2010). Myös länsimaisessa kulttuurissa nä-

kyi hieman perheen vaikutus. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa äideillä oli vaikutusta 
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tyttäriensä vakaumuksiin koskien seksuaalisuutta ja kanssakäymistä vastakkaisen su-

kupuolen kanssa (Morrison-Beedy ym. 2008). 

 

6.4 Yhteenveto tuloksista  
 

Tutkimustuloksissa neitsyys koetaan länsimaisessa kulttuurissa fyysisenä tai symbolise-

na tapahtumana. Länsimaissa esiaviollinen seksi on melko yleisesti hyväksyttyä ja nuo-

ret saattavat kokea huonommuuden tunteita seksikokemusten puuttuessa. Kuitenkin 

myös länsimaisessa kulttuurissa ilmenee pidättäytymistä seksistä. Ei-länsimaisessa kult-

tuurissa pidättäytyminen seksistä on kuitenkin yleisempää ja avioliiton tärkeys korostuu 

varsinkin naisen neitsyyden säilyttämisen merkityksessä. Naisen neitsyyttä voidaan 

jopa vaatia avioliittoa varten. Tämä kuitenkin vaihtelee maiden ja kulttuurien välillä. 

Perheen vaikutus ja sosiaaliset odotukset ilmenevät merkittävänä tekijänä nuorten 

naisten käyttäytymisessä. Uskonto vaikuttaa seksuaalielämään, kuten myös kouluttau-

tuminen ja kaupungistuminen. Myös sukupolvien ero näkyy suhtautumisessa etenkin 

esiaviolliseen seksiin; nuoret ovat sen suhteen sallivampia kuin vanhemmat. Molem-

missa kulttuureissa ilmenee kaksinaismoralismia, mutta vahvempana se tulee esiin ei-

länsimaisissa kulttuureissa.   

 

Tuloksissa seurustelun osalta ilmenee molemmissa kulttuureissa tiettyjä fyysisiä omi-

naisuuksia, joita kumppanilta halutaan. Myös perheen vaikutus näkyy molemmissa kult-

tuureissa. Länsimaisessa kulttuurissa seurustelu on arkisempaa ja parisuhde on tavoi-

teltava asia. Esiaviollinen seksi ei juuri vaikuta naimisiinmenoon.  Kuitenkin osassa län-

simaisista kulttuureista naisten ja miesten yhdessäolo on rajallista. Pojat nähdään suh-

teissa aloitteentekijöinä. Ei-länsimaisessa kulttuurissa seurustelu on harvinaista ja 

muodollista, kuitenkin tytöt ja pojat kommunikoivat keskenään esimerkiksi matkapuhe-

limien avulla. Sukupuolten välinen fyysinen kanssakäyminen voi olla hyvinkin rajoitet-

tua.  Esiaviollista seksiä ei yleensä koeta hyväksyttävänä asiana. Avioliitto on tärkeä ja 

tavoiteltu asia ja naiselle on tärkeää säilyä naimakelpoisena, esimerkiksi neitsyenä.  

 

7 Pohdinta 
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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia neitsyyden ja seurustelun merkityksiä länsi-

maisessa ja ei-länsimaisessa kulttuurissa. Toteutimme työmme systemaattisena kirjalli-

suuskatsauksena. Kokosimme tuloksiin myös kulttuurien välisiä eroja käsitteiden merki-

tyksissä. 

 

7.1 Tulosten tarkastelua 
 

Kirjallisuuskatsauksemme tulokset vastasivat melko hyvin taustakirjallisuudessa esiin 

tulleita asioita. Kirjallisuudesta kävi ilmi, että ei-länsimaisten kulttuurien suhtautuminen 

neitsyyteen ja ylipäätään seksuaalisuuteen on varautuneempaa kuin länsimaisten kult-

tuurien. Tutustumamme ei-länsimaiset kulttuurit myös arvostavat sekä vaalivat erityi-

sesti naisen neitsyyttä voimakkaammin kuin länsimaiset kulttuurit, joita käsittelimme. 

