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Tiivistelmä
Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kuvata ihmisten kertomana Internetin seksiseuranhaun prosessia sekä valottaa syitä ja kokemuksia seksiseuranhausta. Tutkimuksessa tutkittiin siis yksilöiden
kokemuksia seksikumppanin etsimisestä Internetistä sekä prosessia, jossa Internetissä aloitetut
vuorovaikutussuhteet siirtyivät fyysiseen, kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. Lisäksi selvitettiin,
kuinka tyytyväisiä seksiseuranhakuun oltiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda ilmiöstä lisää tietoa seksiseuran etsijöiden kokemusten kautta. Tarkoituksena ei ole luoda yleistettävää tietoa, vaan
tuoda seksiseuraa hakevien kokemukset kuuluville.
Tutkimus oli kvalitatiivinen tapaustutkimus. Aineistona toimivat City.fi -sivuston avulla kerätyt vapaamuotoiset kirjoitukset. Aineisto koostui 36 vastaustarinasta, joista 18 oli naisten ja 18 miesten
kirjoittamia. Vastaustarinat analysoitiin narratiivisella analyysilla.
Internetin seksiseuranhaun syyt olivat moninaisia. Päätavoitteena oli usein pelkkä fyysinen seksuaalinen nautinto ilman tunnesiteitä. Seksiseuraa haettiin eron jälkeen, parisuhteen ulkopuolisiksi
rakastajiksi, ryhmäseksiin, risteilyseuraksi sekä lisätuloksi. Internetissä seksiseuran etsiminen alkoi
seuranhakusivustolta tai keskustelukanavalta. Tutustuminen eteni viestien lähettelyllä ja valokuvien
vaihdolla aina ensimmäiseen tapaamiseen saakka. Ensimmäinen tapaaminen saattoi sisältää seksuaalisen kontaktin tai seksitapaamista ennen oli tavattu useita kertoja toisiinsa tutustuen.
Tyytyväisyys Internetin seksiseuranhakuun vaihteli kokemusten mukaan. Tyytyväisempiä olivat
henkilöt, jotka olivat löytäneet mieleistä seksiseuraa. Tyytymättömimpiä olivat seuranhakijat, joiden
etsintä ei ollut tuottanut tulosta, eli seksiseuraa ei ollut löytynyt Internetistä. Tyytymättömiä olivat
olleet myös henkilöt, jotka olivat pettyneet seksiseuralaiseen tai seksiin tapaamisen/tapaamisien
aikana. Internet koettiin helpoksi tavaksi löytää seksiseuraa. Tosin seuranhakijoiden sukupuolijakauma koettiin vääristyneeksi, eli mieshakijoiden osuus koettiin suuremmaksi kuin naishakijoiden.
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Abstract
The purpose of the Master’s Thesis was to describe, as told by persons, the process of search of
sex company on the Internet and to throw light upon the reasons for and experiences of search of
sex company. In other words, the study discussed both individual experiences of searching a sex
partner on the Internet and the process in which social relations built on the Internet become a
face-to-face physical encounter. In addition, the degree of satisfaction with the search was studied. The aim of the study was to produce more information on the phenomenon by exploring the
experiences of those who had sought sex company. It is not the intention to create generalizible
data; instead, the goal is to describe the experiences of people in search of sex company.
In this qualitative case study the data consisted of free-form writings gathered by using the City.fi
pages. The data comprised 36 stories of respondents, of them 18 written by women and 18 by
men. The stories were analysed by narrative analysis.
There was a diversity of reasons for seeking sex company on the Internet. Often, the major goal
was pure physical enjoyment, without emotional ties. Sex company was sought after divorce, to
get a lover outside of a couple relationship, to find partners for group sex or for keeping company
on a cruise, or to obtain additional income. On the Internet, the process of seeking for sex company began on pages for search of company or on a talk channel. The persons got to know each
other by exchanging messages and photographs until the first meeting. The first meeting could
contain a sexual contact, or the persons had met several times before it, learning to know each
other.
The degree of satisfaction with the search of sex company on the Internet varied according to experience. The most satisfied were those who had found sex company to suit their tastes, whereas
the most dissatisfied were seekers whose search had failed, in other words, who had not found
sex company on the Internet. Among the most dissatisfied there were also persons who had been
disappointed at their sex partner or at the sex practiced during their meeting(s). The Internet was
considered a good medium for finding sex company. However, the gender distribution of the persons who looked for company was regarded as distorted, which means that the number of men
seeking sex company was felt to be higher than that of women.
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SISÄLLYS
TIIVISTELMÄ .................................................................................................................................. 2
1 JOHDANTO ................................................................................................................................. 6
2 SEKSUAALIKULTTUURI MUUTOKSESSA ............................................................................... 10
2.1 Satunnaiset seksisuhteet ..................................................................................................... 13
2.2 Pitkän parisuhteen seksihaasteet ........................................................................................ 17
3 SEKSISEURANHAKU INTERNETISTÄ ..................................................................................... 19
3.1 Syitä Internetin seksiseuranhakuun ..................................................................................... 21
3.2 Internetin seksiseuranhaun prosessi ................................................................................... 23
3.2.1 Kokemuksia seksiseuran etsimisestä Internetistä ......................................................... 25
3.3 Viitekehyksen koonti ja tutkimusongelmat ........................................................................... 25
4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ..................................................................................................... 28
4.1 Aineiston hankinta ............................................................................................................... 30
4.2 Narratiivinen analyysi .......................................................................................................... 33
4.3 Analyysi esimerkki ............................................................................................................... 36
5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU ............................................................................... 39
5.1 Syyt seksiseuranhaulle ........................................................................................................ 40
5.1.1 Pelkkää seksiä .............................................................................................................. 41
5.1.2 Seikkailunhalu ja kiihottava tuntemattomuus ................................................................. 43
5.1.3 Seuraa erityiseen tarpeeseen ....................................................................................... 45
5.1.4 Elämäntilanne eron jälkeen ........................................................................................... 48
5.1.5 Parisuhteen ulkopuoliset rakastajat ............................................................................... 49
5.1.6 Tuttavuus johti seksisuhteeseen ................................................................................... 51
5.2 Seksiseuranhaun vaiheet .................................................................................................... 52
5.2.1 Kohtaaminen Internetissä.............................................................................................. 53
5.2.2 Tutustumisvaihe Internetissä......................................................................................... 55
5.2.3 Ensimmäinen tapaaminen ............................................................................................. 60
5.2.4 Milloin on seksin aika? .................................................................................................. 62

5.3 Tyytyväisyys Internetin seksiseuranhakuun ......................................................................... 67
5.3.1 Saatiinko seksiseuraa? ................................................................................................. 68
5.3.2 ”Tulos surkea nolla”....................................................................................................... 74
5.3.4 Internetin seksiseuranhaun kokemuksia........................................................................ 75
5.3.5 Vääristynyt sukupuolijakauma? ..................................................................................... 79
6 POHDINTA ................................................................................................................................ 82
LÄHTEET:..................................................................................................................................... 87

1 JOHDANTO

Syksyllä vuonna 2011 Victoria Milan – seuranhakusivusto, pettäjäsivustonakin tunnettu, keräsi
huomiota valtavalla mainoksella, joka oli esillä Helsingin Kalliossa kerrostalon seinässä. Mainoksessa kehotettiin elvyttämään intohimo hankkimalla salasuhde. Mainos herätti tuolloin paljon huomiota ja julkisuutta. Internetin kautta seksiseuran etsiminen on ollut puheenaiheena viime vuosina
useasti. Tämä näkyy, muun muassa verkkohaun tuloksena, mikäli hakusanaksi kirjoittaa seksiseura. Hakutulokseksi saa useita kymmeniä seuranhakusivustoja, joista osa on kohdennettu pelkästään seksiseuran etsimiseen. Lisäksi löytyy useita seuranhakusivustoja, joissa haetaan parisuhteen tai kaverisuhteiden lisäksi seksisuhteita. Aiheen kiinnostavuudesta kertoo myös monet keskustelukanavat, joissa on tiedusteltu kokemuksia Internetin seksiseuranhausta tai parhaimpia väyliä löytää seksiseuraa Internetistä.

Helmikuun 2013 alussa Iltalehti uutisoi uudesta Facebook-sovelluksesta, Bang your friends, jonka
avulla Facebookin käyttäjä voi etsiä seksiseuraa omista Facebook-kavereistaan (Reinikainen
2013). Uuden sovelluksen kehittelyn myötä voidaan olettaa, että erilaisille seksiseuranhakuun keskittyville palveluille on tarvetta ja kysyntää. Seksiseuran etsiminen ei ole ilmiönä uusi, mutta Internet tarjoaa uudenlaisen väylän siihen. Tästä johtuen on ajankohtaista tarttua ilmiön tutkimiseen,
sillä se ei varmastikaan tule häviämään, vaan mahdollisesti kehittymään teknologian mukana vielä
uusiin ulottuvuuksiin.

Pro gradu -tutkielman aiheena on seksikumppanin etsiminen Internetistä. Tavoitteena on kuvata
ihmisten kertomana Internetin seksiseuranhaun prosessia sekä valottaa syitä ja kokemuksia seksiseuranhausta. Tutkin siis yksilöiden kokemuksia seksikumppanin etsimisestä Internetistä sekä
prosessia, jossa Internetissä aloitetut vuorovaikutussuhteet siirtyvät fyysiseen, kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen. Kiinnostus aihetta kohtaan heräsi kandidaatin tutkielmaa tehdessä. Kandidaatin tutkielmassa havainnoin erästä Internetin seuranhakukanavaa ja luokittelin seuranhakuviestit seuranhaun luonteen mukaan. Tuloksena syntyi 11 eri kategoriaa sen mukaan, minkälaista seu6

raa haettiin. Seksuaalisten suhteiden etsiminen nousi korostetusti esille tuloksissa. Seksuaalisesti
virittäytynyttä seuraa haettiin tekstiviestien lähettelyyn, puhelinseksiin sekä fyysiseen seksitapaamiseen. Huomion kiinnittyi tuolloin seksiseuraa etsivien suureen määrään. Seksiseuraa etsittiin
kolmanneksi eniten MTV3:n Treffichat-kanavalla. Kandidaatin tutkielman tuloksien mielenkiinnon
herättämänä halusin lähteä selvittämään ilmiötä tarkemmin.

Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda ilmiöstä lisää tietoa seksiseuran etsijöiden kokemusten kautta. Yleistettävää tietoa ei ole tarkoitus luoda, vaan tuoda seksiseuraa etsivien kokemukset kuuluville sekä tuoda siitä lisää tietoa ihmisille. Aihe on hyvin arka ja yksityinen. Se on myös melko peitelty
ja piilotettu Internetin ulkopuolisessa elämässä. Koen aiheen salatuksi ja melkein kielletyksi aiheeksi, koska keskusteluaiheena se aiheuttaa vaivaantuneisuutta sekä hämmentyneitä katseita.
Ikään kuin aiheesta keskusteleva saisi leiman otsaansa kyseisten palveluiden käyttäjänä. Tästä
johtuen koen tärkeäksi tutkia kyseistä ilmiötä ja tuoda sitä yleiseen tietoisuuteen.

Kyseinen aihe on ajankohtainen ja tuore. Internetissä on valtavasti erilaisia kanavia, joiden kautta
voidaan hakea seksuaalista seuraa. Osa seuranhakusivustoista on ilmaisia käyttää, osassa on
taas jokin käyttömaksu. Viime vuosina paljon julkisuutta ovat saaneet seuranhakusivustot, jotka
ovat keskittyneet parisuhteessa olevien henkilöiden seksiseuran etsimiseen, muun muassa aiemmin mainittu Victoria Milan. Myös erilaisilla Internetin keskustelupalstoilla on useita keskusteluketjuja liittyen seksiseuran hankkimiseen Internetistä. Keskusteluaiheet ovat käsitelevät, muun muassa mistä on löydetty seksiseuraa ja millaisia kokemuksia Internetin seksiseuranhausta on. Keskusteluja on käyty myös puolison seksiseuran etsimisestä Internetistä.

Aihetta on tutkittu vähän, joten tutkimusaiheena se on tarpeellinen. Seksuaalisuutta on tutkittu paljon eri näkökulmista. Seksuaalinen halu on yleensä seksuaalisen toiminnan lähtökohtana niin lyhyissä kuin pitkissä suhteissa, parisuhteissa sekä seksisuhteissa (Kontula 2012, 37–38). Tämän
perusteella voidaan todeta, että Internetin seksiseuranhakua ohjaavat vahvasti seksuaaliset halut
ja pyrkimys niiden toteuttamiseen. Ilman ihmisten seksuaalisia haluja ja niiden tyydyttämisen tarvetta, ei luultavimmin olisi kehittynyt seksiseuran etsimiseen erilaisia keinoja, kuten erilaiset Internet-sivustot.

Internetin seuranhakua on tutkittu jonkin verran, etenkin ulkomailla, mutta tutkimus käsittelee
usein parisuhteen löytymiseen tähtäävää seuranhakua. Suomalaista tutkimusta Internetin parisuhdetavoitteisesta seuranhausta on muutamia. Monissa tutkimustuloksissa on nostettu esille ilmiö
seksuaalisen seuran etsimisestä Internetistä. Esimerkiksi Ari Haasio (2006) toi lisensiaatintutkimuksessaan esille seksiseuran etsimisen yhtenä syynä Internetin viihdepalveluiden käyttöön.
7

Internetin seksiseuranhakua on tutkittu muutamissa ulkomaisissa tutkimuksissa. Tuore Sevcikovan
ja Danebackin ruotsalainen tutkimus (2011) tutki seksikumppaneiden etsimistä seksiseurahakukanavilla. Australialaisessa tutkimuksessa Couch ja Liamputtong (2008) tarkastelivat Internetin
käyttöä seksikumppaneiden etsimiseen sekä siihen liittyviä syitä. Vuotta aiemmin (2007) Daneback, Månsson ja Ross tutkivat seksikumppaneiden etsimistä Internetistä ja yhtenä tuloksena totesivat seksiseuranhaun olevan lisääntymässä ja sen suosion kasvamassa. Edellä mainitut tutkimukset siis tutkivat Internetissä aloitettuja suhteita, joiden tavoitteena oli fyysinen tapaaminen, johon liittyi seksuaalinen toiminta. Tämäkin tutkielma keskittyy edellä kuvatunlaisen suhteen syihin ja
kehittymiseen.

Lisäksi löytyy useita ulkomaisia tutkimuksia, joissa tutkitaan Internetin seksiseuranhakua, mutta
kiinnostus on kohdennettu sukupuolitautien leviämisen riskiin seksuaalivähemmistöillä. Esimerkiksi
amerikkalainen tutkimus tutki miesten Internetin kautta etsimiä miespuolisia seksuaalikumppaneita
matkojen ajaksi (Benotsch, Martin, Espil, Nettles, Seal & Pinkerton 2011, 398). Näissä tutkimuksissa on esitetty huoli, että Internetin kautta etsittyjen seksikumppaneiden kanssa sukupuolitautien
leviämisen riski kasvaa.

Raportin teoriaosuus etenee seksikulttuurin muutoksista, satunnaisiin seksisuhteisiin sekä pitkän
parisuhteen seksihaasteisiin. Ensin tarkastellaan siis seksuaalisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosikymmenten aikana. Seksikulttuurin muutokset ovat vaikuttaneet, muun muassa suhtautumiseen satunnaisia seksisuhteita kohtaan (Kontula 2006, 31–32). Seksikulttuurista siirrytään
Internetin seksiseuranhakuun. Tämä osio koostuu aiemmista tutkimustuloksista edeten ilmiön
määrittelystä, seuranhaun syihin, etenemisprosessiin sekä muihin kokemuksiin. Tulokset käsitellään edellä mainitussa järjestyksessä. Narratiivinen tutkimusote antaa tutkimukseen osallistujalle
mahdollisuuden paljastaa palan itsestään. Näin pääsee lähemmäksi ihmisen todellisuutta ja kokemuksia. Aineiston analyysissa on tavoitteena saada henkilöiden kokemukset näkyviksi, jotta niiden
avulla luotaisiin mahdollisimman totuudenmukainen kuva ilmiöön liittyvistä kokemuksista. Tutkimukseen osallistujien tarinat sekä aiempien tutkimuksien tulokset käyvät vuoropuhelua keskenään,
mikä lisää tutkielman luotettavuutta.

