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tapahtui toisen maailmansotlan aikoihin niin,
että ennen sotaa syntyneet kuuluvat kuivaan
sukupolveen. J. P. Roos (1985 & 1987) onja-
otellut suomalaiset neljaan sukupolveen: köy-
hyyden ja sodan sukupolveen, joka on synty-
nyt 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymme-
ninä, jälleenrakennuksen sukupolveen, joka
on syntynyt 193O-luvullajajoka vielä muistaa
sodan vaikutukset, muutoksen sukupolveen,
joka on syntynyt 194O-luvulla, ja lahioiden
sukupolveen, joka on syntynyt 19S0-luvulla.

Sukupolvikasitteen venyvyys ei ole ongel-
ma. Sukupolvet liittyvät aina johonkin ela-
rnänalueeseen (vrt. Bour<lieu 1984); esimer-
kiksi talous-, kulttuuri-, yhteiskunta- ja su-
kupuolielamällä on ornat sukupolvittaiset ra-
kenteensa. Kenttäteorioiden avulla on mah-
dollista analysoida sukupolvien muodostumi-
sen clynamiikkaa, etityisesti jos analyysi pe-
rustuu vetovoimaisen keskuksenja sen vaiku-
tusten ajatukseen. Yhteiskunnan uudistumi-
sen ja jatkuvuuden kannalta on välttämätiintä,
että sukupolvien valillä on katkeamaton vuo-
rovaikutus (Mannheirn l97B; Attias-Donfut
19BB), vaikka se joskus aiheuttaisikin eripu-
raa ja ahdistusta.

Olemme halunneet kiinnittaa huomiota
myiis mahdollisiin eroihin erikt is en koulutus -
Ioustun orut rntien seksuaalisuutta koskevissa
asenteissa ja seksuaalisessa käyttäytymises-
sä. Tämä on tärkeätä, koska nuorempien su-
kupolvien koulutustaso on korkeampi kuin
vanhempien. Oletamme, että yksilöllistymi-
nen, joka on ollut koko ajan voimistuva piirre
modernin aikakaudella läntisessä maailmas-
sa, on alkanut yhteiskunnan koulutetuimpien

ryhmien keskuudessa. Jatkuvasti kasvava er-
kaantuminen perinteisistä siteistä ja rajoituk-
sista on tulosta lukuisista yhteiskunnallisista
ja kulttuurisista kamppailuista. Näissä kamp-
pailuissa ovat olleet osallisina kaikki porva-
ristoa, maalaisväestöä, työväenliikettä, nais-
liikettä, nuorisokulttuureita ja uusia yhteis-
kunnallisia liikkeita myoten (Giddens lggl &
1992; Nielsen 1993, t7-18).

Seksuaalisuutta koskevissa asenteissa ja
seksuaalisessa kayttaytymisessä on selviä su-

hupuolierojo,. Kahdenkymmenen viime vuo-
den aikana nämä erot ovat selvästi pienenty-
neet samalla, kun feministisellä ajattelulla on
ollut voimakas vaikutus seksuaaliseen ilma-
piiriin Pohjoismaissa. Naiset ovat alkaneet
nauttia fyysisestä seksistä enemmän kuin en-
nen, mutta he pitavat silti sukupuoliyhdyntää
epämiellyttävämpänä kuin miehet (Kontula &
Haavio-Mannila 1995a).

Tarkastelernme muutoksia seksuaalisuu-
den alueella suomalaisessa yhteiskunnassa
sukupolven, koulutuksen ja sukupuolen nä-
kökulmasta. Oletamme, että yksilöllistymi-
nen yhtlistetään mielikuvissa 1960- ja l97O-
luvun seksuaalivallankumoukseen. Tutkim-
me, miten tämä vallankumous muutti erilai-
siin seksuaalisuuden muotoihin kohdistuvia
asenteita ja avioliiton ulkopuolista seksuaa-
lista käyttäytymistä.

TUTKIMU SAS ETE tMA

Seuraavaksi tutkimme empiirisesti kahden-
kymmenen viime vuoden aikana epäsovinnai-
sia seksuaalisuuden muotoja ja tilapäisiä sek-
suaalisia suhteita koskevissa aseruteis.so, ra-
pahtuneita muutoksia. Tarkastelumme kos-
kee homoseksuaalisuuteen, pornografiaan, ti-
lapäisiin ja esiaviollisiin seksisuhteisiin koh-
distuvia asenteita, asenteita rakkauteen sek-
sin ennakkoehtona ja aviouskollisuutta kos-
kevia asenteita. Thrkastelemme lisäksi kahta
seksuaalisen kayttayrymisen piirrettä: rin-
nakkaisia seksuaalisia suhteita avioliiton tai
parisuhteen aikanaja alkoholin kayttoä suku-
puoliyhdynnän yhteydesse. Meilla on neljä
tavoitetta. Ensiksi yritämme selvittää, onko
Suomessa toisistaan eroteltavia seksuaalisu-
kupolvia. Toiseksi tutkimme seksuaalisuutta
koskevien asenteiden pysyvyyttä ja muuttu-
mista ajan kulun myötä. Ovatko ne kaksi su-
kupolvea, joita tutkittiin sekä vuonna 1971
että1992, pysyneet uskollisina omille seksu-
aalisuutta koskeville ajatus- ja käyttaytymis-
malleilleen, kun aikaa on kulunut ja he itse
ovat tulleet vanhemmiksi? Kolmanneksi yri-
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tämme arvioida, kumpi muuttuja seli

suaalisuutta koskevia asenteita ja st

sia kaytantoijä paremmin, ajan kulun
johonkin sukupolveen kuuluminen.
neksi tutkimme koulutuksen ja su'

vaikutusta seksuaalisuutta koskeviir

siin ja seksuaaliseen kayttäytymisr

denkymmenen vuoden aikavalillä.
Aineisto on kerätty kahdesta valtal

sesti edustavasta kyselystä, jotka tel
sina l97I ja 1992. Koska yksi vuor

kyselyn (Kontula & Haavio-Mannil
tärkeimmistä tavoitteista oli vertai

suus vuoden 1971 kyselyn (Sieve

1974) tulosten kanssa, käytettiin

1992 mahdollisimman samanlaista

kuin vuonna 1971. Niinpä valittiin
heinen aineiston keruu, joista ensir

vaihe oli kasvokkain tehtävä haasl

toinen vastaajan itsekseen täyttämä

make. Pääasiassa aineiston keruu to

vastaajan kotona.