Nämä seikat ilmenivätkin hyvin ei-länsimaista kulttuuria koskevissa tutkimustuloksissa, 

joissa korostui erityisesti naisen neitsyyden tärkeys sekä sen merkitys avioliitolle. Taus-

takirjallisuudessa tuli ilmi, että naisen neitsyys on koko suvun kunniaa koskeva asia 

islamin uskonnon piirissä. Tutkimustulostemme mukaan ei-länsimaisessa kulttuurissa 

perhe ja sosiaaliset odotukset vaikuttavat naisten käyttäytymiseen ja neitsyyden säilyt-

tämiseen. Länsimaista kulttuuria koskevasta taustakirjallisuudesta tuli esiin, että neit-

syyden voi määritellä eri tavoin. Sen voi kokea fyysisenä tai henkisenä asiana. Tämä 

ilmeni myös tutkimustuloksissamme. Jo taustakirjallisuudesta tuli ilmi, että länsimainen 

kulttuuri suhtautuu pääsääntöisesti esiaviolliseen seksiin vapaammin kuin ei-

länsimainen kulttuuri. Tämä näkyi tuloksissamme hyvin muun muassa ruotsalaisessa 

tutkimuksessa. Kuitenkin länsimaisen kulttuurin sisältä löytyy myös seksistä pidättäy-

tymistä, mutta tämä ei ilmennyt taustakirjallisuudestamme. Ei-länsimaista kulttuuria 

koskevissa tuloksissa asia näyttäytyi hyvin esimerkiksi kiinalaisia koskevassa tutkimuk-

sessa. Kaksinaismoralismi tuli tuloksistamme voimakkaammin esille, kuin mitä olimme 

odottaneet taustakirjallisuuden perusteella. Siinä kaksinaismoralismi ilmeni lähinnä ei-

länsimaisessa kulttuurissa, mutta tuloksissa se näyttäytyi melko voimakkaasti myös 

länsimaisen kulttuurin piirissä.   

 

Toinen hyvin esiin tullut teema oli seurustelukulttuurin huomattava eroavaisuus länsi-

maisen ja ei-länsimaisen kulttuurin välillä. Monissa ei-länsimaisissa kulttuureissa ei tun-

neta tapaa seurustella ilman avioliittoaikeita kun taas seurustelu länsimaisessa kulttuu-

rissa on arkisempaa. Taustakirjallisuudessa tuli esiin, että länsimaissa seurustellaan 
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monesti jo nuorella iällä ja ilman vakavaa aikomusta avioliittoon. Tämä ilmeni myös 

tuloksistamme, esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa seurustelu koettiin tavoiteltavaksi 

asiaksi. Ei-länsimaista kulttuuria käsittelevissä tuloksissa avioliitto nousi esiin seuruste-

lua useammin, muun muassa etiopialaistutkimuksessa ja isobritannialais-kiinalaisessa 

tutkimuksessa.  

 

Saimme tutkimuskysymyksiimme vastaukset, joskaan emme aivan niin laajasti, kuin 

olimme toivoneet. Odotimme löytävämme monipuolisemmin tutkimustietoa eri kulttuu-

reista sekä enemmän aiheeseen spesifioituneita tutkimuksia. Sopivan aineiston löytä-

minen oli yllättävän haastavaa ja sitä oli tietyistä kulttuureista enemmän saatavilla kuin 

toisista. Emme myöskään löytäneet tutkimuksia kaikista maista, joiden kulttuuria oli-

simme halunneet käsitellä. Aihettamme on tutkittu vähän ja tutkimuksissa ei ole suora-

naisesti käsitelty neitsyyttä ja seurustelua. Enemmänkin löytyi tutkimuksia, jotka vain 

sivuavat näitä teemoja.  

 

Suurin osa kirjallisuuskatsauksessa käsittelemistämme tutkimuksista on kohdistettu 

tiettyyn maahan tai kansanryhmään. Tuloksia ei siis voi yleistää koskemaan joko länsi-

maista tai ei-länsimaista kulttuuria. Huomattava on myös, että molempien kulttuuripii-

rien sisältä löytyy merkittäviäkin eroja suhtautumisessa teemaamme riippuen esimer-

kiksi uskonnosta, etnisestä taustasta ja elinympäristöstä. Kirjallisuuskatsauksemme 

antaa tietoa tietyistä kulttuurisista ryhmistä, eikä se kata kaikkia kulttuureja, joita 

Suomessa esiintyy. 

 

7.2 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelua 
 

Tutkimuksen eettisyyteen vaikuttavat esimerkiksi se, että toisten tekstiä ei plagioida, 

toisten tutkijoiden osuutta ei vähätellä, tuloksia ei yleistetä kritiikittömästi ja niitä ei 

sepitetä eikä kaunistella. Raportointi ei myöskään saa olla harhaanjohtavaa eikä puut-

teellista. (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 1997: 27–28.) Opinnäytetyötä tehdessämme 

pyrimme toimimaan eettisesti edellä esitettyjen tapojen mukaan. Merkitsimme käyttä-

mämme lähteet tarkasti sekä tekstiin että lähdeluetteloon. Raportoimme tulokset to-

tuudenmukaisesti ja huolellisesti ja mietimme tarkkaan niiden yleistettävyyttä. 
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Luotettavuuteen sisältyy muun muassa uskottavuus, joka tarkoittaa tutkimustulosten 