Ennakko-oletuksena oli, että seksiseuraa etsittäisiin seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. Oletuksena oli myös, että parisuhteen ulkopuolisista rakastajista tulisi joitain kokemuksia, sillä salasuhteisiin painottuvat seksiseuranhakusivustot ovat saaneet paljon julkisuutta. Kandidaatin tutkielman tuloksien perusteella odotin, että erilaisiin seksuaalisiin mieltymyksiin haettaisiin seksiseuraa. Seuranhakuprosessin oletuksena oli, että se myötäilisi aiempia tutkimustuloksia. Seuranhaun
8

prosessin etenemisestä tavoitteena oli saada mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa tapahtumien
etenemisestä. Erityisen kiinnostavana hetkenä näen ensimmäisen tapaamisen etenkin, jos se tapahtuu toisen seuranhakijan luona. Erityisen kiinnostavaa on, miten ensikohtaaminen tapahtuu.
Kätelläänkö, halataanko vai hyökätäänkö heti ovella toistensa kimppuun? Nämä ennakko-oletukset
ja -odotukset johdattivat aiheen tutkimukseen.

Tutkimukseni tarkoituksena on ikään kuin nostaa kissa pöydälle, sillä aihe koetaan usein hyvin
hämmentäväksi ja oudoksi. Kuitenkaan ilmiö ei häviä, vaikka sitä yritetään pakoilla ja peitellä.
Päinvastoin Internetistä löytyy kymmeniä kotimaisia seksiseuraan painottuneita Internet-sivustoja
ja vielä enemmän ulkomaisia sivustoja. On siis aika herätä ilmiöön ja ottaa se tutkimuksen kohteeksi ennakkoluulottomasti.

9

2 SEKSUAALIKULTTUURI MUUTOKSESSA

Suomalaisten suhtautuminen seksuaalisuuteen on muuttunut perusteellisesti viimeisen sadan vuoden aikana. Seksuaalista kiinnostusta on aina tunnettu toisia ihmisiä kohtaan, mutta suhtautuminen siihen on muuttunut aikojen saatossa. Samalla seksuaalisuudesta on alettu puhumaan avoimemmin. Avioliitossa olevan pariskunnan seksuaalisuus muuttui hyväksyttäväksi, mutta seksiasioista puhuminen parisuhteen ulkopuolisille ei ollut soveliasta. Mikäli kumppaneiden seksuaaliset
tarpeet eivät tyydyttyneet suhteessa, se oli hyväksyttävä. Ehkäisymenetelmien ja perhesuunnittelun myötä lapsiluku on laskenut vuosikymmenten aikana nykyiseen tasoonsa. Ehkäisymenetelmien
kehittyminen on mahdollistanut lasten hankinnan ja seksin erottamisen toisistaan. (Kontula 2006,
27.) Seksuaalisuus on muuttunut aviovelvollisuudesta nautinnon lähteeksi ja arkielämää rikastuttavaksi jännitteeksi (Kontula & Haavio-Mannila 1997, 731).

Seksin ja seksuaalisuuden määritelmät eivät ole aina selkeitä. Ne voidaan ymmärtää synonyymeina, koska seksin määritelmä on laajentunut kattamaan paljon muutakin kuin vain yhdynnän.
Haavio-Mannila sekä Kontula (2001, 19) ovat määritelleet seksiin ja seksuaalisuuteen kuuluvaksi
esimerkiksi toiveet, tarpeet, halut sekä unelmat ja näiden käytännön toteuttamiseen liittyvät tiedot
ja kyvyt. Seksuaalinen toiminta kuvataan oman seksuaalisuuden ilmaisuksi, kontaktien hakemiseksi, seksuaalisen nautinnon tavoitteluksi sekä yksin tai toisen osapuolen kanssa koettuna (Apter,
Väisälä & Kaimola 2006, 443).

Ihmisillä on synnynnäinen kyky seksuaalisuuteen. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä on kyky reagoida
fyysisesti ja psyykkisesti aistimuksiin sekä virikkeisiin, jotka aikaansaavat seksuaalista mielihyvää.
Seksuaalisuudella on merkittävä rooli niin suvun jatkumisen kannalta kuin psyykkisen nautinnon
tuottajanakin. Seksi määritellään konkreettiseksi tekemiseksi, mutta seksuaalisuus kattaa laajemman merkityksen. ”Seksuaalisuus on sitä, mitä olemme”. (Apter ym. 2006, 450–451.)
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Miesten ja naisten käsitykset eroavat toisistaan, kun määritellään seksiä ja seksuaalikumppania.
Miesten mukaan suuseksi ja käsiseksi lasketaan seksiksi, joten se laajentaa seksikumppanin määritelmää. Seksikumppania määriteltäessä naiset saattoivat helpommin unohtaa yksittäiset ja satunnaiset seksisuhteet sekä määritellä seksikumppaniksi vain pidempiaikaiset seurustelukumppanit.
(Kontula 2008, 151–152.) Tutkielmassa seksiin ja seksuaalisuuteen määritellään erilaiset seksitavat (kuten yhdyntä, suuseksi ja masturbaatio), seksuaaliset ajatukset, toiveet ja halut. Seksin ja
seksuaalisuuden tavoitteena on usein seksuaalisen halun tyydyttäminen sekä nautinnollisuus.
Seksuaalikulttuuriin liittyvät arvot ja käsitykset soveliaasta sekä paheksutusta seksuaalielämästä.
Kulttuuri määrää, miten seksuaalisuutta on soveliasta osoittaa ja ilmaista. Tämä seksuaalikulttuuriperinne välitetään sukupolvelta toiselle ja osittain kulttuurissamme vallitsee edelleen seksuaalisten
tarpeiden piilottamisen sekä seksiasioista vaikenemisen kulttuuri. Suora puhetyyli seksiasioista
koetaan sivistymättömäksi ja sopimattomaksi vielä tänäkin päivänä. (Kontula 2006, 28–31.)

Seksuaalikulttuuri on muuttunut moninaisempaan ja kokeilevampaan suuntaan. Tätä kehitystä on
edistänyt uusi tieto sekä julkinen keskustelu aiheesta. Seksuaalitavat ovat monipuolistuneet, ja se
on vaikuttanut myönteisesti parisuhteiden seksuaaliseen tyytyväisyyteen. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana seksuaalisuudesta keskusteleminen on muuttunut vaikenemisesta avoimempaan ja julkisempaan suuntaan. (Kontula 2006, 31–32.) Kontula ja Haavio-Mannila (1997, 33)
esittävät, että sukupolvien vaihtuessa on kuljettu kohti tasa-arvoisempaa sekä moniarvoisempaa
elämäntyyliä, joka näkyy myös seksielämässä. Tämä tarkoittaa, että naisten itsemääräämisoikeus
sekä oikeus seksuaaliseen nautintoon ovat korostuneet yhä enemmän. Kuitenkin muutoksien rinnalla ovat perinteet säilyneet, kuten kihlautumisen ja aviouskollisuuden arvostus.

Suhtautuminen on muuttunut avoimempaan suuntaan melkein kaikissa seksuaalisuusaiheissa.
Esimerkiksi yhden illan seksisuhteet tai tilapäissuhteet ovat hyväksytympiä kuin muutama vuosikymmen sitten. Avioliiton ulkopuoliset seksisuhteen ovat tulleet hyväksytymmiksi. Samoin asenteet
naisten seksuaalialoitteiden tekemiseen sekä homoseksuaaliseen käyttäytymiseen ovat muuttuneet

sallivammaksi.

Vaikka

asenteet

ovat

keventyneet,

kumppanin

rinnakkaissuhtei-

siin/syrjähyppyihin suhtaudutaan vakavasti. Seksuaalinen uskollisuus koetaan tärkeäksi osaksi
parin tunnesuhdetta. (Kontula 2006, 31–32.)

Sukupolvien välillä on eroja seksuaalisuuteen suhtautumisessa. Nuoret ovat vapaamielisempiä
esiaviollisiin suhteisiin, satunnaisiin suhteisiin sekä homoseksuaalisuuteen, mutta toisaalta nuoret
suhtautuvat kielteisemmin uskottomuuteen vanhempaan ikäpolveen verrattuna. (Kontula & HaavioMannila 1997, 33). Naisten ja miesten näkemykset seksuaaliasioista ovat yhdenmukaistuneet viimeisien vuosikymmenien aikana. Useat seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset ovat samankaltaistu11

neet, kuten käsitykset pornon kiihottavuudesta, toivotusta yhdyntämäärästä, rinnakkaissuhteista
sekä yhdyntäkumppanien lukumäärästä. (Kontula 2006, 35–37.)

Yksi merkittävä muutos sukupuolielämän muutoksessa on, että yksineläjät solmivat yhä enemmän
seksuaalispainotteisia suhteita. Seksuaalinen tyytymättömyys kasvoi 1990-luvulla. Osa syynä tähän katsotaan olevan kiireinen elämäntapa ja psyykkiset paineet, jotka estivät seksuaalisten toiveiden toteuttamista. Paineet kokea hyvää seksiä kasvoivat. Hyvän seksin kokemuksen eteen oltiin valmiita näkemään vaivaa. Viime vuosien aikana erityisesti median välityksellä seksuaalikulttuuri on saanut uusia ulottuvuuksia. Seksuaalisia virikkeitä ja tietoa on tarjolla runsaasti. Lisäksi
erilaiset ohjelmat ja palvelut ovat helpottaneet samankaltaisten ihmisten ja kumppaniehdokkaiden
löytämistä. (Kontula 2006, 35–37.) Yhtenä tällaisena palveluna voidaan ajatella seksiseuran etsimiseen tarkoitettuja Internet-sivustoja.

Seksuaalisuuden merkitys vaihtelee yksilöiden kokemuksien mukaan.

Kontulan ja Haavio-

Mannilan (1997, 55) mukaan seksuaalisuuden merkitys ihmisten elämässä vaihtelee seuraavasti.
Seksuaalisuus voidaan kokea perustarpeeksi, voimavaraksi itsensä uudistumiseen, yhteenkuuluvuudeksi sekä läheisyydeksi, intohimon ja nautinnon elämyksiksi, pettymyksien aiheuttajaksi sekä
toissijaiseksi asiaksi. Apter ym. (2006, 448) määrittelee seksuaalisuuden osaksi ihmisen perustarpeita.

Väestöliiton (Papp ym. 2000, 177–179) tutkimuksen tuloksena syntyi neljä eri tyyppiluokkaa seksikokemusten mukaan. Luokkien erot näkyvät erityisesti suhtautumisessa sukupuoliasioihin, seksuaalisissa mielihyvän kokemuksissa sekä halujen voimakkuudessa. Tyyppiluokat olivat seksiin
suuntautuneet, monogaamiset, kokemuksiin ajautuneet sekä estoiset halukkaat. Seksiin suuntautuneet olivat olleet jo nuorena kiinnostuneita seksuaalisuudesta ja ensimmäiset seksikokemukset
olivat yleensä tapahtuneet varhain. Myöhemmin seksiin suuntautuneilla oli ollut runsaasti seksikumppaneita, he olivat kiinnostuneita erilaisista seksikokeiluista sekä yleensä tyytyväisiä seksikokemuksiin. Monogaamisten henkilöiden ideaalitapauksena olisi yksi seksikumppani koko elämän
aikana. Heidän ensimmäinen seksikokemus saattoi tapahtua melko myöhään.

Kokemuksiin ajautuneet kokivat, että seksikokemukset olivat alkaneet liian aikaisin ja usein koettiin, ettei niitä oltu pystytty hallitsemaan tarpeeksi. Seksuaalinen halu ja mielenkiinto eivät olleet
voimakkaat. Viimeisellä tyyppiluokalla, estoisilla halukkailla, puolestaan on ollut voimakas kiinnostus seksuaalisuuteen, mutta ensimmäiset seksikokemukset ovat usein tapahtuneet varsin myöhään. He kokivat, että seksikokemuksia olisi pitänyt olla paljon enemmän. Osa koki eläneensä
seksuaalisesti puutteessa. Kuten kokemuksiin ajautuneet, estoiset halukkaat eivät myöskään hallinneet seksuaalielämäänsä. (Papp ym. 2000, 178–179.)
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Suomalaisessa tutkimuksessa (Kontula 2008, 149–150) naisten koko elämän aikaisten seksikumppanien lukumäärä on ollut kasvussa viime vuosikymmenten aikana. Vuonna 1971 seksikumppanien keskiarvollinen lukumäärä oli 2,6. Vuoteen 2007 keskiarvo oli noussut 10,4:ään. Miesten kohdalla seksikumppanien keskiarvo oli myös noussut, mutta maltillisemmin. Seksikumppanien
lukumäärän keskiarvo miehillä oli 11,4 vuonna 1971. Vuonna 2007 luku oli 14,7. Naisten seksikumppanien määrän nopea kasvu viittaa siihen, että lähivuosikymmeninä sukupuolten välinen ero
seksikumppanien lukumäärässä tulee kapenemaan ja yhdenmukaistumaan.

Satunnaisten seksikumppanien, eli yhden illan kumppaneiden, kanssa miehet olivat lähes poikkeuksetta päätyneet yhdyntään. Väestöliiton tutkimuksessa joka neljäs mies kertoi harrastaneensa
vain käsiseksiä tai suuseksiä ilman yhdyntään. Yleensä olosuhteet olivat estäneet yhdynnän toteutumisen. Esimerkiksi rauhallisen paikan puuttuminen oli voinut olla esteenä yhdynnälle. Kolmasosalla tutkimukseen osallistuneilla naisilla oli ollut lähes pelkästään satunnaisiksi seksisuhteiksi
määriteltäviä suhteita. Naiset kuvailivat satunnaisten seksisuhteiden ajanjaksoa ”villiksi kaudeksi”,
joka eletään usein ennen vakinaisen seurustelukumppanin löytymistä. (Papp, Kontula & Kosonen
2000, 106, 227).

Osmo Kontula (2008, 165–166) on tutkimustuloksien perusteella havainnut neljä ominaisuutta,
joilla on ollut vaikutusta henkilön seksuaalikäyttäytymiseen. Etenkin henkilöillä, joilla on paljon seksuaalisuhteita, on yhtäläisyyksiä seuraavissa piirteissä. Näitä piirteitä olivat arvomaailma suhteiden
solmintaan, nautintohakuisuus elämässä, seksuaalinen itsetunto sekä tapa, jolla seksuaalikokemukset on aloitettu. Suhteissa ei yleensä pyritty pidempiaikaiseen liittoon, vaan ihanteena olivat
sitoutumattomuus. Seksuaalinen itsetunto kehittyy seksikokemuksien myötä. Vahvan seksuaalisen itsetunnon omaava henkilö pitää itseään usein seksuaalisesti aktiivisena, taitavana sekä seksuaalisesti kiinnostavana. Seksuaalinen itsetunto rakentuu seksuaalisesta minäkuvasta, sukupuolija seksuaali-identiteetistä sekä seksuaalisen hyvinvoinnin tasosta, jotka ovat kehittyneet kokemuksen kautta osaksi itsetuntemusta (Apter ym 2006, 447).