Vuoden 1971 otos tehtiin satunnai

la väestörekisteristä valitsemalla

muualla kuin laitoksissa elävistä 1B

tiaista ihmisistä. Vuoden 1992 otanr

vat mukana kaikki 1B-74-vuotiaat.
jaksi valittiin 74 vuotta, koska vuo,

35-S5-vuotiaiden kohortti oli vuor

ehtinyt 55-74 vuoden ikaan. Vastaul

oli vuonna l97l9l. vuonna 1992 se

pi eli 76.

To.ulukko 1. Vastaajat sek suaalisukupol

suku- syntymä-
VUOSI Itpolvi

ambivalentti
vallankumouksen
pidattyvyyden

t957-73
t937-561' 18

1917-36 35

"Miesten ja naisten lukumäärät ovat pa

1971 kaksi kerlaa niin paljon kuin mie
r'\ unr.l"n 197 I kyselyn vaslaajistu nuor
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vi, syntynyt vuosina 1937-1956. Uudet eh-
käisymenetelmät mahdollistivat esiaviolliset
ja avioliiton ulkopuoliset suhteet ilman ras-

kauden pelkoa. Jotkut feministit suhtautuivat
kriittisesti painostukseen, joka koski ryhty-
mistä satunnaisiin seksisuhteisiin. He tunsi-
vat itseään käytettävän hyväksi vastoin omaa

tahtoaan. Mutta yleisesti seksuaalinen vapau-

tuminen oli osa sukupuolten tasa-arvoa ja
myös osa muita 1960- ja 1970-luvun radikaa-
leja yhteiskunnallisia Iiikkeita.

3. Ambivalentti sukupolvi (tai sukupuolten
välisen tasa-arvon sukupolvi), syntynyt vuosi-
na1957-1973. Omat tuloksemme (Kontula &
Haavio-Mannila 1995a. Haavio-Mannila &
al. 1995) ja viimeaikaiset yhdysvaltalaiset.ja
venäläiset tutkimukset (Laumann & al. 1994;

Colod 1994) samoin kuin Helsingin yliopis-
ton opiskelijoiden keskuudessa tehty kysely-
tutkimus (Jarvinen & Rikama-Alhainen
1994) osoittaval, että nuorten ihmisten seksu-

aalisuutta koskevat asenteet.ja seksuaalinen
käyttäytyminen eivät ole kovin yhteneväisiä.
AIDS-epidemia ja kouluissa annettu tehokas
seksuaalivalistus ovat tehneet nuoret tietoi-
siksi satunnaisiin sukupuolisuhteisiin ja suo-
jaamattomiin sukupuolikontakteihin liittyvis-
tä vaaroista. Muita nuorimman sukupolven
kohdalla huomioon otettavia tekijöitä ovat

yksiltillistymis- ja sukupuolten tasa-arvoistu-
miskehitys. Kumpikin vahvistaa näkemystä,

että toista ihmistä ei voi vaatia tai pakottaa

sukupuoliyhdyntään. Kummankin partnerin
oletetaan omaehtoisesti haluavan sukupuoli-
yhteyttä ja kummallakin on oikeus tehdä

aloitteita seksuaaliseen kanssakäymiseen ja
oikeus kieltäytyä siitä.

Oletamme, että sallivat asenteet seksuaali-
suutta kohtaan ja vapaamielisempi kayttayty-
minen ovat lisääntyneet kahdenkymmenen
viime vuoden aikana ehkäisymenetelmien
paranemisen, naisten emansipaation ja tradi-
tionaalisten seksuaalisuutta rajoittavien arvo-
jen väistymisen vuoksi. Kasvava tietoisuus
satunnaisten, suojaamattomien sukupuoli-
kontaktien riskeistä AIDS:n leviämisen takia
toimii vastavoimana seksuaalisuutta koskevi-

en asenteiden ja seksuaalisen käyttäytymisen
Iiberalisoitumiselle. Oletamme myös, että

asenteet ovat sallivimpia ja kayttaytyminen
vapaamielisintä sukupolven keskuudessa,
joka kasvoi aikuiseksi 1960-luvulla seksuaa-

lisen vallankumouksen aikana" kaikkein kou-
lutetuimmissa ryhmissä, jotka usein toimivat
yhteiskunnallisten muutosten alkuunpanijoi-
na, ja miesten keskuudessa, jotka aiemmin
toimivat yhteiskunnassa uusien ajatus- ja
kayttaytymismallien levittüj ina.

TU LOKSIA

SUHTAUTUMINEN EPASOVINNAISIIN
SEKSUAALISUUDEN MUOTOIHIN IA

TILAPAISIIN SEKSUAAI"ISIIN SUHTEISIIN
MUUTIUNUT

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana
asenteet tilapäisiin ja esiaviollisiin seksisuh-
teisiin, sukupuoliyhtlyntään ilman rakkautta
ja homoseksuaalisuuteen ovat muuttuneet
sallivammiksi (taulukko 2). Mutta muutos va-
paamielisempään suuntaan ei koske kaikkia
seksuaalisuuden ilmenemismuotoja. Esimer-
kiksi asent.eet aviollista uskottomuutta ja por-
nografiaa kohtaan ovat tiukentuneet.