esittämistä selkeästi, niin että lukija ymmärtää tutkimuksen analyysin ja tutkimuksen 

vahvuudet ja rajoitukset (Kankkunen – Vehviläinen-Julkunen 2010: 160). Luotettavuut-

ta pohdittaessa voidaan miettiä myös tutkijan puolueettomuutta, aineiston keruuta ja 

analysointia sekä tutkimuksen raportointia (Tuomi – Sarajärvi 2009: 136–141). Pyrim-

me esittämään tutkimustulokset selkeästi ja kuvasimme analyysin vaiheet mahdolli-

simman ymmärrettävästi. Kiinnitimme myös huomiota aineiston valintaan. Teimme 

haut tunnetuista tietokannoista, valiten tieteellisiä tutkimusartikkeleita kirjallisuuskatsa-

uksen luonteen mukaisesti.  Valitsimme myös suhteellisen suuren määrän eri kulttuu-

reita käsitteleviä tutkimuksia, jotta otos olisi laajempi ja paremmin yleistettävissä. Ana-

lysoimme ja raportoimme tulokset tarkasti. Kirjallisuuskatsauksemme luotettavuutta 

saattaa heikentää se, että kaikki tutkimukset olivat englanninkielisiä ja emme raportoi-

neet niitä alkuperäiskielellä. Hakuja tehdessämme rajasimme tulokset niin, että tutki-

musartikkeli oli kokonaisena saatavilla. Tämä saattoi supistaa tutkimusmateriaaliamme.  

 

Työskentelymenetelmänä käytimme induktiivista sisällönanalyysia, ja se toimi kirjalli-

suuskatsauksen tekemisessä hyvin strukturoimattoman aineiston vuoksi. Sen avulla 

saimme myös tutkimustiedot tiiviimpään muotoon ja löysimme niistä olennaisimmat 

asiat. 

 

7.3 Opinnäytetyöprosessi  
 

Opinnäytetyöprosessimme sujui pääosin hyvin. Intensiivisen prosessin aikana opimme 

paljon aiheestamme ja tutkimusluontoisesta työskentelystä. Ammatillisen kehittymisen 

näkökulmasta opinnäytetyön tekemisestä oli hyötyä, sillä saimme uutta ja olennaista 

tietoa ammattitaitomme tueksi käytännön työtä varten. Opimme myös pitkäjänteisyyttä 

ja prosessinomaista kirjoittamista työn parissa. Parityöskentely sopi tämänkaltaiseen 

työhön hyvin. Keskustelimme työn tekemisen lomassa usein ja saimme tuotua esiin 

erilaisia näkökulmia ja ajatuksia työtämme koskien.  

 

Tulevaisuuden tutkimuksia ajatellen laajentaisimme kirjallisuuskatsaukseen tulevien 

tutkimusten hakua ja hakuaikaa. Hakua voisi toteuttaa enemmän manuaalisesti pi-

demmän ajan turvin. Emme esimerkiksi löytäneet suomalaista emmekä venäläistä tut-

kimusta aiheesta, vaikka olimme toivoneet löytävämme.  
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Julkaisemme opinnäytetyömme keväällä 2012, tiistaina 8. toukokuuta Metropolia Am-

mattikorkeakoulussa lehtori Pirjo Tervon oppitunnilla kätilöryhmälle. Esittelemme 

työmme PowerPoint-esityksen avulla ja myös keskustelulle on varattu aikaa.  

 

7.4 Kehittämis- ja jatkotutkimusehdotukset  
 

Valtaväestöstä poikkeavan kulttuuritaustan omaavien osuus väestöstä kasvaa jatkuvas-

ti ja monikulttuurinen asiantuntemus hoitotyössä on tarpeen. Etenkin seksuaalisuuden 

alue on herkkä, mutta se on kuitenkin aiheena tärkeä. Toimiakseen korkeatasoisesti 

seksuaaliterveyden edistäjänä, tulee hoitotyön ammattilaisen olla tietoinen eri kulttuu-

rien suhtautumisesta tähän aiheeseen ja osata kohdata jokainen asiakas yksilönä asia-

kas- ja kulttuurilähtöisesti. 

 

Kirjallisuuskatsauksemme tulokset ovat merkityksellisiä, koska kyseisen aihealueen 

tutkimusta on tehty vähän. Opinnäytetyömme kokosi tietoa myös Suomessa esiintyvis-

tä vähemmistökulttuureista ja heidän suhtautumisestaan neitsyyteen ja seurusteluun. 

Toivomme, että niitä voi hyödyntää käytännössä tai hankkeen jatkotyöstämisessä. Tu-

loksista voisi olla hyötyä terveydenhoitajille tai kätilöille, jotka tapaavat työssään eri 

kulttuurien edustajia.  