2.1 Satunnaiset seksisuhteet
Seksikumppani ymmärretään tässä tutkielmassa vakituisena sukupuolikumppanina tai satunnaisena, esimerkiksi yhden illan, seksikumppanina. Seksikumppani voi siis olla pitkäaikainen, eli vakinainen seurustelukumppani. Se voi myös tarkoittaa lyhytaikaista, hetkellistä seksin harrastuskumppani, eli satunnaista seksikumppania. Seksisuhteeksi määritellään tutkielmassa kahden tai
useamman henkilön tapaaminen, joka toistuu enemmän kuin yhden seksitapaamisen verran. Sek13

sisuhde sisältää luonnollisesti seksuaalisia elementtejä, kuten fyysisiä seksuaalisia toimintoja.
Seksuaalisia toimintoja voivat olla käsiseksi, yhdyntä tai seksuaalinen koskettelu. Seksuaalista
keskustelua/fantasioiden vaihtamista ei luokitella tässä tutkielmassa seksisuhteeksi, vaan seksisuhteen edellytyksenä on enemmän kuin yksi seksitapaaminen sekä fyysinen seksuaalinen toiminta.
Satunnaiset seksisuhteet ovat pelkkään fyysiseen nautintoon perustuvia seksisuhteita ja kestoltaan ne voivat olla yhdestä tapaamisesta pidempään seksisuhteeseen. Satunnaiseen seksisuhteeseen tarvitaan vähintään kaksi suostuvaista ja samaan tavoitteeseen pyrkivää ihmistä. (Buss 2006,
115–120.) Tässä tutkielmassa kuitenkin seksisuhteesta tai satunnaisesta seksisuhteesta puhuttaessa suhde määritellään enemmän kuin yhdeksi seksitapaamiseksi. Toisin sanoen kaksi seksitapaamista määritellään jo seksisuhteeksi tai satunnaiseksi seksisuhteeksi. Mikäli seuranhakija päätyy tapaamaan henkilöä vain yhdesti seksin merkeissä, tällöin puhutaan seksikumppanista tai seksiseuralaisesta. Satunnainen seksisuhde ja seksisuhde ymmärretään termeinä lähes toistensa
synonyymeina. Tosin sillä erotuksella, että seksisuhteeksi voidaan kutsua myös suhdetta, joka
sisältää muutakin kuin vain seksuaalista toimintaa, kuten parisuhteeseen liitettäviä ominaisuuksia.
Satunnaiseksi seksisuhteeksi luokitellaan tässä vain seksuaalisia elementtejä sisältävät suhteet.

Seksin harrastamiseen liittyy erilaisia syitä, jotka motivoivat toimintaan. Syitä voivat olla ihastuminen, nautinto, rakkaus, kiihottuminen, seikkailu, jännitys sekä uteliaisuus. Naisten yleisimmät syyt
harrastaa seksiä liittyivät tunteisiin. Miesten seksuaalinen toiminta tähtäsi usein fyysisen nautinnon
kokemiseen. (Kontula 2008, 176.)

Väestöliiton ja G-pisteen (Kontula 2008, 147) kyselyssä ilmeni syitä satunnaisten seksisuhteiden
harrastamiseen. Naiset kokivat seksisuhteen myönteisinä asioina odotuksen tuoman jännityksen,
kokemukset omasta haluttavuudesta, estottomuuden tunteesta. Osa naisista ei halunnut pidempiaikaista parisuhdetta, mutta seksisuhteissa voitiin harjoitella seksuaalisia taitoja tulevaisuuden
kumppania varten. Väestöliiton (Papp ym. 2000, 192) tutkimuksen mukaan naiset kokivat satunnaiset seksisuhteet miehiä voimakkaammin ja kokonaisvaltaisemmin. Hetken huuma, jännitys sekä
seksikumppanin mielenkiinnon osoitukset koettiin vahvasti. Moore (2003, 239) kuvaa parisuhteen
seksin ja satunnaisen seksin eroiksi jännityksen, vaarallisuuden ja kasvottomuuden tunteen. Parisuhteessa sekä satunnaisessa suhteessa seksi herättää tunteita ja fantasioita, mutta ne näyttäytyvät eri tavoin.

On olemassa muutamia teorioita, joiden valossa naisten kokemaa hyötyä satunnaisista seksisuhteista voidaan arvioida. Yhtenä niistä on materiaalinen hyöty. Tämä tarkoittaa, että nainen saa rakastajalta anteliaita lahjoja. Ääritapauksena taloudellisen hyödyn saamisesta on prostituutio. (Buss
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2006, 132–136.) Kontulan ja Haavio-Mannilan (1997, 524) tutkimuksen mukaan, mitä enemmän
naisella on ollut seksikumppaneita, sitä suurempi mahdollisuus on, että osa seksikumppaneista on
ollut valmiita maksamaan seksistä. Tutkimuksessa esitettiin myös, että maksullista seksiä harrastavat naiset voivat olla omaehtoisia toimijoita, eivätkä vain miesten tarjousten vastaanottajia. Tämä
tarkoittaa sitä, että osa naisista, jotka harrastavat seksiä rahasta, ovat tavoitteisesti etsineet seksistä maksavaa seuralaista.

Satunnaisilla seksisuhteilla naiset voivat arvioida seksikumppanin sopivuutta aviomieheksi, sillä
usein naisten asettamat vaatimukset seksikumppanille ovat melkein samat kuin elämänkumppanille asetetut. Seksisuhteen avulla nainen voi saada selville miehen persoonallisuudesta, sitoutumiskyvystä sekä luotettavuudesta. Seksuaalisen yhteensopivuuden merkitys on myös suuri pidempiaikaista kumppania etsittäessä. Naiset saattavat käyttää satunnaisia seksisuhteita apuna arvioimaan
omaa kiinnostavuuttaan. Toisin sanoen niiden avulla voidaan arvioida oma markkina-arvo parisuhdemarkkinoilla. (Buss 2006, 132–136.)

Satunnaiset seksisuhteet liitetään usein tiettyihin elämänvaiheisiin. Nuoret, jotka etsivät omaa seksuaalisuuttaan kokeilevat usein irtosuhteita. He voivat irtosuhteiden avulla määritellä omaa viehätysvoimaansa sekä selvittää omia mieltymyksiä. Tämä vaihe on usein ohimenevä, ja sen jälkeen
ollaan valmiita pidempään parisuhteeseen. Seuraavia tilaisuuksia irtosuhteille tarjoutuu pitkien parisuhteiden välissä. (Buss 2006, 142.) Myös väestöliiton (Papp ym. 2000, 192) tutkimus toi tuloksissa esille, että seksiin suuntautuneilla ihmisillä oli usein satunnaisia seksisuhteita pidempien parisuhteiden välissä. Yksinäisyys voi olla yhtenä syynä eron jälkeiseen seksiseuranhakuun. Kontula
(2012, 81) kuvaa, että halu hellyyteen eron jälkeen voi johtua yksinäisyydestä sekä eristäytymisen
tunteesta.

Eron jälkeisiä irtosuhteita voidaan kutsua myös oman markkina-arvonsa mittaukseksi parisuhdemarkkinoita varten. (Buss 2006, 142.) Niemelän ja Malmin (2011, 19–21) tutkimus vahvistaa samoin. Tulosten mukaan keski-iän ylittäneet ja eronneet henkilöt voivat käyttää satunnaisia ja lyhyitä
suhteita ikään kuin mittaamaan oman markkina-arvonsa pariutumismarkkinoilla. Internetin seuranhaulla voidaan selvittää oma sen hetkinen viehätysvoima ja määritellä uusi taso tulevalle kumppanille. Esimerkiksi hyvä työasema parantavat mahdollisuuksia pariutumismarkkinoilla.

Amerikkalaisia opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa (Buss 2006, 115–120) ilmeni, että miesten
ja naisten välillä oli eroa seksikumppanien määrän toiveessa. Lisäksi eroavaisuuksia löytyi, kun
tarkasteltiin tuntemisajanjakson vaikutusta seksin harrastamiseen. Naimattomien miesten toiveena
oli vuoden aikana enemmän kuin kuusi seksikumppania. Naimattomien naisten toiveena oli yksi
seksikumppani. Miesten vastausluvut nousivat huomattavasti korkeammiksi kuin naisten luvut, kun
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ajanjaksoa laajennettiin. Esimerkiksi koko elämänkaaren aikana miehet toivoivat harrastavansa
seksiä keskimäärin 18 kumppanin kanssa. Naisilla vastaava luku oli neljä tai viisi.

Kun tutkimuksessa verrattiin naisten ja miesten suostumista seksiin tutun ja tuntemattoman henkilön kanssa, löydettiin sekä eroavaisuuksia että yhtäläisyyksiä. Kummatkin sukupuolet olivat sitä
suostuvaisempia seksiin mitä pidemmästä tuttavuudesta oli kyse. Viiden vuoden tuntemisajan jälkeen kummatkin sukupuolet todennäköisesti olisivat valmiita satunnaiseen seksiin kiinnostavan
kumppanin kanssa. Kun tarkastelussa oli huomattavasti lyhyempi tuntemisajanjakso, eroavaisuuksia alkoi löytyä. Viikon tuntemisen jälkeen miesten suhtautuminen seksin mahdollisuuteen oli
myönteinen. Naiset pitivät tässä tapauksessa seksin mahdollisuutta melko epätodennäköisenä.
Muutaman tunnin tuntemisajan jälkeen naiset pitivät seksin mahdollisuutta olemattomana, kun
miesten suhtautuminen oli vain hieman vastahakoinen. ( Emt. 2006, 120–121.)

Samassa tutkimuksessa nousi esille seikka, että satunnaisten seksikumppaneiden kohdalla erityisesti miesten vaatimustaso laskee. Tämä lisää huomattavasti potentiaalisten seksikumppaneiden
määrää. Naisten vaatimustaso on korkeammalla iän sekä muiden ominaisuuksien osalta. Erityisen
epätoivottavia ominaisuuksia satunnaisessa seksikumppanissa olivat miesten mukaan seksuaalinen haluttomuus, epäviehättävä ulkonäkö, sitoutumistarve sekä karvaisuus. (Emt. 2006, 123.)

Satunnaisilla suhteilla on haittapuolensa. Sukupuolitautien riski kasvaa irtosuhteita harrastaessa.
Naimattomat naiset kokevat satunnaisten suhteiden haitat moninaisempina kuin miehet. Esimerkiksi naisen maine voi mennä pilalle ja hänen arvonsa puolisona voi laskea kumppaniehdokkaan
silmissä, mikäli naisella on ollut useita irtosuhteita. Myös fyysisen väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi joutumisen riski kasvaa irtosuhteiden myötä. (Buss 2006, 140.)

Kontulan (2009, 58–59) tutkimuksen mukaan asenteet satunnaisia seksuhteita kohtaan ovat keventyneet viime vuosikymmenten aikana. Tämä muutos on tapahtunut voimakkaammin 25–34vuotiaiden keskuudessa. Miesten suhtautuminen satunnaiseen seksiin oli ollut myönteisempää
1971–2007 vuosien aikana naisten suhtautumiseen verrattuna. Ihmisillä, joilla oli vahvat uskonnolliset arvot, eivät useimmin hyväksyneet satunnaisia seksisuhteita eivätkä lyhyitä parisuhteita.
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2.2 Pitkän parisuhteen seksihaasteet
Pitkissä parisuhteissa törmätään usein ongelmiin, jotka liittyvät seksuaalisen mielenkiinnon ylläpitämiseen seurustelukumppania kohtaan. Tämä on varsin luonnollinen tapahtuma, sillä on vaikeaa
olla koko ajan kiihottunut henkilöstä, jonka kanssa jaetaan arjen ilot ja surut. Seksuaalisten halujen
hiipumiseen parisuhteessa voivat johtaa toistuvat turhautumiset (torjunnat, kumppanin nopea laukeaminen) tai tunne siitä, että kumppani ei panosta seksuaalisuuteen riittävästi. On huomattava,
että hyvä parisuhde ei ole tae hyvälle seksielämälle, sillä intohimoa on usein hankalin tavoittaa
toimivimmissa parisuhteissa. Viettelyllä, eli rakkauden ja seksin tarpeiden osoituksella, voidaan
ylläpitää parisuhteen seksuaalista halua ja näin ollen estää suhteen seksuaalisuuden väljähtymistä. (Kontula 2012, 124–125, 163.)

Evoluutio on ratkaissut aikojen alussa läheisten sukulaisten keskenään lisääntymisen sillä, että
miehille kehittyi seksuaalisen vaihtelun nälkä ja tylsistyminen tuttuuden tunteeseen. Tuolloin tämä
kyky muokkasi ja edisti geenistön vaihtelevuutta sekä monimuotoisuutta. Nykyään tämä tuottaa
ongelmia pitkässä parisuhteessa. On todettu, että naimisissa olevilla miehillä on alempi testosteronitaso kuin miehillä, jotka elävät yksin. Tämä ei johdu kumppanin viehättävyyden laskusta, vaan
miesten kokemasta seksuaalisesta yksitoikkoisuudesta. Iän myötä miesten testosteronitaso laskee. Tämä aiheuttaa miehissä energian ja seksuaalisen halun laskua. Uusi seksikumppani nostaa
miehen testosteronitasoa huomattavasti, ja mies kokee saavansa uutta elinvoimaa. Mies voi kokea
tämän hyvinkin voimakkaasti. Joskus tämä hormonihurmio sekoitetaan rakkauden tunteeksi, jolloin
pitkä liitto voi kariutua uuden rakastajan tuoman tunnekuohun seurauksena. (Ryan & Jetha 2011,
299–304.)

Coolidge-efekti tunnetaan nisäkkäiden keskuudessa, mutta myös ihmisten käyttäytymisessä ilmiön
olemassaolo on vahvistettu. Coolidge-efekti liittyy miesten kykyyn kiihottua yhä uudelleen uuden
kiinnostavan kumppanin ilmestyttyä. Esimerkiksi moniavioisuuden sallivassa kulttuurissa mies voi
pitää vaimojaan yhtä kiinnostavina, mutta useamman päivän ajan seksuaalinen kanssakäyminen
yhden vaimon kanssa, saa toisen vaimon tuntumaan yhä kiinnostavammalta. Kun mies vaihtelee
usean vaimon välillä, siirtyminen vaimolta toiselle herättää aina uutuuden viehätyksen, joka lisää
kiinnostuksen tunnetta. (Buss 2006, 124–126.)

Pitkän ja vakaan parisuhteen keskellä testosteronin laskuun ja arjen värittömyyteen voidaan hakea
apua erilaisin keinoin. Ryan ja Jetha (2011, 305–306) nimesivät kolme erilaista selviytymiskeinoa,
joilla etenkin miehet voivat yrittää ratkaista tilanteen. Yksi vaihtoehto on hankkia seksiseuraa muualta ja välttää kiinnijäämistä vaimolle. Tämä on melko yleinen ratkaisu, mutta haastavin ja hankalin
useimmissa tapauksissa. Toisena vaihtoehtona on pidättäytyä vain parisuhteen sisäiseen seksiin
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ja hakea lisäkorviketta pornosta. Tämä tapa voidaan kokea miehisyyttä syövänä ja nöyryyttävänä.
Se voi ajan myötä johtaa turhautumiseen ja tuhota suhteen. Kolmantena vaihtoehtona on sarjayksiavioisuus, eli eroaminen ja uuden suhteen aloittaminen. Tätä suositellaan rehelliseksi vaihtoehdoksi myös useiden asiantuntijoiden toimesta, mutta sen seurauksena ovat rikkonaiset perheet ja
yksinhuoltajat.
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3 SEKSISEURANHAKU INTERNETISTÄ

Internetissä on runsaasti erilaisia palveluita, jotka keskittyvät erilaiseen viihdekäyttöön. Internetissä
ei enää vain vastaanoteta viihdettä, esimerkiksi videoiden muodossa, vaan viihteeseen kuuluu
olennaisena osana vuorovaikutuksellisuus ja sosiaalisuus. Internetistä voidaan etsiä samankaltaista seuraa ajatusten vaihtoon. Maantieteellinen välimatka ei ole esteenä vuorovaikutukselle, jonka
syntyminen ilman Internetin osallisuutta olisi lähes mahdoton. (Saarikoski, Suominen, Turtiainen &
Östman 2009, 199.)

