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TUTKIMUS SUKUPUOLTEN SUHTEISTA VIROSSA 2000

Olkaa hyvä ja lukekaa seuraavat määritelmät ennen vastaamista:

PARISUHDE voi olla avioliitto, avoliitto tai sellainen vakituinen sukupuolisuhde, jossa
parin osapuolet eivät asu yhdessä.

KUMPPANI tarkoittaa joka vakituista tai tilapäistä sukupuolikumppania.

SUKUPUOLIYHTEYS tarkoittaa sukupuolista vuorovaikutusta joko yhdynnässä,
suuseksissä tai käsin toista kiihottamalla.

SUKUPUOLIYHDYNTÄ tarkoittaa peniksen viemistä vaginaan.

Vastatessanne ympyröikää  sen vaihtoehdon numero, joka parhaiten kuvaa
Teidän tilannettanne tai mielipidettänne tai kirjoittakaa vastaus viivan
yläpuolelle.

1. Mikä on sukupuolenne?
1  mies
2  nainen

2. Minä vuonna olette syntynyt?

vuonna  _____

3. Asutteko

1  Tallinnassa
2  muussa kaupungissa
3  maaseudulla

4 Mikä on äidinkielenne

1  viro
2  venäjä
3  muu, mikä? _________________

5  Mikä on peruskoulutuksenne?

1  peruskoulu tai vastaava
2 ammatilliset opinnot, keskeneräiset korkeakouluopinnot
3  korkeakoulututkinto

6 Oletteko nykyisen ammattinne perusteella

1  toimihenkilö (white collar)
2 työntekijä (blue collar)
3 maanviljelijä
4  muu yrittäjä
5 ei työssä



* KORJATAAN EMORIN MUKAISEKSI_
7 Oletteko nykyisin

1 yrittäjä
2 palkkatyössä
3 vanhempainlomalla
4 työtön, etsii työtä
5 eläkkeellä
6 hoidatte kotia
7 opiskelija

8  Kuinka pitkä olette?
___ cm

9  Kuinka paljon painatte?
___ kg

LAPSUUS

10 Oliko lapsuudenkotinne sukupuoliasioihin nähden

1 salaileva
2  jossain määrin salaileva
3  ei salaileva eikä avomielinen
4  jossain määrin avomielinen
5  avomielinen?

11 Saitteko lapsuudenkodissanne tietoja sukupuolielämään liittyvistä asioista:

1 riittävästi
2 liian vähän
3 ette lainkaan?

12 Oletteko saanut sukupuolivalistusta koulussa:

1 riittävästi
2 liian vähän
3 ette lainkaan?

ELÄMÄNTYYLI

13 Katsotteko uskonnon elämässänne

1 hyvin tärkeäksi
2 tärkeäksi
3 ei kovin tärkeäksi
4  ei lainkaan tärkeäksi?



14  Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytätte alkoholia?

1 päivittäin
2 pari kolme kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 1-3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa
6 kerran vuodessa tai harvemmin

15  Entä kuinka usein käytätte alkoholia tosi humalaan (venäjäksi juopumukseen) asti?

1 päivittäin
2 pari kolme kertaa viikossa
3 kerran viikossa
4 1-3 kertaa kuukaudessa
5 muutaman kerran vuodessa
6 kerran vuodessa tai harvemmin

AVIO- JA MUUT PARISUHTEET

16 Kuinka monta kertaa olette solminut avio- tai avoliiton? Nykyinen avio- tai
avoliitto lasketaan mukaan.

____ kertaa

17 JOS OLETTE NAIMISISSA TAI AVOLIITOSSA: Minkä ikäinen olitte
mennessänne avio- tai avoliittoon ensimmäisen kerran?

____ -vuotias

18  KAIKKI: Mikä on nykyinen vakituinen parisuhteenne?

1  avioliitto
2  avoliitto
3  muu vakituinen sukupuolisuhde, mutta emme asu yhdessä
4  ei vakituista sukupuolisuhdetta. SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 23

19 JOS ELÄTTE PARISUHTEESSA (AVIO-, AVO- TAI MUUSSA VAKITUISESSA
SUKUPUOLISUHTEESSA): Kuinka kauan olette ollut nykyisessä vakituisessa
parisuhteessanne? Laskekaa mukaan myös suhteen kestoaika ennen mahdollista avio-
tai avoliittoa.