 

Tekemämme kirjallisuuskatsauksen tutkimusaihetta voisi jatkaa tutkimuksella Suomen 

suurimpien maahanmuuttajaryhmien parissa, koettaen saada Suomen olosuhteisiin 

paremmin sovitettavaa informaatiota. Tutkimuksen voisi kohdistaa esimerkiksi jo jonkin 

aikaa Suomessa asuneisiin maahanmuuttajiin, jolloin heillä on jo jonkin verran koke-

musta Suomen terveydenhuoltopalveluista ja kokemuksia siitä, miten heidät on kohdat-

tu tämän aiheen saralla. Jatkotutkimuksissa opinnäytetyömme tuloksia voisi hyödyntää 

esimerkiksi kyselylomakkeen laadinnassa.  
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Taulukko 1. Tuloksia tuottavien hakujen kuvaus tietokannoista. 

 

 

 

 

 

 

 

Tietokanta Hakutulosten lukumäärä Valittujen tutkimusten lukumäärä 

CINAHL   

culture&sexuality 72 2 

attitude AND sexuality AND virginity 30 4 

marriage, sexual intercourse 4 1 

SpringerLink   

china, marriage, culture 66 1 

chinese, premarital, sexual attitude 25 1 

PubMed   

sexual behavior, virginity pledgers 5 1 

Manuaalihaku 3 3 

Yhteensä 205 13 
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Tekijä(t), vuo-

si, tutkimuksen 
nimi, maa, jos-

sa tutkimus on 

tehty 

Tarkoitus Kohderyhmä 

(otos) 

Aineiston keruu ja 

analysointi 
Päätulokset Lehti, jos-

sa julkais-
tu 

Huomatta-

vaa 

Bersamin, Fisher,  

Walker, Hill, 
Grube. 2007.  

 

Defining Virginity 
and Abstinence: 

Adolescents’ In-
terpretations of 

Sexual Behaviors.  

 
Yhdysvallat. 

 
 

 
 

Tarkoituksena oli tut-

kia nuorten käsityksiä 
neitsyydestä ja pidät-

täytymisestä, sekä 

sitä, eroavatko nuorten 
käsitykset riippuen 

iästä, sukupuolesta, 
etnisestä taustasta ja 

seksuaalisesta koke-

muksesta. 

12–16-vuotiaita 

kalifornialaisia 
nuoria eri etni-

sistä taustoista. 

 
n=925 

Kvantitatiivinen tutki-

mus.  
 

Tieto kerättiin sähköisel-

lä haastattelulomakkeel-
la vastaajien kodeissa. 

Puolet vastaajista (sa-
tunnainen otos) vastasi 

kysymyksiin neitsyydes-

tä ja toinen puoli pidät-
täytymisestä.  

 
Analyysi toteutettiin 

käyttäen tilastollisia 
analysointimenetelmiä. 

Tulokset viittasivat, että neitsyy-

den menetys liittyi ensisijaisesti 
vaginaaliseen ja anaaliseen yh-

dyntään. 

 
Seksuaalinen kokemus oli mer-

kittävin tekijä siinä, miten nuoret 
määrittelivät neitsyyden ja pi-

dättyväisyyden. 

 
 

 
 

 
 

Journal of 

Adolescent 
Health 

41(2) 

Länsimainen. 

Taulukko 2. Tutkimusaineiston analyysikehys. 
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Caltabiano, 

Castiglioni.  2008. 
 

Changing Family 

Formation in 
Nepal: Marriage, 

Cohabitation and 
First Sexual In-

tercourse. 
 

Nepal. 

Tarkoituksena oli saa-

da tietoa mahdollisista 
viimeaikaisista muu-

toksista nepalilaisten 

perheenmuodostus-
prosessissa ja ensim-

mäisen yhdynnän 
ajankohdassa.  

Vain kerran 

naimisissa ollei-
ta, puolisonsa 

kanssa eläviä 

nepalilaisia.  
 

n=9260, 7732  
15–49-vuotiasta 

naista ja 1528 
15–59-vuotiasta 

miestä. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 
 

Tutkimuksessa käytettiin 

tietoa avioliitosta, yh-
teenmuutosta ja yhdyn-

nästä vuoden 2001 Ne-
palin väestötieteellisestä 

ja terveyteen liittyvästä 
tutkimuksesta. 

 

Analysoinnissa käytettiin 
regressioanalyysiä.  

 

Vain 1 % naisista sanoi harras-

taneensa esiaviollista seksiä, 
miehillä tämä luku on noin 20 % 

ja se on kasvussa.  

 
Koulutustaso vaikutti sekä nais-

ten että miesten todennäköisyy-
teen harrastaa esiaviollista sek-

siä, samoin kuin asuinalue ja ikä 
sekä uskonto ja etninen tausta.   