Seuraar assa kä1 lämm" monimuuttujd-äna-
lyysia (MCA) tutkiaksemme ajan kulumisen
vaikutusta seksuaalisuuteen kohdistuviin
asenteisiin seuraavien muuttujien mukaan

tarkasteltuna: tutkimusvuosi, sukupolvi, kou-
lutus ja sukupuoli. Muuttujat on luokiteltu
interr,alliasteikolla. Esitamme betakertoimet,
niiden tilastollisen merkitsevyyden ja poikke-
amat oletusarvosta riippumattomien muuttu-
jien jokaisessa luokassa. Vertailemalla beta-
kertoimia voimme nahdä, kuinka paljon min-
kä tahansa riippumattoman muuttujan (esim.

koulutuksen) vaikutus riippuvaan muullu-
jaan (asenteet seksuaalisuutta kohtaan) pie-
nenee, kun huomioon otetaan muiden riippu-
mattomien muuttujien (ajan kulku, sukupolvi
ja sukupuoli) vaikutus.

Vuodesta I971 vuoteen 1992 sallivuus epä-

sovinnaisia seksuaalisuuden muotoja ja tila-

TauLukko 2. Vallankumouksen ja pidatq
ja lulkimusvuo,len mukran. muutlujien

asenneväittämät

Ei pida avioliittoa välttämättömänä enn

ehtona sukupuoliyhdynnälle'

On samaa mieltä seuraavien väittämien

- Taysin tilapäisetkin sukupuolisuhtee

voivat olla onnellisia ja molempia ost

tyydyttäviär'

- Sukupuoliyhdyntä ilman rakkautta ot

väärin (käänteinen)

- Homoseksuaalinen kayttäytyminen ai

ten kesken on ihmisten yksityisasia,.
viranomaisten ja lainsäädännön ei tu
mitenkään puuttual'

- 16 vuotta täyttäneiden olisi saatava o

pornografisia julkaisuj a vapaasti erik
..r --. ..1'myymalorsta

- Aviomiehen tilapäinen syrjähyppy tä

voida hyväksyär'

- Aviovaimon tilapäinen syrjähyppy tä

voida hyväksyär'

Asteriskit osoittaval merkitsevyyrlen tar

'Vastausvaihtoehdot vaihtelevat 5:stä l
jalkeen, 4 = seumstelevat vakituisesti,
uinoaslaan. kun he oval naimisissa.
1'Vastausvaihtoehdot vaihtelevat 5:stä 1

= vaikea sanoa.2 = hiukan eri mieltä,

päisiä seksuaalisia suhteita kohtar

tilastollisesti merkittävästi ajon kul
kun seksuaalisukupolven, koulut
sukupuolen vaikutukset on vakioitr

muuttujien vaikutuksen vakioimint
tää ajan kulun vaikutusta tutkittavii
siin (taulukko 3). Tätä tulosta voida
niin. eltä kahdenkymmenen viim
asennemuutokset selittyvät suuresr

kuulutustason nousulla,

Seksuaulisukupoluittoiset erol :

suuleen kohdistuvissa asenleissa r

tilastollisesti merkittäviä. Pidattyv'
kupolven asenteet epäsovinnaisia r
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Taulukko 3. Epäsovinnaisiin seksuaalisuuden muotoihin ja tilapäisiin seksuaalisiin suhteisiin kohdistuvien
sallivien asenteiden monimuuttuja-analyysi. Poikkeamat keskiarvosta, beta-kertoimet ja varianssi selitetty.

Keskiarvo = 16,27 (vaihteluvali 5-25)'

muuttuja + Iuokka
beta

Taulukko zl. Tilapäiseen aviolliseen uskol
si. Keskiarvo = 4,94 (vaihteluväli 2-10)'

muuttuja + Iuokka
N sovitetut poikkeamat

keskiarvosta

tutkimusvuosi
t971
t992

seksuaalisukupolvi
ambivalentti
vallankumouksen
pidattyvyyden

merkitsevästi sallivampia kuin naiset. Seksu-

aalisen pidättyvyyden sukupolvessa suku-

puolten väliset erot suhtautumisessa epä-

sovinnaiseen sukupuolielämään ja satunnai-

siin sukupuolisuhteisiin olivat suurempia

vuonna 1971 kuin vuonna1992. Seksuaalisen

pidattyvyyden sukupolvessa erot sukupuolten

välillä ovat pysyneet samoina. Nuorimmassa

sukupolvessa, jota on tutkittu vain vuonna

1992, sukupuolten välinen ero on vain 1,11.

Tämä on osoitus lisääntyvästä sukupuolten

välisestä tasa-arrroisuudesta sukupuolimo-
raalin suhteen.

