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Aineisto
Mauste- hankkeessa kerätty aineisto. Aineisto on kerätty ryhmähaastatteluissa, yksilöhaastatteluissa, 
osallistujan itsenäisesti täyttämällä lomakkeella sekä sähköpostitse lähetetyillä ja palautetuilla lomakkeilla. 
Kaikissa keruutavoissa on käytetty samaa kyselylomaketta. 

 46 kyselylomaketta, joista kaksi poistettiin aineistosta.

Kyselylomakkeessa 50 kysymystä, joista 36 dikotomista kysymystä, 10 avointa kysymystä ja 4 vaihtoehdon    
antavaa kysymystä (taustatietoja). 

Aineistosta tehtiin kuvaileva perusanalyysi ja tulokset esitetään prosentti- ja frekvenssijakaumina. Lisäksi 
aineistosta tehtiin ristiintaulukointia. 



Kysymykset aihealueittain
Aihe Kysymykset

Vastaajien taustatiedot 1-17

Seksuaaliterveyden tiedot 18-19 ja 32-33

Seksuaalineuvonta ja ohjaus 20 ja 22-26

Terveysneuvonta ja ohjaus 27-28

Seksuaaliterveys ja parisuhde 29-31

Seksuaalioikeudet 34-39

Seksuaaliterveys ja perhe 21 ja 40-45

Seksuaaliterveys palvelut 46-49

Muuta kysyttävää tai kommentoitavaa 50
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Seksuaaliterveys ja parisuhde
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Seksuaaliturvallisuus ja seksuaalioikeudet 
Suomessa



Palvelut



Palvelut



Yhteenveto
Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Maahanmuuttajien terveys ja 
hyvinvointi tutkimuksessa (Maamu) ja Terveyden edistäminen terveyskeskuksissa 2008 
tutkimuksessa. 

Käsitteet lisääntymisterveys ja seksuaaliterveys olivat lähes kaikille vastaajille tuttuja. 91,7% 
naisista 100% miehistä, jotka olivat vastanneet tähän kysymykseen vastasivat ymmärtävänsä ja 
tuntevansa käsitteet lisääntymisterveys ja seksuaaliterveys. 

86,4% naisista ja 92.9% miehistä vastasi keskustelevansa kumppanin kanssa seksuaalisuuteen, 
hedelmällisyyteen, seksuaaliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista. 75% kaikista vastaajista koki 
olevansa tasa-arvoisia päättämään seksuaalielämästä ja lasten hankinnasta parisuhteessaan.



Yhteenveto
81,8% koki voivansa elää Suomessa tuntematta seksuaalista turvattomuutta. 91, 3% naisista ja 
93.8% miehistä vastasi ettei tunne seksuaalista turvattomuutta Suomessa. Ainoastaan 36,4% 
vastaajista vastasi tietävänsä seksuaalioikeuksistaan Suomessa. Naisista 44% ja miehistä 31,3% 
tiesi seksuaalioikeuksistaan Suomessa. 

43,2% vastaajista tiesi palveluita, joihin voisi ottaa yhteyttä saadakseen neuvoja ja apua seksiin, 
raskauteen, aborttiin, perhesuunnitteluun tai seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä asioissa. 
Tietojen määrässä palveluista ei juurikaan esiintynyt eroja naisten tai miesten eikä eri 
uskontojen välillä. Naisista 52,4% ja miehistä 53,3% vastasi tietävänsä mihin ottaa yhteyttä. 
Sosiaali- ja psykologipalveluista Jyväskylässä tietoa oli 36,6% vastaajista.

Palveluista tietoa halusi 47,7% vastaajista, jotka vastasivat kysymykseen. Sukupuolella tai 
uskonnolla ei ollut vaikutusta haluun saada tietoa palveluista. 
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