 

Esiaviollista seksiä harrastavien 
miesten määrä on suhteellisen 

pieni verrattuna tutkimuksiin 
esimerkiksi Etelä-Euroopan 

maista.  

 

Interna-

tional Fami-
ly Planning 

Perspecti-

ves 34(1) 

Ei-

länsimainen. 

Christianson, 

Johansson, Em-
melin, Westman. 

2003. 

 
“One-night 

Stands” - Risky 
Trips Between 

Lust and Trust: 

Qualitative Inter-
views With Chla-

mydia tracho-
matis Infected 

Youth in North 
Sweden.  

 

Ruotsi. 

Tarkoituksena oli saa-

da ymmärrystä seksu-
aalisesta riskinotosta 

haastattelemalla nuo-

ria ihmisiä, joilla on 
diagnosoitu klamydia. 

18–22-vuotiaita 

ruotsalaisia nuo-
ria, joilla on 

klamydiadiag-

noosi. 
 

n=9, 5 naista ja 
4 miestä. 

Kvalitatiivinen tutkimus.  

 
Perusteelliset haastatte-

lut suoritettiin nuoriso-

klinikalla.  
 

Aineisto teemoitettiin. 
Vuotta myöhemmin 

haastateltavat kutsuttiin 

uudestaan keskustele-
maan alustavasta ana-

lyysistä, ja nämä kes-
kustelut liitettiin lopulli-

seen analyysiin.  

Keskeinen motiivi irtosuhteille oli 

halu seurustella vakavasti.  
 

Perinteisen ajattelutavan mu-

kaan miehen tulee tehdä aloite. 
Tytöillä aloitteenteon katsottiin 

rohkaisevan satunnaiseen sek-
siin.  

 

Saavuttaakseen pysyvän suh-
teen, tulee ensimmäistä yhdyn-

tää lykätä.  
 

Rakkaus ja seksi nähtiin lähei-
sesti riippuvaisina vakaassa 

suhteessa, mutta pelkkä seksikin 

voi olla sopivaa.  

Scandinavi-

an Journal 
of Health 

31 

 

Länsimainen.  
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Deardorff, 

Tschann, Flores, 
Ozer. 2010. 

 

Sexual Values 
and Risky Sexual 

Behaviors Among 
Latino Youths.  

 
Yhdysvallat. 

Tarkoituksena oli ha-

vainnollistaa nuorten 
latinojen seksuaaliar-

voja ja seksuaalikäyt-

täytymistä.  

16–22-vuotiaita 

seksuaalisesti 
aktiivisia latinoja 

eri etnisistä 

taustoista.  
 

n=839, 377 
miestä ja 462 

naista. 

Kvalitatiivinen tutkimus. 

 
Tietokoneavusteinen 

haastattelulomake. 

 
Tulokset analysoitiin 

käyttäen erilaisia regres-
sioanalyysimenetelmiä.  

Latinonaiset aloittavat yhdynnät 

myöhemmin kun muut.  
 

On kulttuurinen arvo, että nai-

sen kuuluisi säilyttää neitsyyten-
sä avioliittoon asti ja tämän 

vuoksi jää kommunikaatio mies-
ten ja naisten välillä rajalliseksi. 

 
Nuorilla on liberaalimpi asenne 

esiaviolliseen seksiin ja tämä 

voidaan yhdistää vilkkaampaan 
seksuaaliseen aktiivisuuteen. 

 
 

Perspec-

tives on 
Sexual and 

Reproduc-

tive Health 
42(1) 

Länsimainen.  

Hammarlund, 

Nyström. 2003.  
 

The Lived Experi-
ence of Genital 

Warts: The Swe-

dish Example.  
 

Ruotsi. 

Tarkoituksena oli ana-

lysoida ja kuvailla 
ruotsalaisten naisten 

kokemuksia elämisestä 
kondylooman kanssa. 

16–21-vuotiaita 

naisia.  
 

n=10 
 

Kaikilla vastaajil-

la oli diagnoosi 
kondyloomasta.  

Kvalitatiivinen tutkimus. 

 
Tutkimus toteutettiin 

yksilöhaastatteluina.  
 

Tutkimus analysoitiin 

hermeneuttisin periaat-
tein ja sisällönanalyysil-

lä. 

Gynekologinen tutkimus suku-

puolitaudin takia koettiin jonkin-
laiseksi siirtymäriitiksi nuoresta 

aikuisuuteen. 
 

Neitsyyden menettämistä pide-

tään symbolisena tapahtumana, 
mutta se saatetaan liittää myös 

gynekologiseen tutkimukseen.  
 

