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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2952. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kontula, Osmo (Helsingin yliopisto): Seksuaalisuus osana elämää 1992 [sähköinen
tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-04-27). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jaka-
ja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2952

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Seksuaalisuus osana elämää 1992

Aineiston nimi englanniksi: Sexuality as Part of Life 1992

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (27.4.2015).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Kontula, Osmo (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)

Kosonen, Kati (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Haavio-Mannila, Elina (Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos)

Kontula, Osmo (Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

25.6.2014
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

elämänkerrat; erotiikka; intohimo; kirjoituskilpailut; muistelmat; parisuhde; rakkaussuhde; sek-
si; seksuaalikasvatus; seksuaalinen identiteetti; seksuaalinen kehitys; seksuaalinen käyttäytymi-
nen; seksuaalisuus; sukupuolielämä; sukupuolimoraali; sukupuolivietti

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Perhe-elämä, avioliitto ja sukupolvet; Sosiaalinen käyttäytyminen ja asen-
teet; Sukupuoli ja sukupuoliroolit

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää suomalaisten omakohtaisia kirjoituksia seksuaalisuudesta ja seksielämästä.
Kirjoitukset on kerätty valtakunnallisella kirjoituskilpailulla, jossa vastaajaa on pyydetty va-
paamuotoisesti kertomaan oman seksuaalisuuden ja sukupuolielämän kannalta merkitykselli-
sistä asioista ja kokemuksista elämän varrelta. Aineisto on kerätty osana suomalaisten suku-
puolielämää kartoittavaa FINSEX-tutkimushanketta vuonna 1992.

Seksuaalisen omaelämänkerran kilpailukutsussa vastaajia on ohjeistettu kirjoittamaan vapaa-
muotoisesti, mutta heille annettiin väljä neljän kohdan runko, jota noudattamalla omaa kirjoi-
tustaan voi ohjata. Aluksi kirjoittajaa pyydettiin kuvaamaan sen hetkistä elämäntilannetta: mi-
ten seksuaalinen elämä on muokkautunut siihenastiseen elämäntilanteeseen ja millaisia tyyty-
väisyyden tai tyytymättömyyden kokemuksia siihen liittyy.

Toiseksi kirjoittajaa pyydettiin kertomaan elämänhistoriastaan ja siitä, miten lapsuudenkoti ja
vanhemmat suhtautuivat seksuaalisuuteen sekä millaisia seksuaalisuuden kokemuksia esiintyi
lapsuuden ja nuoruuden vuosina sekä myöhemmin aikuisuuden sukupuolikokemuksissa. Kir-
joittajaa pyydettiin kertomaan erilaisista suhteista, seikkailuista sekä seksuaalisuuteen kohdis-
tuvien ajatusten muuttumisesta elämän kuluessa.

Kolmanneksi kirjoittajaa pyydettiin arvioimaan seksuaalista elämäänsä kokonaisuutena, kuten
mitkä ovat merkittävimmät ja traumaattisimmat kokemukset sekä mitä asioita toivoo vielä sek-
siltä. Neljännessä kohdassa kirjoittajaa pyydetään vielä kertomaan muun muassa, minkä ulkois-
ten asioiden hän uskoo elämässä vaikuttaneen eniten suhtautumiseensa seksuaalisuuteen, mitä
elämä on opettanut ja mistä on saanut sosiaalista tukea vaikeissa tilanteissa.
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1.3. Aineiston rakenne ja keruu

Kirjoituksissa esiintyy hyvin monipuolisesti seksuaalisuuteen liittyviä aihealueita ja niitä ovat
muun muassa seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö, seksuaaliset häiriöt, masturbaatio, eroot-
tiset leikit, seksuaalinen halukkuus, ryhmäseksi, seksuaalivalistus, sukupuolimoraali, pornogra-
fia, prostituutio ja erilaiset seksuaaliset identiteetit.

Kirjoituksen ovat kaikki suomenkielisiä lukuun ottamatta yhtä ruotsinkielistä kirjoitusta. Ai-
neistossa kirjoituksia on yhteensä 149 kappaletta.

