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Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2215 Naiset ja seksi 2006

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
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QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2215 Women and Sex 2006

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



Hyvä vastaanottaja
Toteutamme laajan 20-65 –vuotiaiden naisten seksuaalista käyttäytymistä ja mielipiteitä
kartoittavan tutkimuksen.

Seksuaalisuus on keskeinen ja luonnollinen asia ihmisten arkipäivässä. Siitä on kuitenkin tehty
myyttejä, luotu monenlaisia käsityksiä ja olettamuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on
selvittää todellinen kuva naisten seksuaalisuudesta. Tuloksista tullaan tiedottamaan lehdistössä
jo tämän kesän aikana. Näin voidaan sekä naisille, mutta erityisesti myös miehille, kertoa asioista
sellaisina kuin ne ovat.

Edellinen laaja tutkimus tästä aiheesta on tehty yli kymmenen vuotta sitten (”Suomalainen seksi
1992”, Elina Haavio-Mannila ja Osmo Kontula, Sosiaali- ja terveyshallitus, Suomen Akatemia),
eivätkä sen tiedot enää vastaa tämän hetken tarpeita tilannearvioiden ja tiedottamisen kannalta.

Teidät on valittu tutkimukseen ikänne ja sukupuolenne perusteella satunnaisotannalla
väestötietojärjestelmästä. Edustatte kokemuksillanne ja mielipiteillänne monia muita suomalaisia
naisia. Tutkimuksen tulosten yleistettävyyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että vastaatte
tähän tutkimukseen riippumatta siitä, millaista osaa seksuaalisuus Teille itsellenne merkitsee.

Tutkimuksen ehdoton luottamuksellisuus
Noudatamme Kansainvälisen Kauppakamarin ja Suomen Markkinatutkimusliiton tutkimussääntöjä.
Tutkimustiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina, eikä kenenkään tietoja esitetä erikseen.
Tutkimuksessa ei ole nimiä eikä muitakaan tunnisteita.

Vastaaminen on helppoa
Vastaaminen tapahtuu merkitsemällä rasti (x) tilannettanne ja mielipidettänne vastaaviin ruutuihin.
Tarkoitus on, että vastaatte omien mielipiteittenne, näkemystenne ja kokemustenne perusteella.

Vastattuanne lomakkeella oleviin kysymyksiin sulkekaa se palautuskuoreen. Jos haluatte osallistua
arvontaan, palauttakaa arvontakortti erillisessä kuoressa. Toivomme Teidän palauttavan
vastauksenne viikon kuluessa tämän kirjeen saamisesta. Taloustutkimus Oy maksaa
palautuspostimaksun, joten postimerkkiä ei tarvita.

Vastauspalkkiot
Kaikki lomakkeen ja arvontakortin palauttaneet osallistuvat arvontaan. Arvontapalkkiot on esitetty
arvontakortissa.

Toivomme Teidän suhtautuvan myönteisesti tähän tutkimukseen. Vastauksenne on arvokas.

Parhain terveisin

Pauliina Aho Sirkku Keski-Hallila
tutkimuspäällikkö tutkimuspäällikkö
yhteiskuntayksikkö terveydenhoitoyksikkö

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki
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NAISET JA SEKSUAALISUUS 2006

1. Miten tyytyväinen olette nykyiseen sukupuolielämäänne?

5 erittäin tyytyväinen
4 melko tyytyväinen
3 en tyytyväinen enkä tyytymätön
2 melko tyytymätön
1 erittäin tyytymätön

2.  Mikä parantaisi sukupuolielämäänne?

1 kumppani olisi aloitteellisempi
2 olisin itse aloitteellisempi
3 lapset eivät häiritsisi
4 työstressi vähenisi
5 riittävä lepo
6 jokin muu, mikä?_________________________
7 ei mikään

3. Mikä on mielestänne tärkeintä hyvässä sukupuoli-
yhdynnässä? Yhdynnällä tarkoitetaan miehen peniksen
viemistä naisen emättimeen.