___ vuotta ___ kuukautta

20 Millaisena pidätte nykyistä vakituista parisuhdettanne?

1 hyvin onnellisena
2 melko onnellisena
3 ei onnellisena eikä onnettomana
4 melko onnettomana
5 hyvin onnettomana



21 Onko sukupuoliasioista keskusteleminen kumppaninne kanssa helppoa vai
vaikeaa?

1 hyvin vaikeaa tai mahdotonta
2 melko vaikeaa tai vaivautunutta
3 ei kovin vaikeaa, kunhan alkuun pääsee
4 ei lainkaan vaikeaa, avointa ja helppoa

22 Onko Teillä ollut nykyisen parisuhteenne aikana muita sukupuolisuhteita?

1 kyllä, tilapäisiä
2 kyllä, vakituisia
3 kyllä, sekä tilapäisiä että vakituisia
4 minulla ei ole ollut muita sukupuolisuhteita

* POISTETAAN 5 EN OLE AVIO- TAI AVOLIITOSSA

RAKKAUS

23 KAIKKI: Onko tällä hetkellä olemassa mies tai nainen, jota todella rakastatte?

1 kyllä
2 ei

24 Onko olemassa mies tai nainen, joka todella rakastaa Teitä?

1 kyllä
2 ei

25 Oletteko joskus ihastunut tai rakastunut työtoveriinne tai työssä tapaamaanne
henkilöön?

1 kyllä, olen tällä hetkellä
2 kyllä, olen joskus ollut
3 en ole koskaan ollut ihastunut tai rakastunut työtoveriini
4 en ole koskaan ollut työssä

ENSIMMÄISET SEKSUAALIKOKEMUKSET

26 Minkä ikäinen olitte, kun ensimmäisen kerran seurustelitte vakituisesti?

1 en ole koskaan seurustellut vakituisesti
olin ____ -vuotias

27 Minkä ikäisenä olitte sukupuoliyhdynnässä ensimmäisen kerran?

1 en ole ollut yhdynnässä SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 30
olin ___ -vuotiaana



28 Käytettiinkö ensimmäisessä yhdynnässänne mitään ehkäisymenetelmää raskauden
estämiseksi?

1 ei käytetty mitään
2 keskeytettyä yhdyntää
3 kondomia
4 ehkäisypilleriä
5 muuta menetelmää
6 en muista

*VAIHTOEHTO LISÄTTY
29 Menittekö myöhemmin naimisiin ensimmäisen sukupuolikumppaninne kanssa?

1 en mennyt
2 menin, vaikka emme olleet suunnitelleet naimisiinmenoa ennen ensi yhdyntää
3 menin, olimme suunnitelleet avioliittoa ennen ensi yhdyntää
4 olimme jo naimisissa

ASENTEITA

KAIKKI Nyt seuraa joukko väitteitä, joiden suhteen ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.
Valitkaa vaihtoehto, joka parhaiten vastaa henkilökohtaista mielipidettänne.

30 Sukupuoliyhteys ilman rakkautta on väärin?

1  ehdottomasti samaa mieltä
2  jokseenkin samaa mieltä
3  vaikea sanoa
4  hiukan eri mieltä
5  ehdottomasti eri mieltä

31  Naisilla on täysi oikeus tehdä aloitteita halutessaan seksuaaliseen kanssakäymiseen
miesten kanssa?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä

32 Homoseksuaalinen käyttäytyminen aikuisten kesken on ihmisten yksityisasia,
johon viranomaisten ja lainsäädännön ei tulisi mitenkään puuttua?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä



33  Täysin tilapäinenkin sukupuolisuhde saattaa olla onnellinen ja molempia
osapuolia tyydyttävä?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä

34 Aviomiehen tilapäinen syrjähyppy tulee voida hyväksyä?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä

35 Aviovaimon tilapäinen syrjähyppy tulee voida hyväksyä?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä

36  Pornografian katselu voi olla mielestäni hyvin kiihottavaa?

1  ehdottomasti samaa mieltä
2  jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä

37  En hyväksy vapaata aborttia (raskauden keskeytystä)?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä

38 Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset ansaitsevat rahaa
myymällä seksuaalisia palveluksia (eli harjoittamalla prostituutiota)?