Taustatietoina on kerrottu vastaajan sukupuoli, ikä, pääasiallinen toimi ja parisuhdetyyppi.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata. Kirjoi-
tukset on numeroitu tutkijan alkuperäisen numeroinnin mukaisesti, siksi ne eivät noudata ns.
normaalia numerointijärjestystä.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Tapahtuma/prosessi/toiminta, Mediatyyppi: teksti

Perusjoukko/otos: Kaikki suomalaiset nuorista ikäihmisiin

Aineistonkeruun ajankohta: 1.4.1992 – 30.9.1992

Kerääjät: Kontula, Osmo (Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos); Kosonen, Kati
(Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitus

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kutsu osallistumisesta seksuaalielämänkertakirjoituskilpailuun oli useissa suomalaisissa aika-
kauslehdissä kuten Pirkassa ja Annassa. Ilmoituksissa pyydettiin kirjoittajia ottamaan yhteyt-
tä soittamalla ja tilaamaan kilpailuesite. Kirjoituksia saapui kirjoituskilpailuun alun perin 177
kappaletta, joista 160 lähetettiin arkistoitavaksi tietoarkistoon jatkokäyttöön. Lopulta arkistoita-
vaksi soveltui 149 kirjoitusta. Aineistoon ei ole sisällytetty kirjoituksia, joissa kielletään niiden
käyttö jatkotutkimuksessa.

Aineiston määrä: 149 kirjoitusta rtf- ja html-tiedostoina. Kirjoitusten pituus vaihteli sivusta 46
sivuun.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Arkistoitavasta kokonaisuudesta on poistettu 11 kirjoitusta, koska kirjoittajat eivät halunneet
kirjoitustaan arkistoitavaksi.
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1. Aineiston kuvailu

Aineiston tekstisisällöstä on anonymisoitu kaikki sellaiset kirjoittajan ja kolmansien henkilöi-
den tunnistetiedot, jotka edistävät henkilön tunnistamista, kuten esimerkiksi tiedot kirjoittajan
asuinkunnasta, synnyinkunnasta- ja ajasta ja sen hetkisestä työstä. Mikäli kirjoittaja kertoo käyt-
tävänsä tekstissä keksittyjä nimiä, ne on jätetty tekstiin sellaisenaan. Muutoin kaikki kirjoituk-
sissa mainitut henkilönimet on vaihdettu tietoarkistossa satunnaisiksi nimiksi. Tietoarkiston te-
kemät muut muutoskohdat ilmenevät tekstissä [hakasuluissa]. Lisäksi kirjoituksista on poistettu
tutkijan tekemät luokittelumerkinnät.

Julkaisut

Frisk, Matleena & Taavetti, Riikka (2020) FINSEX-tutkimusten sokea piste: Ohitetun väkival-
lan yhteiskunnalliset seuraukset Sukupuolentutkimus 33(4), 39-44.

Frisk, Matleena & Taavetti, Riikka (2021) Remembering rape: The temporal construction of
sexual violence in autobiographical narratives from 1990s Finland. Sexualities (online ahead of
print). doi: 10.1177/1363460721993037

Haavio-Mannila, Elina & Kontula, Osmo & Rotkirch, Anna (2001). Sexual Life-Style in the
Twentieth Century. A Research Study. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1995). Matkalla intohimoon. Nuoruuden hurma ja
kärsimys seksuaalielämänkertojen kuvaamana. Helsinki: Wsoy.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997). Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden
kaipuu ja täyttymys omaelämäkertojen kuvaamana. Helsinki: Wsoy.

Taavetti, Riikka (2018). Queer Politics of Memory: Undisciplined Sexualities as Glimpses and
Fragments in Finnish and Estonian Pasts. Helsinki: University of Helsinki. Publications of the
Faculty of Social Sciences 87. URN:ISBN:978-951-51-3330-4

Taavetti, Riikka (2019). Discovered Queer Desires: Rereading Same-Sex Sexuality from Fin-
nish and Estonian Life Stories of the 1990s. Journal of the History of Sexuality 28(2), 205-234.
doi:10.7560/JHS28202

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2952

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1995). Matkalla intohimoon. Nuoruuden hurma ja
kärsimys seksuaalielämänkertojen kuvaamana. Helsinki: Wsoy.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1997). Intohimon hetkiä. Seksuaalisen läheisyyden
kaipuu ja täyttymys omaelämäkertojen kuvaamana. Helsinki: Wsoy.

