
MAUSTE-hanke 2015-2016

Maahanmuuttajien näkemyksiä 

seksuaaliterveydestä ja turvataidoista



Haastattelun tarkoitus

• Saada tietoa maahanmuuttajien
seksuaaliterveydestä ,seksuaaliohjauksen ja 
neuvonnan tarpeista, joita voi hyödyntää
suunniteltaessa maahanmuuttajille
suunnattuja ryhmiä sekä
maahanmuuttajien kanssa työskentelevien
ammattihenkilöiden koulutusta.



Merkittävä tekijöistä reagointi 
seksuaaliterveyteen ja turvallisuus 

taitoja maahanmuutajille
• Ikä   
• Sukupuoli
• Uskonto
• Kulttuuri
• kulttuurien erot molempien puolisoiden
• Koulutustaso
• Ammatttillinen kokemus
• Perhekoko
• Siviilisääty
• Ikä ero molempien puolisoiden
• läheisyys välillä suhteet perheeseen



Muut tekijät vaikuttavat niiden 
vastaukset

• Kansalaisuus

• Perusteet oleskeluun Suomessa

• Kuinka kauan he ovat asuneet Suomessa

• Henkilökohtaisia kokemuksia 
seksuaaliterveydestä

• Suhtautuminen aiheeseen

• Käsityksiä seksistä sekä omasta tietämyksestä



Haastateltavat ovat kotoisin eri maista
Esim:

Iranista, Pakistanista, Smoliasta, Nepalista, Bangladeshista, 
Kiinasta, Thaimaasta, filippiinistä, Sudanista, Ghanasta, 
Kurdistanista, Burmasta, Indonesiasta, Ranskasta, 
Yhdysvaltiosta, Venäjältä, Portugalista, Ukrainesta, 
Espaniasta, Iso-Britanniasta ja Turkkista. 



Vastaajat eri uskonnista ja 
kulttuuritaustoista

Esim:

Islam, Buddha, katolinen, luterilainen tai ateisti.

Suurin osa heiltä on 23-40v, naimisissa ja ovat 
asuneet suomessa 6kk-10v.



Perhesiteet ja opiskelu

Vastaajien perusteet oleskeluun 
Suomessa



Vastaajien tiedot seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä

• Suurin osa vastaajista kotoisin Aasiasta ja 
Afrikkalaista maista; ei ole saanut mitään tietoa tai 
ohjausta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. 

• Sekä pojille että tytöille avioliittoon jälkeen ovat itse 
oppineet seksuaalielämästä. 

• Monet naiset kuolevat lapsen syntymän aikana, 
koska heillä ei ole tietoa raskauteen tai synnytykseen 
liittyvää tietoa.



• Haastatteluissa tuli ilmi, että joskus hyvin nuoret 
tytöt ovat naimisissa hyvin vanhojen miesten kanssa.

• Miehet kiduttavat heitä raa'asti seksuaalisesti.

• Tytöt traumatisoituvat ja joskus tekevät itsemurhan.

• Heitä myös pakotetaan prostituutioon 
rangaistuksena.



• Osa on puhunut seksistä joissain tapauksissa joillekin ihmisille, 
mutta ei vanhemmille tai lääkärille. Koulussakaan ei kerrota 
aiheesta mitään.

• Joissakin Aasian maissa kuten Thaimaassa, Filippiineissä ja  
Kiinassa, jotka ovat moniuskonnollisia, se on myös 
henkilökohtainen valinta, että ei puhu tästä aiheesta. 

• Joissakin Aasian osissa, se on täysin kielletty ja henkilö saa 
fyysisen rangaistuksen, jos puhutaan seksuaaliterveydesta. 



Tasa-arvosta ja oikeudesta päättää seksistä 
elämässään ja lisääntymisestä parisuhteessa

• Enemmistö vastaajista ovat tietoisia tasa-arvo ja 
oikeudesta päättää lisääntymisestä, silloin kun he 
asuvat Suomessa. 

• Sekä miehet että naiset kokevat Suomen turvalliseksi. 

• Kysyttäessä seksuaalisesta tasa-arvosta ja 
seksuaalisesta väkivallasta heidän kotimaissaan, suurin 
osa heistä, jotka tulevat maista, joissa on vahva 
uskonnollinen ja kulttuurinen kontrolli, vastasivat ettei 
ole tasa-arvoa miehen ja naisen välillä. 

• Miehet käyttävät seksuaalista väkivaltaa merkkinä 
miehisyydestä, miehen kunniasta tai kostosta.