MUUTOKSET AVIOLI.ISEEN USKOITOMUUTEEN
LIITTYVISSA ASENTEISSA

Uskottomuus hyväksytään Suomessa suunnil-
leen samassa mitassa kuin muissakin Poh-

joismaissa. Vuonna 1992 vastaajista 6l pro-

senttia oli täysin tai vähän eri mieltä väittä-
mästä "Aviomiehen/-vaimon tilapäinen syrjä-

hyppy täytyy voida hyväksyä". Peter Gunde-

lachin (1994) mukaan vuonna l99I 67 pro-

senttia tanskalaisista, 63 prosenttia norjalai-
sistaja 65 prosenttia ruotsalaisista ei missään

tilanteessa oikeuttaisi naimisissa olevien

tutkimusvuosi
I971
t992

seksuaalisukupolvi

ambivalentti
vallankumouksen
pidattyvyyden

koulutusaste
korkea
keskitaso
matala

sukupuoli
mles
nainen

Asteriskit osoittavat merkitsevyyden tasc
"Riippuva muuttuja on taulukossa 2 esite
väittämien välinen korrelaatio on 0.71 vt

miesten/naisten avioliiton ulkopuolir
teita. Tanskalaisten ja norjalaisten r

eivät ole muuttuneet vuodesta 1981, I

ruotsalaiset olivat vähemmän sallivia
1991 kuin vuonna 1981. Vuonna l9B1
senttia ruotsalaisista ei olisi missää
teissa pitänyt naimisissa olevien r
naisten avioliiton ulkopuolisia suhteit,
tettuina. Vuonna 1991 näin ajattelevie
oli suurempi (65 prosenttia), kuten a

jo mainittiin. Aineistosta käy nain ol
perhekeskeisten asenteiden yleist
Ruotsissa l9B0-luvulla.

Tutkimusvuoden, seksuaalisuku
koulutustason ja sukupuolen vaikut
asenteisiin tilapäistä aviouskottomuul
taan on merkittäviä eroja (taulukko z
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I 980
2 t87

- 0,38
0,34

0,08**+

/ö)
2 09t
I 290

709
991

2 467

I,16
0,59
1,66

0,27x**
koulutusastel'

korkea
keskitaso
matala

0,1 1'rx *

sukupuoli
[lles

nainen

2 079
2 OBB

1,03

- 1,03

R,
0,24**>k

O,IB

Asteriskit osoittavat merkitsevyyden täson: *p < 0,05; **p < 0,0I; x**p < 0,001.
"Riippuva muuttuja on taulukossa 2 esitettyjen viiden ensimmäisen asenneväittämän summa-asteikko. Sum-

ma-asteikon reliahiliteetti, Cronbachin alpha, on 0,68 vuodelle 1971 ja 0,62 vuodelle 1992.
l'Korkea koulutusaste = ylioppilastutkinto (12 vuotta), keskitason koulutusaste = keski- tai peruskoulu (9

vuotta), matala koulutusaste - pelkästään oppivelvollisuuden määräämät kouluvuodet (6-8 vuotta).
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miehet 24,2 (447)'

naiset 9,5 (925)^

39,7*** (539)

r2,1 (s19)

Taulukko 5. Pidattyvyyden tai vallankumouksen
seksuaalisukupolveen kuuluvista vastaajista nii-
den osuus, joilla kyselyn aikaisen avioliiton tai
parisuhteen aikana on ollut rinnakkaisia sukupuo-

lisuhteita, sukupuolen ja tutkimusvuoden mukaan

sukupuoli tutkimusvuosi
r97t 1992

Kun tarkastellaan kolmea seksuaalisuku-
polvea erikseen, kay ilmi, että vuonna 1992

naisten ja miesten vaatimukset aviomiehen ja

aviovaimon uskollisuutta kohtaan eivät eron-

neet toisistaan. Vuonna l97l seksuaalisen

vallankumouksen miehet olivat sallivampia
kuin naiset.

RINNAKKAISET SUHTEET

Vaikka asenteet aviollista uskollisuutta koh-

taan ovatkin Suomessa tiukentuneet. aviolii-
ton ulkopuolella tapahtuvat sukupuoliyhdyn-
nät ovat lisääntyneet. Vuonna l97l 24 pro-
senttia 1B-S4-vuotiaista naimisissa olevista

miehistä ja 9 prosenttia vastaavaan ryhmään
kuuluvista naisista myönsi itsellään olleen

ainakin yksi avioliiton ulkopuolinen seksuaa-

linen suhde senhetkisen avioliittonsa aikana.

Vuonna 1992 rinnakkaisia seksuaalisia suh-

teita senhetkisen avioliiton tai parisuhteen

aikana oli ollut 39 prosentilla (N = 565) nai-

misissa tai parisuhteessa olevista 1B-54-vuo-

tiaista miehistä ja 16 prosentilla (N = 555)

naisista. Kun tarkastellaan seksuaalisen pi-

dattyvyyden ja vallankumouksen sukupolvia,
jotka olivat mukana tutkimuksessa kumpana-

kin tutkimusvuotena, vaimojen uskottomuu-

dessa tapahtunut lisäys ei ole niin mainittava

kuin miesten (taulukko 5). Koko vuonna 1992

tutkitussa lB-74-vuotiaiden otoksessa avio-

Iiitossa tai parisuhteessa elävistä miehistä 36

prosentilla (N = 758) oli tai oli ollut rinnakkai-

sia sukupuolisuhteita ja naisista l4 prosentil-

la (N = 767).

Jotta näitä Iukuja voitaisiin tarkastella kan-

sainvälisessä kontekstissa. voidaan mainita,

että vuoden 1990 paikkeilla Yhdysvalloissa

rinnakkaisia suhteita ilmoitti itsellaän olevan

tai olleen 25 prosenttia miehistä ja 15 pro-

senttia naisista. Kyselyssä oli mukana vuosi-

na 1933-1974 syntyneita (Laumann & al.