1 hellyys ja huomaavaisuus
2 tuttu kumppani
3 hyvä tekniikka
4 jännitys, yllätyksellisyys, mielikuvitus
5 jokin muu, mikä?_________________________

4.  Millainen suomalainen mies on mielestänne
 rakastajana?

5 erinomainen
4 hyvä
3 tyydyttävä
2 välttävä
1 heikko
0 en osaa sanoa/ei kokemusta

5. Kuinka usein olette sukupuoliyhdynnässä?

1 en koskaan
2 kerran vuodessa tai harvemmin
3 2-3 kertaa vuodessa
4 kerran kuukaudessa
5 1-2 kertaa kuukaudessa
6 1-2 kertaa viikossa
7 3-4 kertaa viikossa
8 5 kertaa viikossa tai useammin

6. Miten usein haluaisitte olla sukupuoliyhdynnässä?

1 paljon useammin kuin nykyisin
2 vähän useammin kuin nykyisin
3 nykyinen määrä on sopiva
4 vähän harvemmin kuin nykyisin
5 paljon harvemmin kuin nykyisin
6 en haluaisi olla sukupuoliyhdynnässä lainkaan

Merkitkää kunkin kysymyksen osalta rasti (x) mielipidettänne ja tilannettanne kuvaavien vaihtoehtojen kohdalle.

7. Kuinka monta yhdyntäkumppania Teillä on ollut?

1 ei yhtään
2 yksi
3 2-3
4 4-5
5 6-10
6 11-15
7 16-20
8 21-30
9 yli 30

8. Minkälainen on mielestänne ihanteellisin rakastaja?

1 teknisesti taitava
2 hellä ja huomaavainen
3 rohkea ja kokeileva
4 raju ja yllättävä
5 vastuuntuntoinen
6 muunlainen, millainen?_____________________

________________________________________

7 en osaa sanoa

9. Kuinka usein saatte orgasmin (hyvän olon tunne,
laukeaminen) yhdynnässä?

1 lähes aina
2 useimmiten
3 joskus
4 en juuri koskaan

10. Mikä on lempiasentonne yhdynnässä?

1 makuulla kasvotusten, nainen alla ja mies päällä
2 makuulla kasvotusten, mies alla ja nainen päällä
3 mies makuulla ja nainen päällä istuen
4 nainen makuulla vatsallaan ja mies selän puolella
5 makuulla kylkiasennossa kasvot vastakkain
6 joku muu, mikä?___________________________
7 en osaa sanoa

11. Onko peniksen (miehen sukupuolielimen) koolla
merkitystä?

1 hyvin paljon
2 melko paljon
3 jonkin verran
4 vähän
5 ei ollenkaan

12. Kuinka tärkeä on mielestänne miehen erektion
(peniksen ”seisonta”) jämäkkyys?

4 erittäin tärkeä
3 melko tärkeä
2 ei juurikaan merkitystä
1 ei mitään merkitystä

Taita
tästä!

Taita
tästä!

Vain koodausta
varten

Vain koodausta
varten

Vain koodausta
varten



13. Kuinka tärkeänä pidätte sitä, että miehen erektio
kestää koko haluamanne ajan?

4 erittäin tärkeä
3 tärkeä
2 ei juurikaan merkitystä
1 ei mitään merkitystä

14. Jos kumppanillanne olisi erektio-ongelmia, ottaisitteko
asian puheeksi hänen kanssaan?

1 ilman muuta
2 ehkä jossakin tilanteessa
3 odottaisin miehen avaavan keskustelun
4 en keskustelisi asiasta

15. Miten suhtaudutte siihen, että mies käyttää
erektiolääkettä?

3 myönteisesti
2 samantekevää
1 kielteisesti

16. Kuinka monen yli 40-vuotiaan miehen arvioitte kärsivän
erektio-ongelmista?

1 lähes kaikkien
2 useamman kuin joka toisen
3 joka toisen
4 kolmasosan
5 neljäsosan
6 joka kymmenennen
7 harvemman

17. Oletteko ollut uskoton?

1 kyllä
2 en

18. Jos olette ollut uskoton, niin mikä oli (viimeksi)
uskottomuuden pääasiallinen syy?

1 ihastuminen tai rakastuminen
2 sopiva tilaisuus työn tai harrastuksen puitteissa
3 lomalla
4 juopumus
5 vaihtelunhalu
6 kosto
7 ongelmat omassa parisuhteessa (kumppanin

haluttomuus, kyvyttömyys yms.)