Internetin treffi- eli seuranhakupalvelut ovat kehittyneet 1960-luvun tietokonetansseista nykypäivän
laajaan valikoimaan erilaisista seuranhakusivustoista. Tietokonetanssien idea perustui kyselylomakkeeseen, jonka avulla tansseihin osallistujat jaettiin tietokoneavusteisesti pareihin heidän samankaltaisten vastauksien perusteella. 1990-luvun puolenvälin jälkeen ilmaantuivat ensimmäiset
suomalaiset seuranhakupalvelut, jotka tekniikan kehittyessä mahdollistivat yhä anonyymimman
kommunikaation. (Saarikoski ym. 2009, 199–200.)

Suominen ja Paunonen (2004, 9) ovat määritelleet ihmisen ja tietokoneen suhteesta erilaisia merkityksiä. Tietokone voi olla halujen kohde eli rakastettu tai toimia rakastettuna. Se voi olla myös
media, joka on apuvälineenä seuraa etsivien toistensa löytämiseen. Seuranhakupalvelut määriteltäisiin edellä kuvattuun merkitykseen, jossa tietokone välittää yhteen eri henkilöt. Tässä tutkielmassa tietokoneen ja ihmisen suhde on edellä kuvatunlainen, eli tietokone tai muu nykyteknologian mahdollistama väline, jossa Internetin käyttö on mahdollista, on väylänä seksiseuran etsimiseen.
Internetin seuranhaku on toimintaa, jonka tavoitteena on löytää yksilöiden välisiä sosiaalisia suhteita. Seuraa voi hakea Internetistä chat-palstojen, deittisovellusten (kuten Facebookin sisäinen
sovellus) ja eri nettisivuportaalien deittisivustojen kautta (esimerkiksi Suomi24). Osa seuranhakukanavista on ilmaisia käyttää. Lisäksi on maksullisia seuranhakukanavia, joiden käytöstä voidaan
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periä esimerkiksi kuukausittainen käyttömaksu. (Niemelä & Malmi 2011, 34). Seuraa voidaan hakea, muun muassa ystävä-, parisuhde- tai seksisuhde tavoitteisesti. Tämä tutkielma keskittyy käsittelemään seksiseuran löytymiseen tähtäävää Internetin seuranhakua.

Palveluiden tullessa suosituimmiksi alkoivat niiden varjopuolet tulla ihmisten tietoisuuteen. Internetin ajateltiin aiheuttavan uskottomuutta. (Saarikoski ym. 2009, 202.) Australialaisen tutkimuksen
mukaan seksiseuraa etsitään Internetin kautta yhä useammin ja enemmän. Teknologian kehittyessä ilmiö vaatii tutkimusta, sillä se voi muuttua kehityksen ja ajan kuluessa. Esimerkiksi Internetin
seksiseuranhaun muuttuessa suositummaksi ja sallitummaksi, ilmiö voi saada uusia piirteitä.
(Couch & Liamputtong 2008, 271–272.) Ruotsalainen tutkimus (Daneback, Månssons & Ross
2007, 105) seksiseuranhausta vahvistaa australialaisen tutkimuksen tuloksia Internetin seksiseuranhaun suosion kasvusta. Toisessa tuoreessa ruotsalaistutkimuksessa 17 tutkimukseen osallistuneesta henkilöstä 12 oli hakenut seksiseuraa seksuaalispainotteisilla sivustoilla (Sevcikova & Daneback 2011, 173). Lisäksi kanadalaisen tutkimuksen (Bryn & Lenton 2001, 3) päätuloksissa paljastui, että 63 prosenttia seuranhakijoista oli harrastanut seksiä vähintään yhden Internetistä löytämänsä henkilön kanssa. Näiden tutkimuksien perusteella voidaan todeta, että Internetistä seksiseuran etsiminen ei ole harvinaista, vaan yhä yleistyvämpää toimintaa.

Internet avaa uuden väylän seksuaalisten halujen tyydyttämiseen. Ihmisellä on halu, toive ja kaipaus seksuaalisen läheisyyden kokemiseen ja siitä syntyvään nautintoon. Seksuaaliseksi haluksi
Kontula (2012, 37–38) määrittelee tiedostetun kaipuun tyydyttävään seksuaaliseen toimintaan
henkilön kanssa, joka on seksuaalisen halun kohteena. Seksuaalinen halu on lähtökohtana lyhyille
että pitkille suhteille, parisuhteille kuin seksisuhteillekin. Seksuaaliseen haluun liittyy, muun muassa seksuaaliset ajatukset, kiihottava jännitys, odotus sekä laukeaminen. Näiden lisäksi seksuaaliseen haluun liittyy voimakkaita fyysisiä muutoksia, kuten pulssin kiihtyminen ja tihentynyt hengitys
ja erektio (Haavio-Mannila & Kontula 2003, 79). Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että
Internetin seksiseuranhakua ohjaavat vahvasti seksuaaliset halut. Ilman ihmisten seksuaalisia haluja ja niiden tyydyttämisen tarvetta, ei luultavasti olisi kehittynyt seksiseuran etsimiseen erilaisia
keinoja, kuten erilaisia Internet-sivustoja.

Kotimaista tutkimusta Internetin seksiseuranhausta on niukasti. Ari Haasion vuonna 2006 tekemä
lisensiaatintutkimus palomiesten ja kurssisihteerien Internetin viihdepalveluiden käytöstä antaa
yhtenä tutkimustuloksena seksiseuran etsimisen Internetistä (Haasio 2006, 89). Puolestaan Internetissä solmittuja romanttisia suhteita on tutkinut Suomessa, muun muassa Ulla Paunonen (2004).
Pro gradu -tutkimuksia aiheesta ovat tehneet Mattila Hanna ja Kemppainen Päivi (2003) sekä Iina
Wahlström (2002). Anne Holappa on tutkinut sukupuolen näkymistä seuranhakuilmoituksissa. Tutkimuskohteena näissä tutkimuksissa ovat olleet romanttisten suhteiden/parisuhteiden etsiminen ja
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kehittyminen Internetissä. Seksuaalista viestintää Internetin keskustelupalstoilla on tutkinut Pauliina Seppälä. (Paunonen & Suominen 2004, 35–216.)

Ulkomaalaisia tutkimuksia seksikumppanin etsimisestä Internetistä löytyy useita, mutta näkökulma
on useissa terveystieteellinen (sukupuolitaudit) ja tutkimuskohteena seksuaalivähemmistöt. 2000luvun alussa tehty amerikkalainen tutkimus osoittaa, että etenkin nuorten aikuisten (18–24vuotiaiden) keskuudessa seksikumppanien etsiminen Internetistä on lisääntynyt. Tämä on tuonut
erilaisia ilmiöitä, kuten Internetistä haetaan samaa sukupuolta olevaa seksiseuraa useammin kuin
reaalimaailmassa haettaisiin. Lisäksi seksiseuraa haetaan usein erilaisien seksuaalisten mieltymyksien täyttämiseen. Tutkimuksen tuloksissa korostetaan, että sukupuolitautien tarttuminen on
huolestuttavan yleinen ongelma Internetin kautta löydetyissä seksisuhteissa. (McFarlane, Bull &
Rietmeijer 2002, 11–16.)

3.1 Syitä Internetin seksiseuranhakuun
Tuore suomalainen tutkimus (Niemelä & Malmi 2011, 22–24) on tutkinut nettideittailun maailmaa.
Kyselytutkimuksen mukaan seuranhakusivustoilta etsittiin eniten (89 prosenttia) pitkäaikaista suhdetta, lyhyempää romanssia 25 prosenttia ja pelkkää ystävää (ilman seksuaalista ulottuvuutta) 22
prosenttia. Vähiten seuraa haettiin villiin seikkailuun ja yhden illan tuttavuuden etsimiseen (17 ja 16
prosenttia). Seuranhakusivustot luovat ympäristön, johon kirjautuneet henkilöt tietävät, että muutkin samaan paikkaan kirjautuneet etsivät seuraa. Se antaa mahdollisuuden tutustua kumppaniehdokkaan ominaisuuksiin ja valita itseä kiinnostava ehdokas. Kasvokkain tapaamisella varmistetaan, kohtaavatko ajatusmaailmat vai kulkevatko ne täysin eri teitä. Nettideittailu tarkoittaa siis
yksilön osallistumista Internetin seuranhakukanavaan sekä tutustumista sen välityksellä erilaisiin
yksilöihin. Tutustuminen voi johtaa ensitapaamiseen, jonka perusteella tehdään päätös suhteen
jatkosta: jatkuuko vai päättyykö orastava suhde. Mikäli suhde päättyy, voidaan etsimistä jatkaa
uudelleen Internetin seuranhakukanavalla.

Haasion (2006, 83) tutkimuksen tuloksina selvisi viisi Internetin seuranhakupalveluiden käyttösyytä. Ne olivat kumppanin etsintä tositarkoituksella, seksiseuran etsintä, uteliaisuus, huvin vuoksi
tapahtuva palvelun käyttö sekä ystävän haku. Australiassa on todettu, että Internetin käyttö romanttisen tai seksuaalisen suhteen etsimiseen on kasvanut maassa merkittävästi. Couch ja Liamputtong (2008, 271–272) tutkivat Australiassa Internetin käyttäjiä, jotka hakivat seksikumppania.
He selvittivät Internetin seksiseuranhaun syitä sekä seuran etsimistapoja Internetistä. Kaikki tutkimukseen osallistujat olivat käyttäneet useita erilaisia seuranhakusivustoja seksiseuranhakuun,
myös seksiseuraan keskittyneitä palveluita. Tutkimukseen osallistujilla saattoi olla samanaikaisesti
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seuranhakuprofiileja eri sivustoilla sen mukaan, millaista seuraa he halusivat etsiä. Tutkimuksen
tulokseksi saatiin, että syyt seksiseurahakuun Internetistä olivat moninaisia. Osa käyttäjistä haki
sen avulla sielunkumppania, hauskanpitoa, seksuaalista tyydytystä tai helppoa tapaa tavata uusia
ihmisiä. Seuran etsimisajanjakso vaihteli kahdesta kuukaudesta neljään vuoteen.

Nämä tutkimustulokset vahvistavat sitä, että Internetin kautta haetaan tavoitteisesti seksiseuraa.
Internetin seksiseuranhakuun saattoi liittyä myös vaarallisuuden tunteen tavoittelua, joka piti yllä
seksiseuran etsimisen mielenkiintoa. Kiinnostusta ja kiihotusta ylläpiti jännityksen tunne, joka johtui, muun muassa sukupuolitautien ja ei-toivotun raskauden pelosta. Liian turvallinen seksi koettiin
arkipäiväiseksi ja tylsäksi. Internetin kautta haettiin seksiseuraa erityisille seksuaalisille mieltymyksille, esimerkiksi anaaliseksiin ja seksuaalisiin roolileikkeihin. Internetin kautta oli helppoa löytää
samanhenkisiä ihmisiä, joilta sai hyväksynnän omalle kokeilunhalulle. (Couch & Liamputtong 2008,
276.)

Monille käyttäjille elämäntilanteen jonkinlainen muutos oli ollut alkusysäyksenä Internetin seksiseuranhaulle. Näitä muutoksia saattoivat olla työkiireet, ystävien seurustelusuhteet, lapsien syntyminen, ero puolisosta, muutto vieraaseen kaupunkiin tai puolison vakava sairaus, joka esti seksuaalisen kanssakäymisen. (Couch & Liamputtong 2008, 271–272.) Elämäntilanteen muutokset, esimerkiksi parisuhteen kariutuminen, voivat aiheuttaa erilaisia käyttäytymisreaktioita ihmisissä. Eron jälkeen ihminen voi vetäytyä omiin oloihinsa ja vältellä jopa uusien ihmisten kohtaamista. Osa ihmisistä voi aloittaa vapaan ja villin elämän, jolloin satunnaisia seksikumppaneita voi olla useitakin.
Toiset puolestaan yrittävät löytää mahdollisimman nopeasti uuden puolison. Eron jälkeiseen elämäntilanteeseen liittyy aina sopeutuminen uuteen tilanteeseen ja sen mukana tuomiin henkisiin
sekä sosiaalisiin muutoksiin. (Kontula & Haavio-Mannila 1997, 478.)

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Daneback et al. 2007, 106) havaittiin, että yli 35-vuotiailla naisilla
oli huomattavasti enemmän kokemuksia Internetin seksiseuranhausta kuin alle 25-vuotiailla. Vastauksena tähän esitettiin, että naiset kokivat Internetin sopivaksi väyläksi etsiä uutta kumppania,
esimerkiksi eron jälkeen. Tulokset osoittivat myös, että suurin osa Internetin seksiseuranhakijoista
oli yksineläjiä, leskiä tai eronneita. Homo- ja biseksuaaliset miehet olivat muita miehiä aktiivisemmin hakeneet Internetistä seksiseuraa.
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3.2 Internetin seksiseuranhaun prosessi
Seuranhaun prosessi Internetistä fyysiseen tapaamiseen voi kulkea eri reittejä. Australialaisen tutkimuksen (2008) tuloksien perusteella yleinen suhteen etenemiskaava oli seuraavanlainen: keskustelu keskustelupalstalla, sähköposteilla viestiminen, puhelimessa puhuminen ja kasvokkain
tapaaminen. Ensimmäiseksi tapaamispaikaksi suosittiin kahvilaa tai ravintolaa. Perusteluksi ilmeni
turvallisuuskysymys eli paikan oli oltava yleinen ajanviettopaikka, jossa oli mahdollisesti muitakin
ihmisiä samanaikaisesti. Yhtälailla tapaamispaikalta täytyi olla helppo poistua, ellei kumppaniehdokas täyttänyt odotuksia. Jotkin tutkimukseen osallistujat tapasivat seksikumppania useita kertoja
ennen varsinaista seksuaalista kontaktia. Toisaalta tutkimus toi esille niin sanottuja suoran toiminnan ihmisiä. He saattoivat sopia ensimmäiseksi tapaamiseksi seksitapaamisen ilman ennakkotapaamisia. Se, kuinka nopeasti tapaamiset johtivat seksuaaliseen toimintaan, johtui usein henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta ja toisen kiinnostavuudesta. (Couch & Liamputtong 2008, 274–
275.)

Seuranhakuprofiileja on runsain mitoin seuranhakusivustoilla. Seksiseuranhakuilmoitukset olivat
yleisesti ottaen suorasukaisempia kuin parisuhdetavoitteiset ilmoitukset (Holappa 2004, 57, 60).
Australialaisen tutkimuksen mukaan seuranhakuprofiilin yleinen kiinnostavuus sekä kumppanin
maantieteellinen sijainti olivat merkityksellisessä roolissa seksikumppania valitessa. Erityisesti fyysinen, ulkoinen miellyttävyys oli tärkeää seksikumppanissa sekä yhteneväiset mielipiteet ja mieltymykset. (Couch & Liamputtong 2008, 273–274.) Seksikumppania etsittäessä fyysiset ominaisuudet
korostuvat. Ihanteellisen rakastajan ominaisuuksiksi oli määritelty Kontulan ja Haavio-Mannilan
(1997, 643) tutkimuksessa viettelevä seksuaalinen rooli, toisen huomioon ottaminen, aistillisuus,
intohimoisuus ja fyysinen kiihottavuus. Erityisen mieleen jääneisiin, myönteisiin seksikokemuksiin
liittyivät usein uudet seksikumppanit, uudet seksitavat sekä erityinen ympäristö, eli uutuuden viehätys korostui kokemuksen mieleen jäämisessä (Kontula 2012, 25). Moore (2003, 239) kiteyttää ajatuksen, että ihminen on uutuudenrakastaja myös seksuaalisuudessa.