1994,216). Britanniassa I0 prosentilla mies-

puolisista ja 4 prosentilla naispuolisista l6-
59-vuotiaista. vähintään viisi vuotta naimisis-

sa olleista oli ollut avioliiton ulkopuolisia sek-

sikokemuksia (Wellings & al. 199,

Rinnakkaisten sukupuolisuhte
massaolo un dikotominen muuttuja

Niinpä kaytimme logistista regres

sia ja esitimme reggressiokertoimi

antilogaritmit yhdessä niiden t
merkitsevyyden kanssa. Exp(b) ost

ka faktorin mukaan rinnakkaissuhl
näkiiisyls muulluu. kun siirrytään

sikön verran riippumattoman mur

teikolla.
Ajon kululla on vaikutusta siiher

taajalla on ainakin kerran ollut rin
sukupuolisuhde. Rinnakkaisen st

kemisen suhteellinen riski oli 58
suurempi vuonna 1992 kün 197)
l,5B), kun seksuaalisukupolven, k
ja sukupuolen vaikutus oli vakioitr
6).

Seksua,o,lisuku,polui v aik:uttaa mt

siihen. kuinka suurella osalla na

parisuhteessa olevista ihmisistä or

nakkaisia sukupuolisuhteita s,

suhteensa aikana. Rinnakkaiset sr

yleisimpia seksuaalivallankumoul
polven keskuudessa ja vahiten ylt
tyvyytlen sukupolven keskuudessa

mouksen sukupolven suuri rin
suhleiden määrä kertoo siitä. että

polvi noudattaa edelleen nuoruude

nattamiaan ihanteita.

Ovatko eniten koulutetut ryhmät
kayttaytymisellään seksuaalista vi

ta samoin kuin ne ovat tehneet ase

solla? Aineistosta ei löydy selvaä

Tuulukko 7. Alkoholia ennen ensimmä

clen ja vallankumouksen sukupolvilla

sukupuoli ensr y

tutkim
t97t

miehet

Asteriskit osoittavat vuosien 1992 ja 1971 vertai-
lun merkitsevyyden tason: *p < 0,05; **p < 0,01;
x**O < 0,001.
"Painottamaton luku (vn. taulukko 1).

TauLukko 6. Logistinen regressioanalyysi naimisis-
sa olevien ja parisuhteessa elävien vastaajien rin-
nakkaisista sukupuolisuhteista kolrnessa seksuaa-

lisukupolvessa vuosina 7971 ja 1992

muuttuJa exp(b)"

tutkimusvuosi: I992
seksuaalisukupolvi

pidattyvyyden
vallankumouksen
ambivalentti

koulutusaste
matala

keskitaso
korkea

miessukupuoli

I,qB*x*

0"93

l,2gx * *

0,80*+
1,01

3!48{.*',r

Asteriskit osoittavat merkitsevyyden tason: *p (
0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
'Exp(b) = regressiokerroin b:n antilogaritmi.

arvoistumisen voidaan nähdä vaikuttavan

myös siihen, että naisten ja miesten aviollista
uskollisuutta koskevat kaksinaiset moraali-

käsitykset ovat häviämässä. Vuonna 1971

miehet hyväksyivät aviomiehen uskottomuu-

den useammin kuin vaimon uskottomuuden.

Naiset vaativat samanlaista käyttäytymistä

molemmilta sukupuolilta.
nalset

2U,1 (9BB)

)2,2 (940)
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Taulukko B. Alkoholin käyttö ennen ensi ja viime yhdyntää sukupuolen ja seksuaalisukupolven mukaan, 7a

(N)

tutkimus-
VUOST pidattyvyyden

seksuaalisukupolvi
vallankumouksen ambivalentti

Kaytti alkoholia ennen ensimmäistä yhdyntää

miehet
t97l
t992

naiset
t97l
1992

22,e (414)
17,5 (rB3)

5,0 (376)
r,2 (2sr)

32,0 (s74)
37,4 (438)

17,0 (s64)
19,8 (4r0)

s4,6 (372)

39,4 (363)

senttia aloitti sukupuolielämänsä ai

man alkoholin vaikutuksen alaiser

Sukupolvien väliset erot alkoholi

ennen aiime yhd,y ntää eivät taulukr

tä kovin suurilta, mutta logistinen

analyysi osoittaa, että seksuaalivt

uksen polvi kaytti ja käYttää mt

enemmän alkoholia ennen viimek

nutta yhdyntää kuin sitä vanhemPi

pi polvi.
Koulunkäynnin Pituus liittYY s

sesti alkoholin kaYttoon ensimmt

puoliyh dy nnän yhtey de s sä kaikisr

vissa: mitä enemmän koulutusta,

min alkoholi on käYtettY ennen en

(kuviot 1ja 2). Tulos ei muutu' vi

musvuosi, sukuPolvi ja sukuPuoli

logistisessa re gressioanalyysissa'

Juominen enrren uiimeksi taPal'

tlyntää riippuu kouluvuosista kok

sa tilastollisesti merkitsevästi' I
villa koulutusryhmien erojen suur

nen (kuviot 3 ja a). PidattYvYYden

Kaytti alkoholia ennen viime yhdyntää

miehet
t97t
1992

naiset
r97t
7992

15,3 (407)

2s,6 (180)

e,5 (370)

tt,s (252)

24,r (s7t)
2s,7 (43e)

r2,3 (s61)

t7,2 (419)

24,0 (37s)

r4,7 (367)

muuttuja ensi yhdyntä

exp(b)'

viime yhdyntä

exp(b)'

Taulukko 9. Logistinen regressioanalyysi alkoho-

lin kaytosta ennen ensimmäistä ja ennen viime
yhdyntää kolmessa seksuaalisukupolvessa vuosi-

na 1971 ja1992
Ktniol. Alkoholin käYttö ennen e,

naiset 1992

27

pidättyvyvrlen vallankumouksen
seksuaalisukupolvi

koulunkäYntivuodet

I** [o-rr,. !