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
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1.4. Aineiston käyttö

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
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Liite A

Kirjoitusohjeet
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FSD2952 SEKSUAALISUUS OSANA ELÄMÄÄ 1992

FSD2952 SEXUALITY AS PART OF LIFE 1992

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

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



[Seuraava tekstiote on teoksesta: Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina (1995). Matkalla intohimoon. 

Nuoruuden hurma ja kärsimys seksuaalielämänkertojen kuvaamana. Helsinki: Wsoy, 595 - 599.] 

 

KIRJOITUSKILPAILUN ESITE  

SEKSUAALISUUS OSANA ELÄMÄÄ  

— Seksuaalisia elämäkertoja kerätään 

Kirjoituskilpailu 1.4.1992 - 30.9.1992 

Järjestäjät  

Kansanterveystieteen laitos 

Sosiologian laitos 

Helsingin yliopisto 

Suomen Akatemia  

KILPAILUN TARKOITUS 

Tämän kilpailun avulla kootaan kokemusperäistä, omakohtaista tietoa siitä, miten seksuaalisuus ja siihen 

liittyvät kokemukset vaikuttavat ihmisten elämään Suomessa. Kilpailu on tarkoitettu kaiken ikäisille — 

nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. 

Seksuaalisuus on osa jokaisen ihmisen elämää. Siinä on monia vaiheita, jotka lähes kaikki ihmiset elämässään 

kohtaavat. Esim. lapsuuden lääkärileikit, aikuiseksi kasvu erilaisine ongelmineen murrosiässä, ensimmäiset 

seurustelusuhteet ja seksikokemukset, pornografiaan tutustuminen, seksuaalisen identiteetin hakeminen, 

pitkäaikaisemman parisuhteen tai avioliiton solmiminen, seksuaaliset seikkailut, uusien suhteiden solmiminen, 

maksettu rakkaus, vaikeudet seksuaalisen tyydytyksen saamisessa, ikääntymisen vaikutusten kohtaaminen 

jne. Luetteloa voisi jatkaa pitkään. 

Toivomme, että osallistuessasi kilpailuun kerrot sekä seksuaalisuuteen liittyvistä elämäsi pienistä kuvioista 

että niistä suurista muutoksista, joiden läpi olet kulkenut. Kuvaile tapahtumia, tilanteita, tuntemuksiasi ja 

toiveitasi mahdollisimman henkilökohtaisesti ja elämänläheisesti. Kilpailuun osallistuvissa kirjoituksissa 

tärkeintä ei ole käsiala tai oikeinkirjoitus vaan aitous ja todenmukaisuus. Kirjoita niin kuin kertoisit elämästäsi 

uskotulle ystävälle — suorasukaisesti ja kaihtelematta. Voit käyttää tekstissä peitenimiä, mutta henkilöiden 

tulee olla todellisia. 

Kirjoituskilpailun ratkettua aineisto luovutetaan tieteelliseen käyttöön suomalaisten ihmissuhteita, seksuaalisia 

asenteita ja -elämäntyylejä tutkivalle tutkijaryhmälle. Tutkimusta johtavat Helsingin yliopistossa 

apulaisprofessori Elina Haavio-Mannila ja valtiotieteen tohtori Osmo Kontula. Tutkimuksen rahoittajana on 

Suomen Akatemia. 

Kirjoituksista laaditaan yhteenveto, joka tullaan julkaisemaan vuoden 1993 lopulla raporttina. Tässä vaiheessa 

kirjoituksista poistetaan kaikki tiedot, joiden perusteella kirjoittajan tai hänen mainitsemansa henkilöt voisi 

mahdollisesti tunnistaa. Kirjoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Kirjoituksia voi lähettää myös nimettömänä. 

SEKSUAALISEN OMAELÄMÄKERRAN PUITTEET 



Elämäkerran muoto on vapaa. Kuvauksen tulisi kuitenkin olla kyllin monipuolinen, jotta se antaisi tutkijoille 

riittävästi tietoa. Kirjoita tähän tapaan: 

1. Kerro nykyinen elämäntilanteesi mahdollisimman tarkkaan: miten seksuaalinen elämäsi on nyt järjestynyt, 

elätkö tavallista onnekkaampaa vai pettymyksiä tuottavaa aikaa. Kerro sekä juhlasta että arjesta. 