Romanttinen seuranhaku Internetistä ei ole aina maantieteelliseen sijaintiin sidonnaista, vaan potentiaalisia kumppaneita voidaan etsiä hyvinkin laajalta alueelta. Seksiseuran etsijöille välimatkalla
on merkitystä seksikumppanin valinnassa. Australialaisen tutkimuksen mukaan osalle seksiseuran
hakijoista oli tärkeää, että seksikumppani oli tarpeeksi lähellä. Toisille seuranhakijoille kauempana
asuvat seksikumppanit olivat tapa päästä matkustamaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. (Couch &
Liamputtong 2008, 273.)

Seksuaalisen tyydytyksen lisäksi haettiin itseään miellyttävää vuorovaikutusta, koska tapaamisesta
haluttiin rento ja mukava tilanne kummallekin osapuolelle. Etenkin naiset kokivat tärkeäksi kump23

panin kuvan näkemisen ennen tapaamista. Myös webkamerayhteyttä suosittiin ennen tapaamista,
koska siinä toisen osapuolen eleitä ja liikkeitä saatettiin tarkkailla paremmin. Webkameran välityksellä keskustelu kasvatti luottamusta toiseen. Kumppaniehdokkaiden valitseminen tapahtui tekstien, kuvien ja keskustelujen perusteella. Niiden avulla kumppanin luotettavuus ja todenperäisyys
arvioitiin. (Couch & Liamputtong 2008, 273–274.)

Internetin kautta syntyneeseen seksisuhteeseen on ollut yhteydessä myös Internetissä käydyt seksuaalikeskustelut, nettiseksi. Internetissä ensin harrastettu nettiseksi antaa viitteitä henkilöiden
seksuaalisten mieltymysten yhteensopivuudesta. (Daneback et al. 2007, 106.) Kuitenkaan koko
totuutta seksuaalisesta yhteensopivuudesta ei voi saada ilman toisen fyysistä tapaamista. Kontula
(2012, 112) nimeää muitakin merkittäviä ominaisuuksia seksuaalisen yhteensopivuuden kannalta
kuin rakastelutapojen yhteensopivuus. Näitä ominaisuuksia ovat vartaloiden yhteensopivuus, peniksen koko, emättimen sopiva tiukkuus sekä toisen tuoksun ja hien miellyttävyys. Edellä mainittuja
ominaisuuksia ei luonnollisestikaan saa selville vain nettiseksin avulla.

Nettiseksiksi tässä tutkielmassa määritetään Internetissä käydyt seksuaaliset keskustelut, jotka
voivat sisältää eroottista kerrontaa tai kuvailua seksuaalisista toiminnoista. Nettiseksiä voidaan
harrastaa Internetissä kirjoittamalla tai webkamera yhteyden avulla, jolloin kommunikointi tapahtuu
puheen ja elekielen muodossa. Seksiseuranhakusivustoilla voitiin myös hakea pelkkää nettiseksiseuraa. Tällöin ei haluttu tuoda seksuaalisia nettikeskusteluja käytännöntasolle, eli kasvokkain
tapahtuvaan seksitapaamiseen. Ne henkilöt, jotka etsivät seksiseuraa fyysiseen tapaamiseen,
saattoivat oppia tunnistamaan muista sivuston henkilöistä sellaiset, jotka olivat myös kiinnostuneita
seksitapaamisesta. (Sevcikova & Daneback 2011, 177–178.)

Nettiseksin harrastus johti todennäköisesti myös fyysiseen tapaamiseen sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen (Daneback et al. 2007, 106). Seksuaalista yhteensopivuutta voitiin kokeilla myös
puhelimitse käydyillä seksuaalikeskusteluilla. Secvikova ja Daneback (2011, 176) saivat tutkimuksen tuloksissa selville, että seksuaalista yhteensopivuutta kokeiltiin ennen tapaamista puhelinseksin avulla. Puhelinseksin avulla siirrettiin luontevammin Internet-suhde kasvokkain tapahtuvaan
suhteeseen. Sen avulla testattiin, että kykeneekö osapuolet luontevasti keskustelemaan seksistä
eikä vain kirjoittamaan siitä.

Sevcikova ja Daneback (2011, 175) toivat tutkimuksessaan esille, että seksiseuraa haettaessa
haluttiin myös tutustua seksiseuralaiseen. Seuranhakijaan tutustuttiin tapaamalla ja viettämällä
aikaa hänen kanssa ennen kuin suhteeseen tuli seksi mukaan. Tämä tarkoitti sitä, että haluttiin
ensin ystävystyä seksiseuralaisen kanssa.
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3.2.1 Kokemuksia seksiseuran etsimisestä Internetistä
Seksiseuran etsijät toivat esille tutkimuksessa seuranhaun hyviä puolia sekä huonoja puolia.
Myönteisinä puolina nousivat esille seuranhaun nopeus sekä helppous. Ajan vapautta sekä erilaisiin ihmisiin tutustumista arvostettiin. Seuranhaku Internetistä koettiin mukavaksi tavaksi kuluttaa
aikaa. Jos seuranhaku päätyi kasvokkain tapahtuvaan tapaamiseen, torjuminen ei tuntunut niin
henkilökohtaiselta, koska seuralainen oli löydetty Internetin kautta. Seksiseuranhaun negatiiviksi
piirteiksi ilmeni valehtelu sekä valekuvien/harhaanjohtavien kuvien käyttö profiileissa. (Couch &
Liamputtong 2008, 272.)

Internetin seksiseuranhakua kuvailtiin ruokakaupassa käyntiin. Seuranhakusivustolla käyttäjä näkee heti, mitä on tarjolla. Käyttäjä voi valikoimasta valita itseään miellyttävän kumppanin ja ehdottaa tapaamista. Mikäli vastaus on myönteinen, osapuolet järjestävät seksuaalisen tapaamisen.
Vastauksen ollessa kielteinen ”ostoskierros” sivustolla jatkuu. (Emt., 273.)

Internetissä koettiin olevan helpompaa kertoa, esimerkiksi henkilökohtaisista mieltymyksistä, jotka
kasvokkain kerrottuna olisivat voineet aiheuttaa kiusallisia tilanteita. Internet tarjosi suojaa, jonka
turvin uskallettiin kertoa aroista ja henkilökohtaisista toiveista. Toisaalta seksuaaliset keskustelut ja
nettiseksin harrastaminen saattoivat aikaansaada näennäistä tuttuuden tunnetta. Tämä saattoi
johtaa siihen, että kynnys seksitapaamiseen aleni ja riskikäyttäytymisen riski kasvoi, esimerkiksi
suojaamattoman yhdynnän tavoin. (Sevcikova & Daneback 2011, 178.)

Jotkin ihmiset kokivat haasteelliseksi siirtää Internetissä alkaneen suhteen kasvokkain tapahtuvaan
tapaamiseen. Osalle tämä vuorovaikutuksellisen rajan ylittäminen oli yksinkertaista ja vaivatonta.
(Emt., 179–180.) Seksuaalisten tapaamisten määrä saattoi vaihdella suuresti seksiseuraa hakevien joukossa. Osa australialaiseen tutkimukseen osallistuneista olivat olleet seksuaalisessa kanssakäymisessä jokaisen Internetin kautta tavatun henkilön kanssa. Tavattujen henkilöiden määrä
vaihteli muutamista useisiin satoihin. Osa seksiseuraa etsivistä olivat käyneet useilla tapaamisilla,
mutta vain muutama oli johtanut seksuaaliseen kanssakäymiseen. (Couch & Liamputtong 2008,
275.)

3.3 Viitekehyksen koonti ja tutkimusongelmat
Taulukossa 1 on kerätty yhteen tämän tutkielman kannalta oleelliset tutkimustulokset. Taulukkoon
on kerätty australialaisen, suomalaisen sekä kahden ruotsalaisen tutkimuksen tuloksia Internetin
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seksiseuranhaun syistä ja seuranhaun prosessista. Lisäksi on valittu muutamia merkittäviä löydöksiä aiheeseen liittyen. Tutkimukset ovat painottaneet eri näkökulmia ja tarkastelleet useimmin joko
syitä tai seuranhaun prosessia. Esimerkiksi ruotsalainen tutkimus oli keskittynyt tutkimaan kuinka
yleistä Internetin seksiseuranhaku on, joten seuranhaun prosessista ei löytynyt kyseistä tutkimuksesta tietoja.

TAULUKKO 1. Yhteenveto Internetin seksiseuraa käsittelevien tutkimuksien tuloksista

Tekijät ja vuosi

Ketä tutkittu

Tutkimustulokset

Sevcikova, A. &
Daneback, K.
2011

Ruotsalaiset,
17, haastattelut

PROSESSI: puhelinseksillä voitiin testata vuorovaikutusta ja mieltymyksien yhtäläisyyttä ennen tapaamista.
Internetissä on helpompi kertoa seksuaalisista mieltymyksistä.
Seksiseuran etsijä voi oppia tunnistamaan potentiaaliset seksikumppanit seuranhakusivustolta.
MUUTA: nettiseksin harrastaminen voi aikaansaada
tuttuuden tunteen, joka voi johtaa riskikäyttäytymiseen,
kuten suojaamattomaan yhdyntään.

Couch, D & Liamputtong, P.
2008.

Australialaisia
15 osallistujaa: 11
miestä, 4 naista

SYYT: seuraa etsittiin sielunkumppaniksi, hauskanpitoon, seksuaaliseen tyydytykseen, jännityksen tunteen
tavoitteluun ja elämäntilanteen muutoksien jälkeen
PROSESSI: keskustelu keskustelupalstalla, sähköposteilla viestiminen, puhelimessa puhuminen ja kasvokkain tapaaminen (julkisella paikalla)

Daneback, K.,
Månssons, S-A.
&Ross, M. 2007;
Daneback, K.
2006.

Haasio, A. 2006.

Ruotsalaisia
Kyselytutkimus:
1836 vastaajaa; 904
miestä, 932 naista
Haastattelututkimus:
26 osallistujaa; 16
naista, 10 miestä
Suomalaisia,
palomiehet ja kurssisihteerit

MUUTA: Internetin seksiseuranhaku yhä suositumpaa
PROSESSI: nettiseksin harrastaminen vahvistaa seksitapaamisen toteutumista
MUUTA: suurin osa Internetin seksiseuranhakijoista oli
yksineläjiä, leskiä tai eronneita.
Internetin seksiseuranhaun suosio kasvaa ja käyttö
lisääntyy.
SYYT: kumppanin etsintä tositarkoituksella, seksiseuran etsintä, uteliaisuus, huvin vuoksi tapahtuva palvelun käyttö sekä ystävän haku

Aiempaa tutkimustietoa hyödyntäen tämä tutkielma pureutuu tarkastelemaan Internetin seksiseuranhaun syitä sekä seuranhaun etenemistä Internetistä kasvokkain tapahtuvaan kohtaamiseen.
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ihmisten kertomana sitä prosessia, kun he hakevat seksikump26

pania Internetistä. Tarinoiden avulla valotetaan syitä seuranhaun aloitukseen sekä kokemuksia
koko prosessista. Lisäksi selvitetään seksiseuranhaun lopputulosta (saatiinko seuraa) sekä kuinka
tyytyväisiä seksiseuranhakuun oltiin. Aineistossa esille tulleet kokemukset Internetin seksiseuranhausta ovat eritelty tuloksien loppuosassa. Koska ilmiöstä on vähän aiempaa tutkimusta, on järkevää selvittää, minkälainen ilmiö on. Ilmiön selvittäminen ja henkilöiden kokemukset seksiseuranhausta antoivat monipuolisen ja rikkaan kuvan ilmiöön liittyvistä tekijöistä.

Tutkimuskysymyksinä ovat:
Miksi ihmiset hakevat seksikumppania Internetistä?
Miten seksiseuranhaun prosessi etenee Internetistä tapaamiseen/tapaamisiin?
Saatiinko Internetistä seksiseuraa?
Millaisia muita kokemuksia Internetin seksiseuranhausta on?
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkielma on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia
todellista elämää ja tuoda julki tosiasioita. Laadullisen tutkimuksen perusajatuksena on, että todellisuus ymmärretään moniulotteisesti. Tämä tarkoittaa, että yksittäistä tapausta ei voida tarkastella
irrallaan ympäristöstään. Kaikki tapahtumat ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat todellisuuteen
aiempien kokemusten kautta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia tutkimuskohdetta mahdollisimman monipuolisesti ja syvällisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 152). Laadullisen
tutkimuksen tavoitteena on kuvata kokemuksia tai käsityksiä. Näin ollen tarkoituksen mukaista ei
ole luoda yleistettävää tietoa. (Ronkainen, Mertala & Karjalainen 2008, 18). Tutkielmassa tavoitteena on kurkistaa Internetin seksiseuranhaun ilmiöön, rakentaa siitä kuvaus ihmisten kertomuksien mukaisesti ja paljastaa ilmiöstä ne piirteet, jotka aineistosta nousevat esille. Tarkoituksena ei
ole yleistää tuloksia kattamaan kaikkia Internetin seksiseuranhakijoita koskevaksi, vaan tuoda esille tutkimukseen osallistuneiden kokemukset sellaisina, kun ne vastaustarinoissa esiintyvät.

Tutkimuksen lähtökohtana on usein aavistus, jota tutkija lähtee selvittämään. Etukäteisaavistuksen
kumoamiseksi tai vahvistamiseksi tutkijan on ratkaistava, miten alkaa tutkia sitä. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimusmenetelmien valintaa sekä kysymyksien pohdintaa, joiden avulla mahdollisesti saataisiin etukäteisaavistuksesta luonnehtivaa tietoa. Laadullisessa tutkimuksessa kulttuuri
ymmärretään aina osaksi ihmisen kokemusta sekä siitä kertomisena. Subjektiivisuus sekä kokemuksen huomioon ottaminen ovat merkittäviä tutkimuksen piirteitä. Tärkeää on siis huomioida ihmisen kiinnittyminen hänen elämismaailmaansa. Laadullisessa tutkimuksessa on usein kyse tutkijakeskeisyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija vaikuttaa tietoon, jota tuottaa. Tutkimuksessa
käytetään laadulliseen tutkimukseen kuuluvia tutkimusmenetelmiä, lähestymistapaa sekä analyysia. Niiden avulla pyritään saamaan mahdollisimman aito ja syvällinen kuva ihmisten kokemuksista
ja ajatuksista. (Ronkainen ym. 2008, 17–18.)

Tutkimuskäytäntöjen joustavuus kuuluu laadulliseen tutkimukseen. Käytännössä tämä näkyy selvimmin siinä, että tutkimusongelmat ovat usein avoimia ja tutkimuskysymykset syntyvät osana tu28

loksia. Tulkinta on vahvassa asemassa tutkimusprosessissa. Tosin sanoen tutkimustulokset ovat
tulkintoja, jotka perustuvat jo moneen kertaan tulkittuun tietoon. Voidaan siis puhua tulkintojen ketjuista, jotka lopulta muodostavat tutkimustulokset. (Ronkainen ym. 2008, 18).