ATKOHOTIPOLITI KKA
62 l)9971: )

60

50

40

30

20

l0

tutkimusvuosi: 1992

seksuaalisukupolvi
pidattyvyyden
vallankumouksen
ambivalentti

koulutusaste
matala

keskitaso
korkea

miessukupuoli

,95 I,3l **

,45**x
1,00

7.))k**

I,00

o1

1,95x*,0

,93
t,0t

2,66*** 1,95x**
0

0"Alkoholin käytön suhteellinen riski, exp(b) = rgg-

ressiokerroin b:n antilogaritmi.

22 ATKOHOLIPOLTII
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dessa tilastollisesti merkitsevästi sekä mie-

hilla etta naisilla.
Taulukossa 9 esitetystä Iogistisen regressio-

analyysin tuloksesta näkyy, miten ajan kulku,
seksuaalisukupolvi, koulutus ja sukupuoli

yhdessä vaikuttavat alkoholin käyttöön ennen

sukupuoliyhdyntää. Eri ajankohtina kootut

tiedot pidättyvyyden ja vallankumouksen su-

kupolven ensi yhdynnän alkoholin kayttistä

pitävät yhta. Kun sen sijaan tutkitaan alkoho-

lin käyttoa ennenuüme yhdyntdü, se osoittau-

tuu 31 prosenttia yleisemmäksi vuonna 1992

vuoteen 1971 verrattuna.

Sukupoluienvälillä on selviä eroja alkoholin
käytössä ennen ensi yhdynttiä. Molempina

tutkimusvuosina pidättyvyyden sukupolven

ihmiset sanovat sen olleen vähäisempää kuin

vallankumouksen sukupolven edustajat ker-

tovat sen olleen. Kaikkein useimmin alkoho-

Iia ennen ensi yhdyntää ovat käyttäneet ambi-

valentin nuorimman polven jäsenet; nuorista

miehistä jopa 55 prosenttia ja naisista 39 pro-
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Kuuio 3. Alkoholin käyttö ennen viime yhdyntää,
naiset 1992

pidattyvyyden vallankurnouksen ambivalenni
seksuaalisukupolvi

koulunkär nti vuorlet

I-0" Io-rru. ffirz*u.

kupolven naisilla koulutus sen sijaan nyky-
ään pikemminkin hillitsee alkoholin kayttoa
ennen yhdyntää. Nain ei kuitenkaan ollut lai-
ta vallankumouksen sukupolven nuoruudessa
vuonna 1971. Silloin nuoret koulutetut miehet
olivat käyttäneet alkoholia ennen viime yh-
tlyntää varsin yleisesti (vähiten koulutetut
miehet 2I,2 Vo, keskitason koulutuksen saa-
neet 26,0 o/o ja eniten koulutetut 26,6 7o; nai-
silla osuudet olivat vastaavasti 12,3 o/o, 10,6
o/o ja 14,6 o/o). Alkoholin ja seksin liittäminen
yhteen ei enää ole yhta muodikasta kuin 70-
luvun alussa, jolloin se kuului radikaalin kou-
lutetun nuorison elämantyyliin. Nykyinen ter-
veir,len elämäntapojen ihannoiminen ja ehka
myös tieto alkoholin ja seksin yhdistärnisen
haitoista saavat koulutetut keski-ikäiset ja
nuoret ihmiset välttämään juomista ennen
yhdyntää.

Sukupuoli on tärkeä alkoholin kayttoä saa-

televä tekijä. Miesten alkoholin käyttö ennen
sekä ensimmäistä että viimeksi tapahtunutta
sukupuoliyhdyntää on huomattavasti ylei-

Kuuio 4. Alkoholin käyttö ennen viime yhdyntää,
miehet 1992

pidattyvyyden vallankumouksen ambivalentti
seksuaalisukupolvi

koulunkäyntivuodet

I-u" !o-rru. !rz+,.

sempää kuin naisten. Erään aikaisemman tut-
kimuksen (Haavio-Mannila & al. 1996b) mu-
kaan suomalaisilla naisilla alkoholin kayttti
ennen sukupuoliyhdyntää liittyy vakituisen
sukuJruolikumppanin puuttumiseen, harvoin
tapahtuviin yhdyntöihin ja sukupuolielämään
tyytymätttimyyteen yleisemmin kuin amerik-
kalaisilla naisilla. Alkoholin kaytolle näyträä
olevan tämän perusteella meillä syvempiä
kulttuurisia yhteyksia muuhun elämäntapaan
kuin Amerikassa.

Tiivistäen todettakrxrn, että ihmisten muis-
tikuvat alkoholin liittymisestä sukupuolielä-
mään eivät ole muuttuneet ajan kuluessa, niin
merkityksellinen ensimmäinen yhdyntä il-
meisesti on. Mitä myöhäisemmästä sukupol-
vesta on kysymys, sitä yleisemmin alkoholi on

kuulunut ensimmäiseen sukupuoliyhdyn-
tään. Alkoholin kayton lisääntymiseen viime
vuosikymmenten kuluessa liittyy se, että
vuonna 1992 kaytettiin viime yhdynnässä
yleisemmin alkoholia kuin vuonna 1971. Kun
sukupuoli, vuosi ja koulutus vakioitiin regres-

si,ranalyysissa.'"mürkä" seksuzt

m,,uksen sukupolvi kunnostautu'

edustajat yhdistiväl 20 vuotta sit

tävät nykyisinkin alkoholin ja sel

min kuin pidättyvyyden ja ambiv

polvi. Poikkeus tästä säännöstä a

clättyvyyden polven koulutetut rr

set käyttävät nykyisin alkoholia e

tää yleisemmin kuin muut ryhmi
nee siihen varaa ja alkoholi kuul

" 'nsä kiintrloKapalvarseen elamaal

muiden väestöryhmien.