Neitsyys koetaan menetetyksi 

kun muut ovat tietoisia asiasta.  
 

 

Health Care 

for Women 
Interna-

tional 25 

Länsimainen. 
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Higgins, Zheng, 

Liu, Hui Sun. 
2002.  

 

Attitudes to Mar-
riage and Sexual 

Behaviors: A 
Survey of Gender 

and Culture Dif-
ferences in China 

and United King-

dom.  
 

Iso-Britannia, 
Kiina.  

Tarkoituksena oli tut-

kia sukupuoli- ja kult-
tuurieroja liittyen 

kumppanin valintaan 

ja seksuaalisuuteen 
kiinalaisten ja brittiläis-

ten välillä.  

338 brittiläistä 

lukiolaista ja 505 
kiinalaista opis-

kelijaa kolmesta 

kiinalaisesta 
yliopistosta. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus.  
 

Tutkimus toteutettiin 

kyselylomakkeella ja 
analysointi tehtiin käyt-

täen SPSS:ää. 

Suurin osa brittiläisistä hyväksyy 

esiaviollisen seksin. Kiinalaisista 
huomattavasti pienempi määrä 

hyväksyy esiaviollisen seksin, 

naiset harvemmin kuin miehet.  
 

Kiinalaiset opiskelijat arvioivat 
olevansa seksuaalisesti kypsiä 

myöhemmin kuin brittiläiset.  
 

Kiinalaisilla on vähemmän ro-

manttisia suhteita kuin brittiläi-
sillä.  

Sex Roles 

46(3/4) 

Länsimainen 

ja ei-
länsimainen. 

Huang, Uba. 

1992. 
 

Premarital Sexual  
Behavior Among 

Chinese College 

Students in The 
United States. 

 
Yhdysvallat.  

 

 

Tarkoituksena oli tut-

kia Yhdysvalloissa 
asuvien kiinalaisten 

seksuaalisuutta ja sitä, 
miten se eroaa kiina-

laisten tavoista Aasias-

sa sekä Yhdysvaltojen 
muiden ryhmien ta-

voista. 

18–31-vuotiaita 

vastaajia.  
 

Alkuperäinen 
otos oli 500, 332 

miestä ja 168 

naista Kaliforni-
an yliopistosta. 

 
Yli puolet naisis-

ta ja kolmasosa 

miehistä oli 
parisuhteessa. 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 
 

Aineisto kerättiin kysely-
lomakkeella ja analysoi-

tiin käyttäen tilastollisia 

menetelmiä.  

Tunteiden määrä partnereiden 

välillä vaikuttaa seksuaaliaktivi-
teettien sallittavuuteen. 

 
Kolmasosa ei hyväksy esiaviollis-

ta seksiä missään olosuhteissa.  

 
Yhdysvaltojen kulttuuriin sopeu-

tuminen korreloi positiivisesti 
seksuaalisen sallittavuuden 

kanssa.  

 
Molempien osapuolien kulttuuri-

tausta vaikutti seksuaaliseen 
aktiivisuuteen.  

Archives of 

Sexual 
Behavior 

21(3) 

Ei-

länsimaisen 
kulttuurin 

edustajat 
länsimaisessa 

maassa. 

 
Vastauspro-

sentti 30 %. 
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Molla, Berhane, 

Lindtjørn. 2008. 
 

Traditional Values 

of Virginity and 
Sexual Behaviour 

in Rural Ethiopian 
Youth: Results 

From a Cross-
sectional Study.  

 

Etiopia. 

Tarkoituksena oli tut-

kia neitsyysnormin 
vaikutusta esiaviolli-

seen seksiin ja seksu-

aalikäyttäytymiseen 
avioliiton jälkeen Etio-

pian maaseudun nuo-
rison parissa. 

15–24-vuotiaita 

vastaajia.  
 

n=3743 

 

Kvantitatiivinen tutki-

mus. 
 

Tutkimuksessa käytettiin 

esitestattua ja esikoo-
dattua kysymyskaava-

ketta. Käytössä oli myös 
haastattelu.  

 
Analysoinnissa käytettiin 

tilastollisia menetelmiä. 

Tyttöjen neitsyyden säilyttämi-

nen on keino varmistaa avioliit-
to. 

 

Maaseudun nuoret uskoivat 
useammin perinteiseen neitsyt-

normiin kuin kaupunkilaisnuoret. 
Kaupunkialueilla neitsyysnormi 

on siirtymätilassa. 
 

Poikien on vaikeaa pysyä pidät-

täytyvinä avioliittoon asti. 
 

Elämäntavat vaikuttivat esiaviol-
lisen seksin harrastamisen to-

dennäköisyyteen.  

BMC Public 

Health 
8(9). 

Ei-

länsimainen. 