Tutkielma on konstruktivistinen, koska todellisuus koettaan tutkittavien henkilöiden suhteelliseksi
totuudeksi. Konstruktivistinen tutkimus nojaa tutkijan löydöksiin, joita hän on tutkittavassa havainnut. Tutkimus perustuu näin ollen hermeneutiikkaan eli tulkintaan. (Metsämuuronen 2005, 201.)
Konstruktivismissa ajatellaan, että ihmisen aiemmat kokemukset ja tiedot rakentavat sekä muokkaavat uutta tietoa jatkuvasti. Näin ollen tieto muuttaa jatkuvasti muotoaan, kun ihminen saa uusia
kokemuksia ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. (Heikkinen 2010, 143–146.)

Tapaustutkimus pureutuu yhden ilmiön tutkimiseen, jossa yksilö, ryhmä tai yhteisö on tietyssä tilanteessa (Mäntylä 2007, 45). Tapaustutkimus tukeutuu tutkimuskohteen omakohtaisiin kokemuksiin.
Yhden ilmiön tutkimisen tavoitteena on porautua mahdollisimman syvälle ilmiön ytimeen sekä saada rikas ja monipuolinen kuva siitä. (Cohen & Manion 1995, 106–123.) Tapaustutkimus tutkii prosesseja, joihin liittyvät tutkittava tapaus sekä muu ympäristö. Tapaustutkimuksen tehtävänä on
kuvailla ja selittää. Tutkimuksen kuvailevalla tehtävällä tarkoitetaan, että käyttäytymistä, tapahtumia sekä prosesseja kuvaillaan. Selittävän tehtävän pyrkimyksenä on selvittää aiempien tapahtumien, toimintojen ja asenteiden vaikutus kyseessä olevaan ilmiöön. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2003, 123–128.) Tavoitteena on kokonaisvaltainen tarkastelu eri näkökulmista. Tutkimus on konkreettista ja yksityiskohtaista kuvausta todellisuudesta. (Mäntylä 2007, 45.) Tapaustutkimuksena
tutkielma siis kuvailee Internetin seksiseurahaun prosessia, selittää syitä sen alkuun sekä tuo julki
seuranhaun kokemuksia ihmisten kuvaamalla tavalla. Ihmisten omakohtaiset tarinat antavat ilmiöstä todenmukaisen, todellisessa elämässä koetun kuvan.

Tutkielma on kotitaloustieteellinen. Kotitaloustieteen tutkimuskohteena ovat ihmisen toiminta, käyttäytyminen sekä vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä (Rauma 2003, 199–203). Tämän tutkielman ensisijaisena toimintaympäristönä on Internet, koska sen käyttäminen on yleistynyt ja se on
tullut osaksi ihmisten tämän hetken elämää ja arkea. Internetissä ihmiset toimivat, käyttäytyvät ja
ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Lisäksi yhtenä toimintaympäristönä ovat kasvokkain
tapahtuvat vuorovaikutustilanteet, kuten ensitapaamiset. Kotitaloustiede tutkii kotitaloutta ja sen
toimintaa. Tutkimuksen kohteena ovat ihmiset, joiden toimintaa, ajatuksia ja vuorovaikutusta tutkitaan erilaisissa tilanteissa. Tähän kuuluvat aineelliset sekä henkiset toiminnan muodot, joihin liittyvät kotitalouden taloudellinen, kulttuurinen sekä sosiaalinen toiminta. (Emt. 199–203.) Tutkielmani
tutkii siis ihmisen toimintaa, ajatuksia sekä vuorovaikutusta erilaisissa ympäristöissä, Internetissä
sekä kasvokkain.
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Tässä tutkimuksessa kotitaloustieteen tiedon intressi on fenomenologis-hermeneuttinen. Pääpainona on hermeneuttinen näkökulma. Hermeneuttisen näkökulman ydinajatuksena on, miten voidaan ymmärtää tutkittavien ajatukset ja ilmaisut aidosti sekä totuudenmukaisesti. Tutkimusta tehdessä on otettava huomioon, että tutkijan esiymmärrys tulkitsee tutkittavan ajatuksia omien kokemustensa ja lähtökohtiensa perusteella. Tutkijan tulee siis olla tietoinen inhimillisyydestään ja kyseenalaistaa tulkintojaan sekä tehdä useita erilaisia vaihtoehtoisia tulkintoja. (Laine 2010, 31–32.)
Hermeneutiikan haaste piilee sen inhimillisen ymmärtämisen tavoitteessa. On ymmärrettävä, ettei
täydellistä ja totuudenmukaista ymmärtämistä voida saavuttaa, mutta tavoitteena on niin tarkka ja
moniulotteinen kuvaus kuin mahdollista. (Pitkäranta 2010, 93.)

Useat vaihtoehtoisen tulkinnat ja näkökulmat lisäävät tutkielman luotettavuutta. Tutkija toimii ikään
kuin tulkkina, jonka tavoitteena mahdollisimman luotettavan kuvan antaminen toisen ihmisen ajatuksista (Hannula 2007, 119). Hermeneutiikka ymmärretään siis tulkinnaksi tai jonkin asian selittämiseksi ja näin ollen ymmärretyksi tuomisena (Rauhala 1991, 104). Hermeneutiikassa tavoitteena
on ilmiöiden merkitysten etsiminen, oivaltaminen sekä ymmärtäminen. Hermeneutiikkaan liittyy
esiymmärrys sekä hermeneuttinen kehä, jossa tulkinta sekä aiemmin opitut ja ymmärretyt tiedot
muokkaavat toinen toisiaan kehämäisesti, kuten seuraavaksi kuvataan. (Laine 2007, 31–33, 36;
Judén-Tupakka 2007, 63–65).

Ihmistieteiden hermeneutiikkaa kehittänyt Wilhelm Dilthey (1833–1911) perusti hermeneutiikan
ajatuksensa kehämäisyyteen ja historiallisuuteen. Diltheyn mukaan ymmärtäminen on jatkuva kehä, sillä ymmärtämiseen vaikuttavat, mitä on jo koettu ja mitä tullaan kokemaan. Ymmärtäminen on
siis jatkuva prosessi. (Palmer 1967, 190–191.) Hermeneuttinen tulkinta perustuu kolmeen tekijään:
aiempiin käsityksiin, ennakkonäkymään ja esikäsityksiin. Nämä kolme yhdessä muodostavat tulkinnan. Tulkinta ja ymmärrys kulkevat rinnakkain hermeneutiikassa eli ne ovat yhteydessä toisiinsa. (Heidegger 2000, 196–198.) Tutkielmassa on otettu huomioon esiymmärryksen vaikutus tulkintaan, koska tulkinta muotoutuu tutkijan ajatusprosessin aikana. Luotettavuutta kuitenkin lisää mahdollisimman monipuolinen sekä laaja-alainen vaihtoehtojen tarkastelu.

4.1 Aineiston hankinta
Tutkimuksen aineistoa lähdettiin hankkimaan Internetin kautta, sillä Internet oli luonteva väylä tavoittaa henkilöt, jotka mahdollisesti etsivät/ovat etsineet seksiseuraa Internetistä. Kohderyhmän
oletuksena oli, että he käyttävät luultavasti melko paljon aikaa Internetissä, ja heidän tavoittaminen
olisi onnistuneinta Internetissä. Aineiston hankinnan tavoitteena oli, että vastauksia saataisiin usei-
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ta kymmeniä, jotta tutkimus olisi mahdollisimman luotettava ja jotta ilmiöstä saataisiin monipuolinen
ja kattava kuvaus.

Tutkimukseen haettiin osallistujia City.fi -sivustolta, jossa julkaistiin kirjoituspyyntöilmoitus. Vapaamuotoisen kirjoituksen avulla pyrittiin saamaan yksilöiden omakohtaisia kokemuksia esille. Muutamilla kysymyksillä ohjeistettu vastauksen kirjoitusohje antoi vastaajille vapaat kädet tuoda julki sellaisia asioita, jotka he kokivat merkityksellisiksi. Kirjoitusohjeen tarkoituksena oli ohjata vastaajaa
kohdistamaan huomionsa tutkimuksen kannalta oleellisiin asioihin, jotta tutkimusongelmat ratkeaisivat. Näin ollen vastauksissa näkyisi vastaajien yksilölliset kokemukset ja ajatukset siten kuin he
ovat itse ne kokeneet. Internetissä julkaistun verkkolomakkeen etuja ovat, että niiden tekeminen on
suhteellisen vaivatonta sekä kyselyn vastaukset saadaan valmiiksi sähköisessä muodossa. Vapaasti verkossa esillä olevan kyselylomakkeen haasteet liittyvät aineiston edustavuuteen sekä luotettavuuden arviointiin. (Kuula 2006, 173–174.) Tässä tutkielmassa nämä haasteet näkyivät siinä,
että vastaajat koostuvat City.fi -sivuston käyttäjistä sekä vastauksien todenperäisyyttä ei voida
varmistaa. Vastauksien todenperäisyyden ja luotettavuuden ongelma on yleinen haaste kaikissa
kyselymuodoissa (Karjalainen 2008,126).

Aineiston hankintaa varten otin yhteyttä useisiin Internet-sivustoihin, jotka olivat keskittyneet seksiseuranhakuun. Ennakko-oletuksena oli, että pelkkä seuranhakusivusto ei mahdollisesti lähde julkaisemaan sivuillaan aiheesta tutkimuskyselyä. Ennakko-oletus kävi toteen, ja vain muutamasta
kotimaisesta sivustosta tuli vastaus, joka oli kielteinen. Seksiseuranhakusivuston kautta olisi varmasti tavoittanut kohderyhmää parhaiten, ainakin kyseisen sivuston käyttäjiä. Vastauksien määrä
olisi voinut nousta melko korkeaksi, koska kyseisiä sivustoja käyttävät luultavasti eniten seksiseuran etsijät.

Tarkoituksena oli, että kirjoituspyyntö saataisiin näkyville sellaiselle Internet-sivustolle, jossa kohderyhmä viettäisi luultavimmin aikaa. City.fi -sivusto kiinnostui yhteistyöstä aineiston hankinnassa.
City.fi -sivuston mukaan heidän kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret kaupunkilaiset aikuiset. Kaupunkikulttuuri kotimaassa että ulkomailla ovat sivuston kiinnostuksen kohteena. Sivuston viikoittainen kävijämäärä on noin 170 000 vierailijaa. Sivustolla on oma seuranhakupalvelu Deitti.net, joten
oletettavasti sivustoa käyttävät myös seksiseuranhakijat. Kyseisen sivuston kautta oli mahdollista
tavoittaa runsaasti ihmisiä. Sivusto oli suunnattu nuorille aikuisille, joten tästä johtuen aineiston
ikäjakauma oli tätä mukaileva. Eri kohderyhmälle tarkoitettu sivusto olisi saattanut näkyä vastanneiden ikä- ja sukupuoli jakaumassa eri tavoin. Lisäksi kyseinen sivusto oli suunnattu etenkin kaupungissa asuville henkilöille. Aineistosta ei käy ilmi vastaajien asuinpaikkoja, mutta voi olla mahdollista, että suurin osa vastaajista oli kaupungeissa asuvia. Nämä seikat tuli ottaa huomioon aineiston luotettavuudessa.
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Tutkimukseen osallistujat kirjoittivat tarinan muutamilla kysymyksillä ohjeistettuna. Aineisto koostui
siis City.fi -sivuston käyttäjistä, jotka olivat nähneet kirjoituspyyntöilmoituksen sekä olivat halunneet
vastata siihen. City.fi -sivusto tarjosi aineistonhakua varten sivuston oman kyselylomakkeen, johon
suunniteltiin muutamien kysymyksien ohjeistus tarinan kirjoittamiseen. Kirjoituspyyntöilmoituksessa
oli vapaa kirjoitustila vastauksen kirjoitusta varten sekä asteikko, johon vastaaja valitsi ikänsä sekä
toinen asteikko sukupuolen merkitsemistä varten. Ikä ja sukupuoli olivat riittäviä taustatietoja kirjoittajista. Iän ja sukupuolen avulla pystyi näkemään karkeasti, minkä ikäisillä ja kumman sukupuolen
edustajilla oli kokemuksia seksiseuranhausta. Asuinpaikka tai muut yksityiskohtaisemmat taustatiedot eivät olleet merkityksellisiä tutkielman kannalta. Toisaalta täytyi ottaa huomioon myös vastaavien anonyymiyden suojelu, joten liian yksityiskohtaisten taustatietojen kysyminen olisi saattanut harventaa vastauksien määrää. City.fi -sivuston toimitus piti kirjoituspyyntöilmoitusta esillä kolmen viikon ajan ja keräsivät vastaukset tekstitiedostolle talteen. Kun vastauksia oli riittävästi, City.fi
-sivuston toimitus lähetti vastaukset sähköpostitse.

Tarkoin suunniteltu kysymysasettelu alustusteksteineen lähetettiin City.fi -sivuston toimitukseen
8.1.2013. Toimituksessa tekstiä muokattiin houkuttelevammaksi ja mielenkiintoa herättävämmäksi,
mutta sisältö säilytettiin samana. Toimituksesta ilmoitettiin viikon välein, kuinka monta vastausta oli
saapunut siihen mennessä. Vastauksien laadusta ei pystynyt aineiston keruun aikana sanomaan
mitään, sillä toimitus lähetti kaikki vastaukset yhdellä kerralla. Aineiston keruuvaiheessa oli varauduttu myös siihen, etteivät kaikki vastaukset olisi käyttökelpoisia tutkielman aineistoksi. Ensimmäisen viikon aikana vastauksia saapui noin 20. Toisen viikon jälkeen vastauksia oli noin 30. Kolmannen viikon jälkeen (28.1.2013) vastauksia oli 39, joka oli riittävä määrä tutkielman aineistoksi. Kirjoituspyyntöilmoituksen teksti oli seuraavanlainen.
”Oletko etsinyt seksiseuraa netin deittipalstoilla? Saitko? Kerro kokemuksistasi! Mikä sai sinut hakemaan seksiseuraa? Miten seuranhaun prosessi eteni netistä
tapaamiseen tai useampaan tapaamiseen? Mikä on tilanteesi seksiseuranhaun suhteen tällä hetkellä?
Voit vapaasti ja anonyymisti kirjoittaa seikkailuistasi lyhyemmän tai pidemmän tarinan. City auttaa Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa keräämään aineistoa pro gradu tutkielmaa varten. Tavoitteena on tutkia kokemuksia seksikumppanin etsimisestä netistä sekä seksiseuranhaun prosessin etenemistä. Jokainen vastaus on arvokas!”
Kokoon saatu aineiston laajuus vaikutti vahvistavasti tutkielman luotettavuuteen, koska tarkoituksena oli tutkia ilmiötä ja miten se näyttäytyi yksilöiden elämässä ja kokemuksissa. Koska kyseessä
oli yhden tapauksen tutkimiseen keskittyvä tapaustutkimus, tutkimuksen luotettavuutta lisäsi useiden ihmisten kokemukset ilmiöstä. Näin ilmiö näyttäytyi eri ihmisten kokemana ja siitä oli mahdollista saada laaja ja monivivahteinen kuva.
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Tutkimuksen kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka olivat menneisyydessään etsineet seksiseuraa
Internetistä tai olivat tällä hetkellä seksisuhteessa, joka oli alkanut Internetin välityksellä. Kohderyhmään kuului kaiken ikäiset henkilöt, jotka olivat erilaisissa elämäntilanteissa. Kohderyhmässä
voi olla parisuhteessa eläviä tai yksinasuvia ihmisiä. Kohderyhmänä olivat sekä miehet että naiset.
Kohderyhmä oli hankalasti tavoitettavissa, joten Internet oli luonteva väylä tavoittaa ryhmään kuuluvia henkilöitä. Alustavaa aiheen kartoitusta tehdessä huomiota kiinnitti ilmiö, joka osaltaan voi
edesauttaa aineiston saamisessa. Huomiota kiinnitti, että etenkin parisuhteessa olevat henkilöt
olivat useilla keskustelupalstoilla sekä blogeissa perustelleet toimintaansa laajasti. Tutkimukseen
osallistuminen voi antaa näille henkilöille kanavan tulla kuulluksi.