1 ehdottomasti samaa mieltä
2 jokseenkin samaa mieltä
3 vaikea sanoa
4 hiukan eri mieltä
5 ehdottomasti eri mieltä



39  Milloin on mielestänne sopivaa, että nuoret ovat keskenään sukupuoliyhteydessä?

1  kun he tapaavat ensimmäistä kertaa
2 kun he ovat tavanneet muutaman kerran
3 kun he seurustelevat vakituisesti
4 kun he seurustelevat avioliittotarkoituksella
5 kun he ovat kihloissa
6 ainoastaan naimisissa
7 en osaa sanoa

SUKUPUOLISUHTEET MYÖHEMMIN

40 Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut sukupuoliyhteydessä ELÄMÄNNE
AIKANA?

* ( ) en ole ollut yhdynnässä. SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 53

olen ollut ____ henkilön kanssa

41  Kuinka monen henkilön kanssa olette ollut sukupuoliyhteydessä VIIMEISEN
VUODEN AIKANA, vaikka vain kerrankin?

____ henkilön kanssa

42  Milloin viimeksi olitte sukupuoliyhdynnässä?

1 viimeksi kuluneen vuorokauden aikana
2 1-2 vrk sitten
3 3-4 vrk sitten
4 5-7 vrk sitten
5 1-2 viikkoa sitten
6 3-4 viikkoa sitten
7 1-3 kk sitten
8 4-12 kk sitten
9 1-2 vuotta sitten
10 3-10 vuotta sitten
11 yli 10 vuotta sitten

43  Missä asennossa viimeisin yhdyntänne tapahtui?

1 maaten kasvotusten, mies päällä ja nainen alla
2 maaten kasvotusten, nainen päällä ja mies alla
3 sivuttain (kyljellään)
4 muussa asennossa
5 kahta tai useampaa asentoa käyttäen
6 en muista



44 Ovatko kokemanne sukupuoliyhteydet enimmäkseen olleet:

1 hyvin miellyttäviä
2 melko miellyttäviä
3 ei miellyttäviä eikä epämiellyttäviä
4 melko epämiellyttäviä
5 hyvin epämiellyttäviä
6 vaikea arvioida

*UUDISTETUT KYSYMYSTEN NUMEROT
45  Mikä ehkäisymenetelmä on ollut käytössänne viimeisimmässä yhdynnässänne?

Voitte valita useita vaihtoehtoja.

01  kondomi
02  e-pillerit, minipilleri, ihonalainen kapseli
03  kierukka, kohdunsisäinen ehkäisin
04  keskeytetty yhdyntä
05  rytmimenetelmä ("varmat päivät")
06  ehkäisyvaahto, -puikot tai -tyyny
07  jälkiehkäisy, otetaan yhdynnän jälkeen
08  sterilisaatio
09  ei mikään vaikka tarvitsisin / olisin tarvinnut
10  en tarvitse / en tarvinnut ehkäisyä
11 en muista
12  ei yhdyntöjä viimeisen vuoden aikana

46  Onko pelko ei-toivotusta raskaudesta painanut mieltänne tai aiheuttanut
haluttomuutta sukupuolielämää kohtaan?

1 jatkuvasti
2 usein
3 joskus
4 ei juuri lainkaan
5  ei koskaan

47 Ei ole harvinaista, ettei mies pysty yhdyntään sen vuoksi, että siitin ei jäykisty
tai että se veltostuisi heti yhdyntää aloitettaessa. Onko Teillä tai
kumppaninnallenne esiintynyt tällaista viimeksi kuluneen vuoden aikana?