Morison, Dirir, 
Sada, Warsame, 

Dirir. 2004.  
 

How Experiences 

and Attitudes 
Relating to Fe-

male Circumcision 
Vary According to 

Age on Arrival in 

Britain: A Study 
Among Young 

Somalis in Lon-
don. 

 
Iso-Britannia. 

Tarkoituksena oli tut-
kia yhteyttä Iso-

Britanniaan saapu-
misiän ja naisten ym-

pärileikkaukseen liitty-

vien kokemusten sekä 
asenteiden välillä nuor-

ten, naimattomien, 
Lontoossa asuvien 

somaleiden keskuu-

dessa.    

Kvantitatiiviset 
vastaukset koot-

tiin 94 somali-
naiselta ja 80 

somalimieheltä, 

iältään 16–22-
vuotiaita.  

 
Kvalitatiiviset 

vastaukset koot-

tiin 10 naiselta 
ja 10 mieheltä. 

Kvantitatiivinen ja kvali-
tatiivinen tutkimus. 

 
Kvantitatiivinen aineisto 

kerättiin itsetäydennet-

tävillä kysymyslomak-
keilla. Aineisto analysoi-

tiin käyttäen erilaisia 
tilastollisia menetelmiä.  

 

Kvalitatiivinen aineisto 
kerättiin haastattelemal-

la ja analysoitiin sisäl-
lönanalyysillä. 

Ympärileikkaus koetaan keinoksi 
kontrolloida naisten seksuaali-

suutta.  
 

Miesten mielestä ympärileik-

kaamattomat naiset ovat siveet-
tömämpiä kuin ympärileikatut 

naiset. 
 

Harvalla vastaajista oli ollut seu-

rustelukumppani.  
 

Osa miehistä harrastaa esiaviol-
lista seksiä, mutta haluaa naida 

ympärileikatun tytön neitsyyden 
varmistamiseksi. 

 

Perheellä on vaikutusta kump-
panin valintaan.  

Ethnici-
ty&Health 

9(1) 

Ei-
länsimaisen 

kulttuurin 
edustajat  

länsimaisessa 

maassa.  
 

Kaikki yksilö-
haastatellut 

naiset olivat 

sattumalta 
infibuloituja. 
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Morrison-Beedy, 

Carey,  
Côté-Arsenault, 

Seibold-Simpson, 

Robinson. 2008. 
 

Understanding 
Sexual Absti-

nence in Urban 
Adolescent Girls.  

 

Yhdysvallat. 

Tarkoituksena oli tut-

kia seksuaalista pidät-
täytymistä ja pyrittiin 

tunnistamaan potenti-

aaliset pidättäytyjät. 

Vastaajat olivat 

14–18-vuotiaita 
tyttöjä eri etni-

sistä taustoista.  

 
n=24 

 
Vastaajat olivat 

seurustelleet, 
mutteivät olleet 

olleet yhdynnäs-

sä.  
 

Kvalitatiivinen tutkimus. 

 
Aineisto kerättiin ryh-

mähaastatteluilla ja 

kysymykset olivat avoi-
mia. Tulokset analysoi-

tiin käyttäen sisällönana-
lyysiä.   

 

Äideillä on vaikutus tyttäriensä 

päätöksiin. 
 

Tytöillä on uskomuksia, että 

seksiä tärkeämpien asioiden 
saavuttaminen on tärkeämpää 

kuin seksuaalinen kokemus ja 
sen tuomat riskit.  

 
Tyttöjen mielestä pojat saatta-

vat haluta heiltä vain seksiä. 

 
Seksin negatiiviset seuraukset 

vaikuttavat tyttöjen päätöksiin.  

Journal of 

Obstetric, 
Gynecolog-

ic, & Neo-

natal Nurs-
ing 37(2) 

Länsimainen. 

 
 

Rosenbaum. 
2009. 

 
Patient Teenag-

ers? A Compari-
son of the Sexual 

Behavior of Vir-

ginity Pledgers 
and Matched 

Nonpledgers.  
 

Yhdysvallat. 

 

Tarkoituksena oli ver-
tailla nuorten seksuaa-

lista aktiivisuutta neit-
syyslupauksen tehnei-

den nuorten ja saman-
kaltaisten ei-lupausta 

tehneiden välillä.  

Yli 15-vuotiaita 
yläkoulun ja 

lukion opiskeli-
joita, jotka eivät 

tutkimuksen 
ensimmäisessä 

vaiheessa olleet 

koskaan harras-
taneet seksiä tai 

tehneet neit-
syyslupausta.  

 

n=3340 
 

Kvalitatiivinen tutkimus. 
 

Tutkimuskohteena olivat 
kansallisen nuorten ter-

veystutkimuksen vastaa-
jat. 