Ajan kulun ja seksuaalisukup

tuksessa seksuaaliasenteisiin j
seen käyttäytymiseen ei ole suur

vio-Mannila & al. 1996a). Suvait

lapäisiä seksuaalisia suhteita ja

sia seksuaalisuuden muotoja kol

enemmän seksuaalisukupolvesl

asenteet aviouskollisuutta kohtc

enemmän ajan kulumisesta. Sul

rinnakkaisiin sukupuolisuhteis

vat yhtä paljon sukupolvi ja ajar

Seksuaalisen pidattyvyyden ja

uksen sukupolvet ovat muuttan

lista käyttaytymistään yhta paljt

CSSA.

Nuorimman. ambivalentin sul

net seksuaalisuuteen liittyvät r

suvaitsevaisia. mutta tämä suk

aviollista uskollisuutta. Nuoren

täIlä sukupolvella ei ole vielä eh

nakkaisia seksuaalisia suhteita r

rin kuin seksuaalisen pidättyv'

lankumouksen sukupolvilla. M

enemmän kokemusta rinnakkais

kuin edellisella sukupolvella o

saan vuonna 1971 (Haavio-M

1995.409).
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= 0,10* vuonna 1992). Seksuaalisen pidatty-
vyyden sukupolvessa perheen merkityksella
omassa elämässä ja asenteilla aviouskolli-
suutta kohtaan ei ole merkittävää yhteyttä.
Nuorimmassa sukupolvessa nuiva suhtautu-
minen uskottomuutta kohtaan kuuluu osana

perhekeskeiseen ajatusmalliin. Seksuaalisen
pidattyvyyden sukupolven edustaja voi olla
"perheihminen" ja silti hyväksyä rinnakkai-
sel seksuaal iset suhleet.

Koulutuksella on liberalisoiva vaikutus
kaikissa sukupolvissa. Kaikkein korkeimmin
koulutetut ihmiset näyttävät omaksuvan en-
simmäisinä uusia ajattelu- ja toimintamalleja.

Ambivalentin sukupolven asenteissa ja toi-
mintatavoissa havaittava epäyhtenäisyys
osoittaa, että AIDS:n ja muiden seksuaalikon-
takteissa tarltuvien tautien pelko vaikuttaa
asenteisiin, mutta käytännön elämään vaikut-
tavat myös mm. henkilökohtaisten kontakti-
mahdollisuuksien kasvu sekä miesten ja nais-
ten aseman muutos perheissä. Nuorimman
sukupolven perhekeskeisyys voidaan ymmär-
tää, kun ajatellaan sen kokemuksia avioeros-
ta, monimutkaisista perhetilanteista, liikku-
vuudesta, kaiken muunneltavuudesta ja suh-
teellisuudesta ja avoimesti seksuaalisesta jul-
kisesta sanasta. Toinen syy sen tiukkoihin
asenteisiin on uuskonservatismi, johon kuu-
luu sosiaalisten ja seksuaalisten vaihtoehto-
jen pitäminen epäilyttävinä. Uuskonservatis-
mi on saanut lisääntyvästi jalansijaa 1980- ja
199O-luvulla (Weeks 1995).

Nuorin sukupolvi elää ristiriitaisten odotus-
ten keskellä. Se myös vastaa näihin odotuk-
siin hyvin ambivalentisti. Kahdelle muulle
sukupolvelle elämäntilanteet ovat olleet yk-
sinkefiaisempia: pidattyvyys oli dominoiva
ajattelutapa, normi ja kapinallisuus sen vaih-
toehto. Nykyisin perhekeskeisyys ei valttä-
mättä tarkoita perhesuhteen pysyvyyden odo-
tusta, vaan ennemminkin suurta tunne-elä-
mässä tapahtuvaa investointia käsillä olevaan
suhteeseen. Saksalaiset kayttavat nykyisin
termin Lebensgefährtin (elamankumppani)
sijasta termiä Lebensstufengefährtin (ela-
mänvaiheen kumppani) (Beck & Beck-Gerns-

heim I990). Tämankaltaisesta elämäntavasta
voidaan myos kayttäa nimitystä jaksoittainen
monogaamisuus. Uskollisuutta odotetaan niin
kauan kuin suhde kestääja toistuva partnerin
vaihto katsotaan moraalisesti oikeutetuksi.

Laajassa mielessä yksi modernisuuden kes-
keisistä vaikutuksista on voimakas yksilollis-
tyminen, joka näkyy elämän valinnoissa, uu-
denlaisissa elämäkeroissa, luokkataustasta,
ammatista ja perhe-etiikasta vähemmän riip-
puvaisissa valintamahdollisuuksissa jr".
(Giddens 1992; Beck & Beck-Gernsheim
1993). Tassa esitetyt tulokser viittaavat siihen
suuntaan, että nuorin sukupolvi on muuttu-
massa vähemmän individualistiseksi pari-
suhteen sisalla ja omaksumassa yhä perhe-
keskeisempiä ja perinteisempiä ar-voja salli-
vien arvojen sijaan. Ambivalentin sukupol-
ven edustajien parisuhteeseen kohdistuvat
vaatimukset näyttävät olevan suurempia kuin
vanhempien sukupolvien. Aikaisemmin ih-
misten oli esimerkiksi hyväksyttävä partnerin
uskottomuus voidakseen yllapitaa suhdetta,
joka oli välttämätön lasten ja joskus avio-
vaimonkin taloudellisen toimeentulon kan-
nalta. Nykyisin ainoastaan seksuaalisuuteen
pemstuvat suhteet säilyvät (Giddens 1991,
BB-92).