Jokainen vastaaja oli vapaaehtoisesti vastannut kyselyyn nimettömänä. Aineistonhaussa oli tärkeää, että vastaajien anonyymiys säilyi aiheen henkilökohtaisuuden ja arkuuden vuoksi. Anonyymiys
oli merkittävä tekijä, jotta vastaajat uskalsivat osallistua tutkimukseen. Tämän vuoksi suoraan sähköpostin välityksellä tutkimukseen osallistuminen olisi ollut ongelmallinen, sillä ihmisillä on usein
omasta nimestä johdettuja sähköpostiosoitteita. Tästä johtuen City.fi -sivuston kyselylomake tarjosi
näkyvän mutta anonyymiyttä suojelevan väylän vastaajille tuoda omat kokemuksensa kuuluville.

4.2 Narratiivinen analyysi
Aineiston analyysimenetelmänä oli narratiivinen analyysi. Narratiivinen tutkimusote on paikallaan
silloin, kun tutkitaan kertomuksia tai tarinoita (Pitkäranta 2010,138). Narratiivista analyysia on käytetty, esimerkiksi Minna Aution (2006) tekemässä väitöskirjassa, jossa tutkitaan nuorten kuluttajuutta heidän tarinoiden kautta. Johanna Mykkänen (2010) on käyttänyt narratiivista analyysia väitöskirjassaan, joka käsittelee isäksi tulon tarinoita, tunteita ja toimijuutta. Aineiston laatu vaikuttaa
analyysimenetelmän valintaan, sillä aineistossa pitää olla juonellisuutta, jotta kyseinen menetelmä
on sopiva.

Narratiivisessa analyysissa ollaan kiinnostuneita, miten tarinan kirjoittaja on koonnut ja järjestellyt
tarinankulun ja miten kirjoittaja käyttää sanoja ilmaisemaan niiden tarkoituksia. Analyysissa kiinnostuksen kohteena ovat myös tarinan tavoite sekä kieli. Tutkija voi lähestyä aineistoa seuraavien
kysymyksien avulla ja etsiä niihin vastauksia. Miksi ja miten tapahtumat on kirjoitettu? Kenelle tarina on kirjoitettu sekä mihin tarkoitukseen? Minkälaisia kulttuurisia piirteitä tarinassa tuodaan esille
ja mitä tarinassa pidetään itsestään selvyytenä? Mitä tarinan kirjoittaja saavuttaa kertomalla tarinan
kyseisellä tavalla sekä miten tarina vaikuttaa lukijaan? (Riesmann 2008, 11–13.) Narratiivinen analyysi keskittyy siis yksityiskohtiin ja asiayhteyksiin, kuten aiemmista kysymyksistä voidaan päätellä.
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Narratiivisessa tutkimuksessa kertomukset ja tarinat ovat tiedon välittäjiä ja rakentajia (Heikkinen
2010, 143). Narratiivinen tutkimus perustuu kertomuksiin, joissa yksilöt antavat merkityksiä elämässään kokemille tapahtumille. Tutkimuksen tavoitteena on luoda henkilökohtaista, aitoa ja subjektiivista tietoa. Tarkoituksena ei ole siis yleistää tutkimustuloksia. (Pöntinen & Huuhka, 2013.)
Narratiivista tutkimusotetta käytetään silloin, kun halutaan paljastaa totuus ihmisen kokemuksesta.

Sanalla narratiivi on monta merkitystä, mutta yleisimmin se mielletään tarinana tai kertomuksena.
Narratiivi voi olla puhuttu tai kirjoitettu tarina, mutta se voi perustua myös kuvalliseen materiaaliin.
Perinteisessä tarinan rakenteessa on alku-, keski- ja loppuvaihe. (Riesmann 2008, 7–10.) Tässä
tutkielmassa narratiivit ovat kirjoituspyyntöön lähetettyjä vastauksia. Termejä kertomus ja tarina
voidaan käyttää rinnakkain. Tällöin termien välillä ei nähdä merkittävää eroa. Tutkija voi i tse päättää kumpi termeistä on soveltuvampi tutkimukseen. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 189). Tässä
tutkielmassa käytetään kyseisiä termejä toistensa synonyymeina. Narratiiveja kutsutaan tutkielmassa tarinoiksi, kertomuksiksi tai vastaustarinoiksi.

Narratiivinen analyysi on jaettu kahteen osaan: narratiivien ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivisessa analyysissa rakennetaan uusi kertomus aineiston kertomuksien pohjalta. Tämä tarkoittaa,
että aineistossa esiin tulevat tutkimuskysymyksien kannalta oleelliset teemat muodostavat uuden,
juonellisen ja ajallisesti etenevän tarinan. Narratiivien analyysissa aineiston kertomuksia luokitellaan. (Heikkinen 2010, 149–150.) Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber (1998, 141–164) kuvaavat
narratiivien analyysia kategoriseksi analyysiksi, jossa kertomukset jaetaan osiin ja osat jaetaan
teemojen mukaisesti yhteen. Näin ollen narratiivien luokittelua voidaan tehdä, esimerkiksi teemoittain tai erilaisten kategorioiden avulla (Autio 2006, 33). Tutkielmassa narratiivien analyysilla oli
merkittävä osuus, sillä seuranhaun syyt sekä seuranhaun prosessin vaiheet teemoiteltiin. Näin
saatiin eri yksilöiden kokemukset samoista tilanteista ja kokemuksista yhdistettyä. Tulokseksi saatiin yhdistäviä ja eriäviä kokemuksia tilanteista.

Narratiivisessa eli kerronnallisessa tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on tarinan kirjoittajan
kokemus maailmasta. Tekstiaineiston narratiiviseen analyysiin ei ole yhtä ainoaa toimintatapaa,
vaan joukko erilaisia vaihtoehtoja. Näitä ovat kokonaisuuteen keskittyvä temaattinen analyysi sekä
yksityiskohtien analyysimenetelmät. Yksityiskohtien analyysissa aineistoa voidaan luokitella kertomusten hahmojen perusteella sekä kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysilla. Vaihtoehtoja
voidaan käyttää erikseen tai yhdessä toisiaan täydentäen, jolloin aineiston analyysi on moniulotteisempaa. (Hyvärinen 2006, 4-17.) Temaattisessa analyysissa tarinan sisältö on yksinomaan huomionkohteena. Aineistolta kysytään tällöin, mitä on kerrottu. Aineiston analyysi etenee aluksi temaattiseen luokitteluun, jota täydennetään aineistolainauksilla. Tutkija tarvitsee herkkyyttä, jotta
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näkee aineistosta asiat, joita kirjoittaja pitää itsestään selvyytenä. Näin kadoksissa olevat näkökannat tulevat näkyviksi. (Riesmann 2008, 63–67.)

Yksityiskohtien analyysi keskittyy puolestaan kuvaustapaan, eli ihmisen tapaan kommunikoida
tekstin, puheen tai kuvan välityksellä. Sen avulla voidaan löytää temaattisessa analyysissa epähuomioon jääneitä yksityiskohtia. Yksityiskohtien analyysi voi laajentaa tutkijan löydöksiä temaattisen analyysin rinnalla, mutta se voi myös monimutkaistaa tai johdattaa niitä yllättäviin suuntiin.
Yksityiskohtien analyysissa aineistossa käytetyt ilmaisut otetaan tutkimuskohteeksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti niiden muodollisiin piirteisiin. Tämä analyysi vaatii yhä uudelleen ja uudelleen
aineiston läpikäymistä ja tarkkaa analyysia tekstikohdissa, joissa yksityiskohtaisella analyysilla
haetaan vastauksia. Yksityiskohtien analyysi keskittyy joko kertojan hahmon analyysiin tai kertomuksen kulun analyysiin. (Emt. 2008, 100–103.)

Tutkielmassa käytettiin temaattista analyysia kokonaiskuvan hahmottamiseen ilmiöstä ja vastaamaan kysymyksiin, miksi Internetistä haetaan seksiseuraa sekä luomalla yleiskuvaus seksiseuranhaun etenemisestä Internetistä fyysiseen tapaamiseen. Yksityiskohtaisessa analyysissa syvennettiin seksiseuranhaun prosessin eri vaiheita, seksiseuranhaun syitä sekä muita kokemuksia seksiseuranhausta. Temaattinen sekä yksityiskohtainen analyysi täydensivät toisiaan ja paljastivat yhdessä erilaisia tarinoita ja kokemuksia Internetin seksiseuranhausta.

Kun aineisto oli hankittu, alkoi huolellinen ja perusteellinen tutustuminen siihen. Aineistoon tutustuminen etenee parhaiten, kun aloittaa aineiston lukemisen tavalla kuin lukisi kaunokirjallisuutta.
Kun aineistoa luetaan toistamiseen, lukutyyli voi muistuttaa hyvän romaanin lukutapaa, jossa juonen käänteitä ei tarvitse jännittää mutta jossa on mahdollista havaita pieniä vivahteita. Vasta näiden lukukertojen jälkeen voidaan siirtyä aineiston analyysiin. (Hänninen 2010, 167.) Analyysivaiheessa aineiston lukemisessa kiinnitetään huomioita tapahtumiin (mitä tapahtui), kokemuksiin (tunteet, reaktiot, tarkoitukset), selityksiin ja puolustuksiin sekä kerrontaan, esimerkiksi kielellisiin ilmaisuihin ja kirjoittajan sekä lukijan vuorovaikutukseen (Gibbs 2007, 63).

Hyvä narratiivinen analyysi johdattelee lukijansa aineistossa pintaa syvemmälle ja kohti laajempaa
sekä monipuolisempaa selitystä. Se on monitasoista ilmaisua ihmisen ajatuksista ja mielikuvituksesta. (Riesmann 2008, 13.) Laadullisen tutkimuksen analyysi rakentuu keskeisille ydinkategorioille, jotka ovat päälöydöksiä aineistosta ja jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin. Niiden avulla rajataan aineistoa ja karsitaan sitä koskemaan vain tutkimuskysymyksien kannalta olennaisempia aineiston osia. Mikäli kunnon rajausta ei tehdä, on vaarana raportoinnin sirpaleisuus. Raportoinnin
tavoitteena on tutkimuksen kannalta merkittävien teemojen mahdollisimman laaja ja kattava käsittely. (Kiviniemi 2010, 80.)
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Tutkimuksen aineistona toimivat ihmisten omakohtaiset kirjoitukset omista kokemuksistaan. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisäävät riittävät suorat lainaukset aineistosta (Hirsjärvi ym.
2003, 215). Luotettavuutta tutkielmaan on pyritty tuomaan vastauskertomuksien lainauksilla. Aineistolainauksilla voidaan tuoda lukijalle näkyväksi perusteet tehdyille tulkinnoille. On kyettävä perustelemaan kattavasti aineiston pohjalta tehdyt tulkinnat ja todistettava niiden lähtökohdat suorilla
lainauksilla. Lukija saa konkreettisia esimerkkejä tutkimukseen osallistuvien ihmisten kokemuksista. Lainauksia käyttämällä saadaan vastaajien oma ääni kuuluviin ja lukija voi myös itse tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kun tutkimusaineistona toimivat ihmisten omakohtaiset kirjoitukset, on mahdollista törmätä tulkinnallisiin ongelmiin. Jokainen ihminen kokee, havaitsee ja ajattelee asiat omalla tavallaan, joten
jokaisella ihmisellä on myös omanlaisensa tulkinta eri asioista. Tutkimuksen teossa se tarkoittaa,
että tutkijan tulee pohtia monia eri vaihtoehtoja tulkinnoilleen. (Hirsjärvi ym. 2003, 212.) Tutkielman
tarkoituksena oli kertoa ihmisten kokema todellisuus seksiseuran etsimisestä heidän tarinoiden
kautta.

Kuitenkin tulkinnassa on otettava huomioon, että tutkija vaikuttaa tuottamaansa tietoon subjektiivisuuden kautta (Ronkainen ym. 2008, 18). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulkintoja tehdään
tutkijan ajatustyön prosessina, jolloin objektiivisuutta on mahdoton saavuttaa. Luotettavuuden lisäämiseksi on pyritty siihen, että tulkintoja on tehty mahdollisimman monipuolisesti ja laajaalaisesti. Ikään kuin kaikki kivet kääntämällä on etsitty vaihtoehtoja tulkinnoille. Työssä tämä on
huomioitu ja tiedostettu, jotta omat asenteet eivät heijastuisi työn tuloksiin. Todellisuudessa tämä
on hankala toteuttaa, sillä tiedostamattomat asenteet voivat tulla huomaamattaan esille.

4.3 Analyysi esimerkki
Aineiston analyysissa tavoitteena oli moniulotteinen tulkinta vastaustarinoiden kirjoittajien kokemuksista. Analyysin alkumetreillä, maaliskuun 2013 alussa, luin kaikki vastaustarinat noin puolenkymmentä kertaa läpi, jotta tarinoista saisi kokonaiskuvan. Näiden lukukertojen aikana tarinoista
alkoi erottua teemoja, jotka vastasivat tutkimuskysymyksiin. Aluksi vastaustarinat merkittiin sukupuolesta kertovan kirjainlyhenteen ja järjestysnumero avulla. Ensimmäisen miespuolisen vastaajan
kertomus sai tunnistekoodiksi M1 ja seuraava M2. Samalla logiikalla merkittiin loput miesten vastausviesteistä. Naispuolisten vastauksien lähettäjät merkittiin samalla tavalla, mutta kirjainlyhenne
oli N, eli N1 oli ensimmäisen naispuolisen vastauslähettäjän tunnistekoodi. Aluksi huomio keskittyi
siihen, mitä tarinoissa oli kirjoitettu ja kerrottu, eli temaattiseen analyysiin. Vastaustarinat käytiin
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yksitellen läpi ja niistä etsittiin seuraavia asioita: 1. syitä seksiseuranhaulle, 2. seksiseuranhaun
prosessin kulkua, 3. saatiinko seuraa sekä 4. muita kokemuksia seuranhausta.

Aineisto käytiin useaan kertaan läpi kynän kanssa, ja vastaustarinoihin merkittiin ne kohdat, joissa
kerrottiin edellä mainituista seikoista. Tämän jälkeen alkoi teemojen yhteen kokoaminen. Ensin
poimittiin yhteen kaikki vastauksien kohdat, joissa kerrottiin seksiseuranhaun syistä. Niiden perusteella muodostettiin seksiseuranhaun syiden ryhmät sekä niiden alaryhmät. Tässä vaiheessa tutkinnan kohteena oli se, mitä oli kerrottu. Syiden tarkastelun jälkeen siirryttiin seksiseuranhaun prosessista kertoviin aineiston osiin. Analyysi eteni tässä samalla kaavalla kuin seuranhaun syitä tutkiessa. Vastausviesteissä kerrotut tutustumisprosessin vaiheet purettiin osiin ja niistä muodostettiin
ikään kuin uusi tarina, johon yksittäiset vastaustarinat olivat osallisina. Näin syntyi tarina, jonka
mukaisesti aineistojen seuran etsimisprosessi eteni. Seuraavaksi huomio kiinnittyi, mitä muuta
vastaustarinoissa oli kerrottu, eli seuranhaun lopputulokseen sekä muihin kokemuksiin. Näistä löydöksistä rakentui tutkielman osa, joka käsitteli tyytyväisyyttä Internetin seksiseuranhakuun.