 

Tutkimus toteutettiin 
kolmessa aallossa. 

 
Analyysimetodina käy-

tettiin otannan saman-

kaltaistamista.  
 

Analyysissä käytettiin 
myös tilastollista mene-

telmää.  

Neitsyyden varjelijat ovat seksu-
aalisesti vähemmän kokeneita.  

 
Neitsyyslupauksen tehneet ovat 

uskonnollisempia.  
 

Viisi vuotta neitsyyslupauksen 

antamisesta, 81,9 % neitsyyslu-
pauksen tehneistä väitti, ettei 

ole koskaan tehnyt lupausta.  
 

Melkein kaikki neitsyyslupauksen 

tehneet näkevät lupauksen ei-
sitovana.  

Pediatrics 
123(1) 

Länsimainen. 

http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jogn
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jogn
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jogn
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jogn
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jogn
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jogn
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Sinha, Curtis, 

Jayakody, Viner, 
Roberts. 2007. 

 

People Make 
Assumptions 

About Our Com-
munities: Sexual 

Health Amongst 
Teenagers From 

Black and Minori-

ty Ethnic Back-
grounds In East 

London.  
 

Iso-Britannia. 

Tarkoituksena oli tut-

kia mustien ja etnisten 
vähemmistöjen nuor-

ten seksuaalista käy-

töstä ja suhteita Lon-
toossa. 

Kvalitatiivinen 

osuus koostui 
15–18-

vuotiaista, joista 

123 osallistui 
ryhmä- ja 3 

yksilöhaastatte-
luun. n=126. 

Kvantitatiivinen  
otos koostui 

RELACHSiin (= 

tutkimus Lon-
toon nuorista, 

Yhteisön terve-
ystutkimus) 

perustuvasta 

aineistosta; 28 
alakoulusta, 

yhteensä 2679 
13–16-

vuotiaasta nuo-
resta. 

Kvalitatiivinen ja kvanti-

tatiivinen tutkimus. 
 

Haastattelut analysoitiin 

alustavien aineiston 
lukemisten perusteella 

tunnistamalla avaintee-
mat ja käsitteet. Teemo-

ja ja alakategorioita 
käytettiin aineiston koo-

daukseen. 

Etninen tausta vaikuttaa seksin 

harrastamisen aloittamiseen. 
Kuitenkin vain pieni prosentti 

vastaajista oli ollut yhdynnässä 

kulttuurista ja uskonnollisista 
eroista huolimatta.  

 
Uskonto rajoittaa enemmän 

naisten seksuaalisia aktiviteette-
ja kuin miesten.  

 

Vanhempien valvonta seuruste-
lusuhteissa koetaan tyttöjen 

puolelta epämiellyttäväksi. 
 

Tapailuvaiheessa etnisyys ja/tai 

uskonto on vähemmän tärkeää 
kuin jos on naima-aikeita.  

 

Ethnicity 

and Health 
12 (5) 

Länsimaisen- 

ja ei-
länsimaisen 

kulttuurin 

edustajat 
länsimaisessa 

kulttuurissa. 

Supametaporn, 

Stern, Rodcum-
dee, Chaiyawat. 

2010. 

 
Waiting for the 

Right Time. How 
and Why Young 

Thai Women 
Manage to Avoid 

Heterosexual 

Intercourse. Tha-
imaa. 

Tarkoituksena oli tut-

kia miten thaitytöt 
säilyttävät pidättyväi-

syytensä heteroseksu-

aalisissa suhteissa ja 
mitä tekijöitä liittyy 

tyttöjen päätöksente-
koon liittyen seksiin.  

18–23-vuotiaita 

vastaajia. 
 

n=19 

 
17 oli neitsyitä 

ja 2 oli ollut 
yhdynnässä, 17 

naisella oli poi-
kaystävä.  

Kvalitatiivinen tutkimus. 

 
Tutkimus toteutettiin 

haastattelututkimukse-

na. Yksilöhaastattelut 
nauhoitettiin, puhtaaksi-

kirjoitettiin ja käännet-
tiin englanniksi. Aineisto 

”koodattiin” ja kategori-
soitiin. 

Nuorilta tytöiltä edellytetään 

perinteisen thaikulttuurin mu-
kaan tiettyjä käyttäytymistapoja.  

 

Neitsyys liitetään sosiaalisen 
aseman säilyttämiseen ja avio-

miehen löytämiseen. 
 

Useat asiat koetaan seksiä tär-
keämmiksi ja sen takia ensim-

mäistä yhdyntää lykätään.  

Health Care 

for Women 
Interna-

tional. no. 

31 

Ei-

länsimainen. 
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Kuvio 1. Tutkimustulosten pääteemat 
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