Suhtautuminen sukupuolivalistukseen 
Suomen kouluissa

• Monet vastaajat, varsinkin naiset vastasivat, että 
se on erittäin hyvä, että Suomen kouluissa 
annetaan seksuaalikasvatusta lapsille.

• Heidän mielestään 8-12v on hyvä ikä saada 
seksuaalikasvatusta.

• Osa vastaajista koki, että jos lapsille kerrotaan 
liian aikaisin seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, 
he voivat  alkaa toteuttamaan seksuaalisuuttaan 
liian aikaisin. Heistä 8-12v lapset ovat liian nuoria 
saamaan tietoa seksuaalisuudesta.



Seksuaalioikeudet Suomessa

• Suurin osa vastaajista ei tiennyt mitään 
seksuaalioikeuksista. 

• Harvat vastaajista uskoi, että EI tarkoittaa EI.

• Miehillekin oli kiinnostusta tietää omista 
oikeuksistaan.

• Muutamissa tapauksissa tuli esille, että jos oli 
puoliso esim. Thaimaasta, Filippiinista tai 
Afrikkalaista maista, joilla on suomalainen 
puoliso, haluavat tietää enemmän omista 
seksuaalioikeuksistaan.



Tiedot seksuaaliterveydestä (perhesuunnittelu, 
seksuaalinen väkivalta ja trauma, abortti, 

raskaus, sosiaali ja 
psykologipalvelut) Jyväskylässä

• Suuri osa vastaajista tiesi vain oman 
lääkärinsä, terveydenhoitajan neuvolasta tai 
oman alueen sosiaalityöntekijän.

• Monet luulivat, että neuvolassa käydään vain 
lapsen vuositarkastuksen yhteydessä.

• Kaikki halusivat tietää enemmän näistä 
PALVELUISTA.



Kenelle he voivat puhua
seksuaaliterveydestä

• Monista tuntui vaikealta puhua 
seksuaaliterveydestä mm. lääkärille. 

• Heidän mukaansa puhumiseen liittyy häpeää. On 
vaikeaa riisuutua tutkimusta varten.

• Monet miehet ja naiset haluavat valita mies- tai 
nais lääkärin oman sukupuolensa mukaisesti.

• He kokivat hyötyvänsä enemmän keskustelusta 
toisen maahanmuuttajan(vertainen) kanssa kuin 
ammattilaisen.



Väärinkäsitys liittyvät aiheeseen

• Haastattelussa ilmeni, että ehyt immenkalvo 
on merkki neitsyydestä. Muuta repeytymisen 
syytä ei ole kuin yhdyntä. Jos immenkalvo on 
rikki ennen avioitumista, tämä johtaa heti 
avioeroon ja tuo paljon häpeää tytön 
perheelle.

• Joissakin maissa, esim. Sudanissa tyttöjen 
pitää ratsastaa naisten satulalla ja eivätkä saa 
istua jalat auki. He pelkäävät, että immenkalvo 
repeytyy.





• Itsensä koskettaminen tai tiedon saantia 
seksistä pidetään erittäin vääränä.  Pieniä 
lapsiakin rangaistaan ja heidän perheitään 
solvataan.

• Itsetyydytys aiheuttaa impotenssia.

• Jokainen, joka osoittaa seksuaalista halua tai 
itsetyydyttää, häntä pidetään henkisesti 
sairaana tai huonona lapsena tai nuorena.



• Vastauksissa tuli esille uskomus, että 
tummaihoisilla ihmisillä on voimakas keho, 
vahva seksuaalinen halu, siksi vaaleaihoiset 
ihmiset haluavat mennä naimisiin tai olla 
suhteessa tummaihoisten kanssa.

• Alastomuus tai vähäpukeisuus laukaisee 
välittömästi seksuaalisia haluja.



Mitä useimmat haluavat tietää ja mitä 
olisi hyvä kertoa

• Seksuaalisesta tasa-arvosta ja oikeuksista 
Suomessa sekä miehille että naisille.

• Tietoa terveys, sosiaali ja psykologipalveluista.

• Tietoa seksuaalisesta väkivallasta ja auttavista 
palveluista niin miehille kuin naisille (esim. 
turvakoti)

• Tietoa Suomalaisesta kulttuurista ja asenteista 
naisia kohtaan.



• Seksuaalirikollisuudesta ja laista.

• Perheen oikeuksista ja velvollisuuksista molemmille 
sukupuolille.

• Lasten oikeuksista ja turvataidoista.

Suomi on aina turvallinen maa