1  jatkuvasti
2  miltei jatkuvasti
3  melko usein
4  melko harvoin
5  ei juuri koskaan
6  ei ollenkaan
7  ei sukupuolikumppania tänä aikana

48 Onko yhtään raskauttanne/alulle panemaanne raskautta keskeytetty (eli
tehty abortti)?

* ( ) ei ole. SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 50

kyllä, montako kertaa? ___ kertaa



49  Onko joku näistä aborteista ollut
Kyllä Ei

(a) 1 2 kivulias
(b) 1 2 alentava
(c) 1 2 syyllisyyttä aiheuttava
(d) 1 2 helppo
(e) 1 2 itsestäänselvyys tilanteessani/kumppanini tilanteessa

50-51 KAIKKI: Kuinka usein olette sukupuolisuhteessa ollessanne kokenut (a) tai
harjoittanut (b) ns. suuseksiä eli joko miehen siittimen hyväilyä suulla tai naisen
sukupuolielinten hyväilyä suulla VIIMEISTEN VIIDEN VUODEN AIKANA?

50  (a) kumppani 51  (b) minä
tehnyt tehnyt
minulle kumppanille

1 1 useimmiten
2 2 silloin tällöin
3 3 harvoin
4 4 1-5 vuotta sitten
5 5 en lainkaan

52  Milloin viimeksi olette tyydyttänyt kumppaninne käsin hänen sukupuolielimiään
hyväilemällä ja hieromalla?

1 viimeisen viikon aikana
2 viimeisen kuukauden aikana
3 1-6 kuukautta sitten
4 6-12 vuotta sitten
5 1 - 5 vuotta sitten
6 yli 5 vuotta sitten
7 en koskaan

53 Milloin viimeksi olette harjoittanut itsetyydytystä (onaniaa, masturbaatiota)?

1 viimeksi kuluneen vuorokauden aikana
2 viimeksi kuluneen viikon aikana
3 viimeksi kuluneen kuukauden aikana
4 viimeksi kuluneen vuoden aikana
5 1-10 vuotta sitten
6 yli 10 vuotta sitten
7 en koskaan

LAPSET JA EHKÄISY

54  KAIKKI: Onko teillä lapsia?

*( ) ei ole SIIRTYKÄÄ KYSYMYKSEEN 56

on (omia tai kumppanin)
___ lasten lukumäärä



55 Kuka tavallisesti huolehtii perheessänne lastenhoidosta?
Voitte merkitä useita vaihtoehtoja.

1 minä itse
2 puolisoni
3 lapset tai lapsenlapset
4 vanhemmat tai isovanhemmat
5  muut
6 perheessämme ei ole hoitoa tarvitsevia lapsia

56 Lapsen syntymä vaikuttaa perhe- ja sukupuolielämään. Mitä seurauksia
viimeisen lapsenne syntymisestä on ollut teille?

Kyllä Ei
(a) 1 2 urani tai työni kärsi
(b) 1 2 olen tullut onnelliseksi
(c) 1 2 tunnen itseni todelliseksi naiseksi/mieheksi
(d) 1 2 taloudellinen tilanteeni vaikeutui huomattavasti
(e) 1 2 olin tyytyväinen kun minun ei tarvinnut käydä työssä
(f) 1 2 tunsin että lapsi vei kaikki voimani
(g) 1 2 suhde kumppaniini kärsi

57  KAIKKI: Kohdistuuko sukupuolinen kiinnostuksenne tällä hetkellä:

1  yksinomaan miessukupuoleen
2  voittopuolisesti miessukupuoleen
3  yhtä paljon molempiin sukupuoliin
4  voittopuolisesti naissukupuoleen
5  yksinomaan naissukupuoleen?

58  Onko teillä ollut sukupuolikokemuksia (kiihottavia hyväilyjä tai
sukupuoliyhteyksiä jonkun samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa?