On selvää, että individualismi mahdollistaa
perinteisten arvojen valitsemisen. Mutta jos

kokonainen sukupolvi omaksuu perinteiset
arvot individualistisesta näkökulmasta, se

antaa ajattelemisen aihetta. Perhekeskeisyy-
den valitseminen ei välttämättä tee näistä ih-
misistä vähemmän yksilollisia (ks. Beck &
Beck-Cersheim 1993). Beckien mukaan indi-
vidualisoitumisen keskeinen piime ei niin-
kään ole se, että se johtaa lopulta omien valin-
tojen tekerniseen, vaan se, että ihmisten on

pakko tehdä valintoja tilanteissa, joissa aikai-
semmin vain seurattiin selviä sääntöjä. Näin
ollen ambivalentin sukupolven perhekeskei-
syls ei ole samanlaista kuin pidätrl vlvden
sukupolven perhekeskeisyys, vaan valinnan
tulosta. Tasta nakokulmasta ambivalentin su-
kupolven keskenään epäyhtenäiset arvot ja
käytännön valinnat ovatkin melko hyvin sovi-

tettavissa yhteen. Mutta silti oc

ambivalentin sukupolven uud

muuntuisivat myös uudenlaisiksi
si. Täma on jo tapahtunut nuorter
jen naisten keskuudessa.

Nuoruudessa omaksuttujen sek

koskevien moraalikäsitysten ja k
mallien pysyvyys käy selvästi ilm
Sosiaalisen sukupolven käsite va

ollen hyodylliselta tutkittaessa

suutta koskevien asenteiden ja i

kayttaytymisen muutoksia. Seks
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T]NCLISH SUMMARY
Elina Hoantio-Monnila & J. P. Roos & Osmo
Kontukt: Repression, reoolution and ambia-
olence: the sexual lrfn "f three generations
( P id,ättyayy ttii, u allankumousta j a antbiu o -
lerussitt : kolmen sukupolnen seksielämä )

Attitucles toward unconventional and casual
firrrns of sexuality ancl toward extrarnarital rela-
tions as well as the ap[)earance of parallel (extla)
sexual relationslrips and the role of a]r:ohol use in
people's sex lives are studied in three sexual gener-
ations. These are constructed on the basis of sexual
norms ancl prar:titres prevailing at the time of the
sexual initiation oI their nrembers. The fcrllowing
sexual generations are distinguished: the sexual
generations of repression lmrn 1917-i]6, revolu-
tion bc»'n t9:17-56. antl ambivalence born 1957-
7ll. The persistence of the sexual nrorals and be-
haviour patterns adopted in youth clearly emerges

Weeks, J.: Invented Moralities. Sexual Values in
an Age of Uncertainty. New York: Columbia Uni-
versity Press, 1995

Wellings, K. & Field, J. & Wadsworth, J. & John-
son, A. M.: Sexual Behaviourin Britain. A National
Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. Har-
mondsworth, Middlesex: Penguin, 1994

Wolfe, N.: Fire with Fire. The New l'emale Power
and How it Will Change the 21st Century. London:
Chatto & Windus. 1993

from large national surveys conclucted in Finland
in l97l and 1992. The generation ol sexual repres-
sion appears as the most restrictive in its attitudes
toward unconventional and casual fcrrms of sexual-
ity. It has least often engaged in parallel relation-
ships and in use of alcohol in lirst sexual inter-
course experiences. The generation of sexual revo-
lution is consistently most permissive in its sexual
attitudes anrl behaviour.'Ihe youngest cohort, the
serually amlrivalent generulion. is pelnrissive lo-
ward unconventional and t:asual lbrms of sexualit,v
but Iämily-oriented in attitudes torvard marital fidel-
ity. Nevenheless, it is free in its orvn sexual behav-
iour. Compared to young people twenty years ago, its
members more often report parallel sexual relations
and that most ofthem used alcohol during their first
intercourse experience. 'lhe finrlings are interpreted
by referring to current sociological discussions on
individualization in (post)modern society.

KATUI

Miksi me rankaisemme säännön I

kojaa? Miksi me haluamme panni

heistä vankilaan? Vankeutta on I

rusteltu seuraavilla tavoilla: vanki

la eslävä lnlote lai sillä on oientut

tai kärsimällä rangaistuksen rikol
Ian tekonsa.

Moraalisosiologian klassikko E

termarck kritisoi aikoinaan näiti

tapoju perustella rangaistuslen

Ieslermar«'kin mielestä rangais

tioiden taustalta löytyvät perimmä

saihmisten tunteenomainen '
suuttumus" ja "kostava Pahekst
koksen tekijää kohtaan. Moraalist

ihminen kokee voimakkaan tun

vallassa hän haluaa rangaista syyl

taa tälIe kärsimystä. Kostava pal

tln osa ihmisluontoa. Se on lajir
tuottama tunnereaktio (W'esterm

4B-4e).
l\4ulla lämä rankaisevasti suul

nen saattaa leppyä. Suuttunut mir

tua usealla tavalla. Moraalisesti I

mielelleen rauhan, jos han huomi

linen on saanut tuntea nahoisst

seuraukset. Rangaistavan kärsir

nuttaa suuttumuksen tunteen, kl
kollinen "sovittaa" tekonsa. La

johtaa myös se, kun huttmaamm,

jota pidimme tekijän pahan tahdo

aiheutuikin jostain muusta syys

tamme lieventävien asianhaaroje

olon. Suuttumuksemme voi vaihtr

lihyväksi, jos moraalin rikkoja ta

sain mitoin koruaamaan kärsimär

den.

KEY WORDS:
Generation sociology, ottitudes, sexual behaaiour, ind,iaid,ualization, ulcohol drinking, surüey)
Finland.
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