8 jokin muu, mikä? _________________________

_______________________________________

19. Jos olette ollut uskoton, niin kenen kanssa petitte
(viimeksi) kumppanianne?

1 työkaverin
2 hyvä tuttavan
3 satunnaisen tuttavan (ravintolakohtaaminen jne)
4 naapurin
5 miehen ystävän
6 jokin muu, mikä? __________________________

________________________________________

20. Kärsittekö seksuaalisesta haluttomuudesta?

1 miltei jatkuvasti
2 usein
3 joskus
4 harvoin
5 en koskaan

21. Mikä on mielestänne paras keino päästä eroon
haluttomuudesta?

1 puhua asiasta avoimesti kumppanille
2 puhua ystävien kanssa
3 hakeutua lääkäriin tai muulle asiantuntijalle
4 yrittää unohtaa arjen kiireet
5 vaihtaa kumppania
6 jokin muu, mikä? __________________________

________________________________________

22. Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne...?

1 vain miessukupuoleen
2 enimmäkseen miessukupuoleen
3 yhtä paljon miehiin ja naisiin
4 enimmäkseen naissukupuoleen
5 vain naissukupuoleen
6 en ole lainkaan sukupuolisesti kiinnostunut

Vain koodausta
varten



Taustatiedot

Olen ...

1 alle 20-vuotias

2 20-25-vuotias

3 26-30-vuotias

4 31-35-vuotias

5 36-40-vuotias

6 41-50-vuotias

7 51-60-vuotias

8 yli 60-vuotias

Olen ...

1 avio-/avoliitossa

2 naimaton

3 eronnut/leski

Ammattiryhmäni on ...

1 työväestö

2 toimihenkilö

3 yrittäjä

4 johtava asema

5 opiskelija / koululainen

6 kotiäiti

7 muu, mikä?  _____________________________

Olen ...

1 ansiotyössä

2 työtön / lomautettu

3 äitiyslomalla / hoitovapaalla

4 En ole työelämässä

Peruskoulutukseni on ...

1 perus-/kansakoulu

2 ammatti-/keskikoulu

3 ylioppilas/opistotaso

4 ammattikorkeakoulu

5 yliopisto/korkeakoulu

Perheeseeni kuuluu lapsi/lapsia iältään...

1 0-3-vuotiaita

2 4-7-vuotiaita

3 8-12-vuotiaita

4 13-15-vuotiaita

Olin ensimmäisen kerran sukupuoliyhdynnässä...

1 alle 16-vuotiaana

2 16-17-vuotiaana

3 18-19-vuotiaana

4 20-22-vuotiaana

5 23-25-vuotiaana

6 26-30-vuotiaana

7 31-35-vuotiaana

8 yli 35-vuotiaana

9 en ole ollut sukupuoliyhdynnässä

Viimeksi kuluneen vuoden aikana olen ollut
sukupuoliyhdynnässä...

 1 useamman kuin yhden partnerin kanssa
 2 yhden partnerin kanssa
 3 en kenenkään kanssa

Asuinpaikkakuntani asukasmäärä:

 1 yli 100.000 asukasta
 2 30.000 - 100.000 asukasta
 3 10.000 - 30.000 asukasta
 4 5.000 - 10.000 asukasta
 5 alle 5.000 asukasta

Maakunta, jossa asun:

 1 Uusimaa
 2 Varsinais-Suomi
 3 Itä-Uusimaa
 4 Satakunta

 5 Kanta-Häme
 6 Pirkanmaa
 7 Päijät-Häme
 8 Kymenlaakso

 9 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala

13 Keski-Suomi
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohjanmaa

17 Pohjois-Pohjanmaa
18 Kainuu
19 Lappi

KIITOKSIA VASTAUKSISTANNE!
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