1  ei ole ollut
2  on ollut kerran
3  on ollut useamman kerran

59  Onko Teitä joskus suostuteltu sukupuoliyhteyteen tarjoamalla rahaa tai
vastaavia taloudellisia etuuksia?

1  ei
2 kyllä, mutta olen kieltäytynyt
3 kyllä, ja olen suostunut kerran
4 kyllä, ja olen suostunut useampia kertoja

60  Oletteko itse joskus tarjonnut rahaa tai vastaavia taloudellisia etuuksia
sukupuoliyhteydestä?

1  en
2 kyllä, mutta kohteet (tai kohde) eivät suostuneet
3  kyllä, ja yksi kohde on suostunut
4  kyllä, ja useampi kohde on suostunut



61  Oletteko joskus joutunut sukupuolisen ahdistelun tai raiskauksen (väkivalloin
sukupuoliyhdyntään pakottamisen) kohteeksi?

1 en
2 minua on ahdisteltu sukupuolisesti (sexual harassment)
3 minut on raiskattu (rape)
4 minua on sekä ahdisteltu että minut on raiskattu.

62. Voitteko kertoa omin sanoin, mitä tapahtui?
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

63 Oletteko jossakin parisuhteessanne (avio- tai avoliitossa tai muussa vakituisessa
sukupuolisuhteessa) joutunut fyysisesti pahoinpidellyksi?

1  en
2 kyllä, yhden tai muutamia kertoja
3  kyllä, useita kertoja

SEKSUAALINEN TYYTYVÄISYYS JA PREFERENSSIT

64 Oletteko tyytyväinen sukupuoliyhdyntöjen lukumäärään nykyään?

1 haluaisin yhdyntöjä selvästi useammin
2  haluaisin yhdyntöjä jonkin verran useammin
3  yhdyntöjä on juuri sopiva määrä
4  haluaisin yhdyntöjä jonkin verran harvemmin
5  haluaisin yhdyntöjä selvästi harvemmin

65  Sukupuolisen nautinnon päättymistä laukeamiseen ja hyvänolon tunteeseen
sanotaan orgasmiksi. Oletteko saanut yhdynnässä orgasmin?

1 aina
2 melkein aina tai useimmiten
3 suunnilleen joka toinen kerta
4 melko harvoin
5 harvoin
6  en koskaan

66  Kun arvioitte omaa sukupuolielämäänne kokonaisuutena katsottuna, niin
pidättekö sitä:

1 hyvin tyydyttävänä
2 melko tyydyttävänä
3 ei tyydyttävänä eikä epätyydyttävänä
4 melko epätyydyttävänä
5  hyvin epätyydyttävänä



67  Mitä mieltä olette seuraavista sukupuolielämäänne ja ominaisuuksianne
koskevista väitteistä? Vastaa jokaiseen kohtaan (a, b, c).

täysin jokseenkin ei samaa hiukan täysin
samaa samaa eikä eri eri
mieltä mieltä eri mieltä mieltä mieltä

67 (a) 1 2 3 4 5 olen seksuaaliasioissa varsin taitava
68 (b) 1 2 3 4 5 olen seksuaalisesti aktiivinen
69.(c) 1 2 3 4 5 olen sukupuolisesti puoleensavetävä

70 Mitä seuraavista elämäntyyleistä pidätte itsellenne parhaimpana elämänne
tässä vaiheessa?

1 en halua sukupuolikokemuksia tai solmia sukupuolisuhdetta
2 en halua vakituisia kumppaneita, mutta tilapäisiä kylläkin, kun siltä tuntuu
3 haluan muutamia vakituisia kumppaneita
4 haluan yhden vakituisen kumppanin, mutta en halua asua hänen kanssaan
5 haluan asua kumppanini kanssa (ilman avioliittoa), mutta haluan lisäksi

muita suhteita
6  haluan asua kumppanini kanssa (ilman avioliittoa) enkä halua muita

suhteita
7  haluan olla naimisissa, mutta haluan tämän lisäksi muita suhteita
8  haluan olla naimisissa, enkä halua muita suhteita
9  en osaa sanoa mikä olisi paras

 KIITÄMME OSALLISTUMISESTA 