2. Kerro tähänastisesta elämästäsi, lapsuudenkotisi ja vanhempiesi suhtautumisesta seksuaalisuuteen, 

lapsuuden ja nuoruuden tärkeimmistä seksuaalisuuteen liittyvistä tapahtumista, ensimmäisistä kokemuksista, 

seksuaaliasioiden näkymisestä opiskeltaessa ja työelämässä, aikuisuuden sukupuolikpkemuksista ja erilaisista 

suhteista, seksuaalisuuden merkityksen muuttumisesta iän myötä, toiveiden ja mielikuvien muutoksista, 

kriiseistä ja onnenhetkistä, seikkailuista ja sattumista. 

3. Arvioi elämääsi: mitkä ovat seksuaalisuutta ajatellen elämäsi keskeiset kysymykset, mitkä tärkeimmät 

kokemukset. Oletko tyytyväinen seksuaaliseen elämääsi? Uneksitko paremmasta seksuaalielämästä? Mikä on 

ollut parasta mitä seksuaalisuus on sinulle antanut? Mitkä ovat olleet traumaattisimmat kokemuksesi tai 

suurimmat pettymyksesi? Kuinka merkittäviä seksuaalisuuteen liittyvät kokemuksesi ja tuntemuksesi ovat 

olleet koko elämäsi kannalta, mihin niitä voisit verrata? 

4. Mieti mitkä ulkoiset asiat ja tapahtumat ovat eniten vaikuttaneet suhtautumiseesi tai kokemuksiisi 

seksuaaliasioista. Mitä elämä on sinulle opettanut? Mitä olisit halunnut tehdä elämässäsi toisin? Keneltä olet 

saanut apua silloin, kun on ollut vaikeaa? Mitä haluaisit muilta ihmisiltä? 

KILPAILUOHJEITA 

Kirjoita 

— enintään 50 konekirjoitusliuskaa tai 100 liuskaa, jos kirjoitat käsin 

— suomeksi tai ruotsiksi 

— normaalikokoiselle arkille (A4) 

— vain paperin toiselle puolelle 

— kakkosvälillä (jos kirjoitat koneella) 

— jätä liuskan vasempaan laitaan neljä senttiä tyhjää 

Merkitse kirjoituksen alkuun seuraavat henkilötiedot: 

— oma nimi 

— ammatti 

— syntymäaika ja syntymäpaikka 

— osoite ja puhelinnumero 

— saako otteita elämäkerrastasi käyttää koko elämänkertaaineistosta tehtävässä tutkimusraportissa ja onko 

tällöin syytä muuttaa kirjoituksessa esiintyviä nimiä kyseisten henkilöiden tunnistamisen estämiseksi 

Voit lähettää kirjoituksesi halutessasi myös nimettömänä, ilman henkilötietoja. Tällöin et voi tulla palkituksi 

kilpailussa. Voit myös toimittaa kirjoituksesi nimimerkillä. Kilpailuun osallistuminen edellyttää tällöin 

henkilötietojen toimittamista erillisessä kuoressa palkintolautakunnalle. 



Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen 

Kansanterveystieteen laitos 

Helsingin yliopisto 

Haartmaninkatu 3 

00290 Helsinki 

Merkitse kuoreen tunnus OMAELÄMÄKERTAKILPAILU 

Elämäkertoja ei ilman eri sopimusta palauteta, joten ota itsellesi kopio tekstistä. 

Kilpailuaikaa on syyskuun loppuun. Lähetä siis kirjoituksesi viimeistään 30.9.1992 mennessä. Kilpailun 

tulos julkistetaan tammikuussa 1993 tiedotusvälineissä, jota ennen voittajiin otetaan henkilökohtaisesti 

yhteyttä. Voittajien nimet julkistetaan vain heidän omalla suostumuksellaan. 

PALKINNOT 

I palkinto 3 000 mk 

II palkinto 2 000 mk 

III palkinto 1 000 mk 

Palkintolautakunta voi jakaa harkintansa mukaan palkintosumman toisinkin. 

Palkintolautakunta apulaisprofessori Elina Haavio-Mannila 

valtiotieteen tohtori Osmo Kontula 

valtiotieteen kandidaatti Anni Viikko 

dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Risto Erkkola  
Tietoja kilpailusta antavat 

Kansanterveystieteen laitos Kati Kosonen p. 90-43461 

Osmo Kontula p. 90-43461 599  