Seksiseuranhaun kokemuksista kertovat kohdat merkittiin ja niistä etsittiin yhdistäviä sekä eriäviä
ominaisuuksia. Tulkinnan aikana erot ja yhtäläisyydet alkoivat erottua, ja niiden pohjalta koottiin
luvut ”Saatiinko seksiseuraa?”, ”Miksi Internetistä?” sekä ”Internetin seksiseuranhaun kokemuksia”.
Tämän vaiheen jälkeen temaattinen analyysi oli suoritettu. Temaattisen analyysin jälkeen palattiin
seksiseuranhaun syiden pariin. Aineisto käytiin jälleen kerran läpi, mutta tälle kertaa mukana oli
myös temaattisen analyysin tulkinnan osuus. Siirryttiin yksityiskohtien analyysiin, eli huomion kohteeksi otettiin kieli, miten vastaustarina oli kerrottu.

Aineisto sekä temaattinen analyysi käytiin uudelleen läpi, mutta syvemmin ja tarkemmin. Aineistosta tarkasteltiin kertojan sanavalintoja ja tarinan kerrontaa. Näin ollen yksityiskohtien analyysi syvensi ja monipuolisti temaattista analyysia. Yksityiskohtien analyysi eteni syistä, prosessiin ja lopuksi muiden kokemuksien tarkasteluun. Analyysia luettiin, tarkennettiin ja muokattiin useaan kertaan, koska uudelleen tarkastelussa uusiin asioihin kiinnitti huomiota. Yhä uudelleen aineistoa käsitellessä saavutettiin kyllääntyminen eli saturaatiopiste. Kyllääntyminen tarkoittaa sitä, ettei aineisto
tuota enää uutta tietoa tutkimuskysymyksiin (Järvenpää 2006). Analyysin tekovaiheessa otettiin
välillä etäisyyttä aiheeseen pitämällä taukoja. Nämä tauot vaihtelivat viikosta muutamaan päivään.
Niiden avulla ajatustyö sai hetken levätä ja irtautua aiheesta. Tauon jälkeen oli helpompi nähdä
uusia ulottuvuuksia aineistossa ja sen tulkinnassa.

Esimerkki vastaustarinassa N12 kertoi seksiseuran etsimisen kokemuksestaan. Esimerkki vastaukseksi kyseinen vastaus valikoitui, koska siinä oli käsitelty kaikkia tutkimuskysymyksiä ja koska se
oli sopivan laajuinen esimerkiksi. Analyysin vaiheet näkyvät vastaustarinassa. Vastaustarinaan on
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merkitty numeroin ne tarinan osat, joissa kutakin tutkimuskysymystä käsitellään. Numeroiden merkitykset ovat: 1. syitä seksiseuranhaulle, 2. seksiseuranhaun prosessin kulkua, 3. saatiinko seuraa
sekä 4. muut kokemukset seuranhausta.
”Ihan huvikseni tapasin miehiä panomielessä viime keväänä (1). Tapaamiset olivat
hyvin spontaaneja, joskus keskellä yötä, ja tavatessamme olin hyvin kiihottunut koska
minua olisi tulossa panemaan lähes tuntematon mies. Tilanteessa kiihottavinta oli
juuri se, miten se eteni: keskustelua netissä siitä mitä haluaisimme toisillemme tehdä,
sitten mies tulee ovelleni ja syöksymme jo eteisessä toistemme kimppuun. Uros tulee
ottamaan naaraan (2). Melkein kaikki tapaamiset olivat juuri sitä mitä odotin (fiksuja
ihania miehiä joiden kanssa mahtavaa seksiä [3]), mutta pari huonompaakin tapausta
mahtui mukaan. Näitten tapaamisten myötä sain myös elämäni parasta seksiä, ja
muutama näistä miehistä on edelleen jollain tapaa mukana elämässäni ja tapaamme
satunnaisesti silloin kun siltä tuntuu. Seksin merkeissä totta kai (4).” (N12)
Vastaustarinassaan N12 kertoi seuranhaun syyksi huvin. Hän oli kokeilevalla mielellä liikkeellä.
Hänellä ei ollut suuria tavoitteita seuranhaun suhteen, vaan ikään kuin tarkistamassa, mitä Internetin kautta voi löytyä. Seuranhakuprosessin N12 oli avannut lyhyesti ja ytimekkäästi. Hänen seksitapaamiset olivat olleet spontaaneja ja kehittyneet varsin nopeasti Internetistä kasvokkain tapaamiseen. Ensin oli keskusteltu Internetissä seksuaalissävytteisiä keskusteluja ja tämän jälkeen
miespuolinen seksiseuralainen oli saapunut N12 luo. Heti saapumisen jälkeen tapahtui seksuaalinen kontakti ilman tarkempaa tutustumista toiseen. Tapaamisista sai melko intiimin, eroottisen ja
jopa eläimellisen intohimoisen kuvan, kun ”uros tulee ottamaan naaraan”. Vastaustarinasta ilmeni,
että seksiseuranhakija oli tyytyväinen seksiseuranhaun tulokseen, vaikka muutama pettymyskin oli
mahtunut joukkoon. Lisäksi tätä päätelmää tukee kokemus ”elämän parhaasta seksistä” sekä seksikumppaneista, jotka olivat edelleen hänen elämässä. Tuntemattoman kiihottavuus sekä nopea
toiminta seksitapaamisien kehittymisessä voi kertoa siitä, että kirjoittajan suhde seksiin on nautinnonhakuinen ja seksiä ei koeta tavaksi ilmaista rakkautta.
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5 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Vastauksia tuli kirjoituspyyntöön yhteensä 39. Kolmea vastausta ei pystynyt hyödyntämään tutkimuksessa, koska ne eivät vastanneet tutkimuskysymyksiin. Kahdessa näistä kerrottiin Internetin
ulkopuolisista seksikokemuksista. Yhden vastauksen sisältöä ei kyetty ymmärtämään selkeästi,
jotta siitä olisi saatu muodostettua totuudenmukainen kuvaus. Aineistoksi päätyi 36 kirjoitusta.
Vastauksien laajuus vaihteli suuresti. Osa vastauksista oli muutaman lauseen mittaisia. Osa oli
pitkiä, kuvailevia ja yksityiskohtaisia. Joissakin vastauskertomuksissa oli kerrottu useita kokemuksia Internetin seksiseuranhausta. Vastauksien joukosta löytyi myös kokemuksia, jotka eivät olleet
täyttäneet seuranhakijan toiveita, eli seksiseuraa ei ollut löydetty.

Kirjoituspyyntölomakkeella vastaajilta pyydettiin perustietoina ikä ja sukupuoli. Tutkimuksen aineistoon otetuista 36 vastauksesta 18 oli naisten lähettämiä ja 18 miesten lähettämiä (taulukko 2). On
mielenkiintoista, että aineiston kertomukset jakautuivat sukupuolisesti tasan. Tämä voi viitata siihen, että kummankin sukupuolen edustajat hakevat seksiseuraa Internetin kautta lähes yhtä paljon. Voi kuitenkin olla, että toisen sukupuolen edustajat, esimerkiksi naiset, kertovat mielellään
kokemuksistaan, joten se voi antaa vääristyneen kuvan seksiseuranhaun yleisyydestä. On otettava
huomioon, ettei tämän aineiston pohjalta voida tehdä yleistyksiä siitä, kuinka paljon eri sukupuolet
hakevat seksiseuraan Internetistä.

TAULUKKO 2. Vastauksien jakautuminen sukupuolen mukaan
Sukupuoli
Nainen

Vastauksien
määrä
18

Mies

18

Taulukosta 3 käy ilmi vastauksien jakautuminen ikäryhmittäin. Seitsemän vastausta oli 18–25vuotiaiden lähettämiä. Eniten vastauksia (14) olivat lähettäneet 26–35-vuotiaat. Toiseksi eniten, 12
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vastausta, olivat lähettäneet 36–45-vuotiaat. Yhteensä kaksi vastausta oli lähetetty yli 46-vuotiailta
henkilöiltä. Yhdessä aineiston vastauksessa ei ollut ilmoitettu ikää. Aineiston ikäjakaumaan oli
mahdollisesti vaikuttanut City.fi -sivuston sisältö, joka on kohdennettu nuorille aikuisille. City.fi sivuston mukaan eniten sivustoja käyttävät 20–34-vuotiaat (2011). Aineiston ikäjakauma näyttää
seuraavan vahvasti City.fi -sivuston käyttäjien ikäjakaumaa, mikä oli varsin odotettavaa, koska
aineisto koostui sivuston käyttäjistä.

TAULUKKO 3. Vastauksien jakautuminen ikäryhmittäin
Ikä
18–25

Vastauksien
määrä
7

26–35

14

36–45

12

46–55

1

56–65

1

Aineiston ikäjakaumaa vahvistaa ruotsalaisen tutkimuksen (Daneback et al. 2007, 106) tuloksia,
jossa havaittiin, että yli 35-vuotiailla naisilla oli huomattavasti enemmän kokemuksia seksiseuranhausta kuin alle 25-vuotiailla. Tämän tutkimuksen aineisto vahvistaa aiempia löydöksiä, sillä eniten
Internetin seksiseuranhaun kokemuksia oli 26–45-vuotiailla (yhteensä 26). Myös Kontulan (2009,
58–59) tutkimustulokset puoltavat ikäjakautumaa. Kontulan mukaan asenteet satunnaisia seksisuhteita kohtaan ovat keventyneet etenkin 25–34-vuotiaiden keskuudessa. Aiemmat tutkimustulokset sekä tämän tutkielman tulokset siis kuvaavat, että aktiivisimpia Internetin seksiseuranhakijoita olivat 25–45-vuotiaat, mutta tätä ei voida kuitenkaan tämän tutkielman perusteella yleistää.

5.1 Syyt seksiseuranhaulle
Yhteensä 29 tarinassa oli kerrottu tarkemmin seuranhaun syistä. Nämä syyt oli vastaustarinoissa
kerrottu selkeästi. Taulukosta 4 ilmenee seuranhaun syiden ryhmät ja niiden vastausviestien määrät. Internetin seksiseuranhaun syyt ovat jaettu kuuteen laajempaan ryhmään, joista kaksi ryhmää
jakautuu pienempiin alaryhmiin seuranhaun syiden mukaan. Numerot kuvaavat vastauksien lukumäärää, joissa oli annettu kyseinen syy seuranhaulle. Kuusi seksiseuranhaun pääryhmää on pelkkää seksiä (6), seikkailunhalu ja kiihottava tuntemattomuus (7), erityiset tarpeet (6), elämäntilanne
eron jälkeen (5), parisuhteen ulkopuoliset rakastajat (3) sekä tuttavuus johti seksisuhteeseen (2).
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Erityiset tarpeet -ryhmä on jaettu neljään alaryhmään, jotka ovat erinomaiseen seksiin (1), risteilyseuraksi (1), ryhmäseksiin (2) sekä lisätuloksi (2). Parisuhteen ulkopuoliset rakastajat -ryhmä on
jaettu kahteen alaryhmään, jotka ovat salasuhde (2) ja puolison luvan kanssa (1).

Seuraavaksi käsitellään jokainen näistä ryhmistä erikseen, kuten se on vastauskertomuksissa
näyttäytynyt. Luotettavuuden tueksi käytetään suoria lainauksia vastauskertomuksista, jotta lukija
kykenee tekemään omia tulkintoja tekstien perusteella. Lainaukset ovat siinä muodossa kuin vastaajat ovat ne kirjoittaneet. Lainaukset ovat kursivoitu ja sisennetty. Lainauksen lopussa on tunnistekoodi, jonka perusteella voi nähdä vastaajan sukupuolen (M= mies, N= nainen). Kolme pistettä
on merkitty lainaukseen, mikäli siitä on jätetty jokin osa pois. Poisjätetyt osat ovat olleet asiayhteyteen kuulumattomia selvityksiä. Lisäksi tutkielman löydöksiä peilataan aiempiin tutkimustuloksiin.

TAULUKKO 4. Internetin seksiseuranhakusyiden jakautuminen sekä niiden alaryhmät

Seuranhakuryhmät

Yhteensä

Pelkkää seksiä

6

Alaryhmät

Alaryhmien
osuudet

Erinomaiseen seksiin

1

Risteilyseuraksi

1

Ryhmäseksiin

2

Lisätuloksi

2

Salasuhde

2

Puolison luvan kanssa

1

Seikkailunhalu ja kiihottava tuntemat- 7
tomuus
Erityiset tarpeet

6

Elämäntilanne eron jälkeen

5

Parisuhteen ulkopuoliset rakastajat

3

Tuttavuus johti seksisuhteen

2

5.1.1 Pelkkää seksiä
Internetistä haettiin seuraa nimenomaan seksiin, ei parisuhteeseen tai muuhun toimintaan. Pelkän
seksiseuran etsimisen tarkoituksena oli seksuaalisten tarpeiden tyydytys. Kun parisuhdekumppania ei ollut, haluttiin seksuaaliset tarpeet tyydyttää muulla tavalla (N11). Vakavampaa parisuhdetta
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ei edes kaivattu sen hetkiseen elämätilanteeseen. Osmo Kontulan (2008, 165–166) mukaan henkilöt, joilla oli runsaasti satunnaisia seksikumppaneita, suhtautuivat sitoutumattomuuteen myönteisesti. Tällaiset henkilöt eivät tavoitelleet pitkä-aikaisia suhteita vaan pyrkivät sitoutumattomuuteen.
Tätä ei kuitenkaan voida täysin osoittaa tämän aineiston pohjalta, sillä ei pystytä todistamaan, onko vastauskertomuksien kirjoittajilla ollut runsaasti satunnaisia seksisuhteita.
”Olen aina ollut seksuaalinen nainen, ja koska sopivaa "parisuhde"kumppania ei ollut
edes horisontissa, ajattelin että haluan edes saada seksuaaliset tarpeeni tyydytettyä.”
(N11)
Vaikka seksiseuraa haettiin, sitä ei aina ilmaistu selvästi, kuten M17 vastauksesta käy ilmi. Internet
luo väylän, jolla voi etsiä itseään kiinnostavia ihmisiä, joilla on samat tavoitteet seuranhaulle kuin
itselläkin (Niemelä & Malmi 2011, 22–24). Sellaiset henkilöt, jotka Internetin tutustumisen aikana
osoittavat muita mielenkiinnonkohteita tai tavoitteita, voidaan helposti unohtaa ja etsiä uusia itseään kiinnostavia ihmisiä. Esimerkiksi, jos Internetistä löydetty tuttavuus antaa ymmärtää, että hänen tavoitteenaan olisi löytää parisuhde, voi seuranhakija lopettaa yhteydenpidon. Jotta Internetissä aloitettu seksisuhde toimii, on molemmilla oltava sama tavoite toiminnalle. Pelkkää seksiseuraa
etsiessä ei kaivata parisuhteen elementtejä suhteeseen. Suhde perustuu seksille, joka tarjoaa fyysistä mielihyvää ja nautintoa osapuolille.
”Hain kaksi vuotta sitten seksiseuraa monellakin deittipalstalla, mutta en maininnut
hakevani nimenomaan seksiä, vaan sen sijaan esittelin itseni aika luovalla tavalla ja
pyysin ottamaan yhteyttä, jos profiilini kiinnostaa… Naiset, joiden kanssa kirjoitellessa
selvisi, että he eivät etsineet seksisuhdetta, tai että he eivät halua keskustella seksistä, jätin huomiotta.” (M17)
Internet tarjosi vaihtoehdon seksiseuran etsimiseen henkilöille, jotka eivät viihtyneet baareissa.
Arkielämässä seksisuhteiden löytäminen voi olla hankalaa työstä tai perhesyistä johtuen. Jos yöelämästä satunnaisten seksikumppanien etsiminen ei innosta, vaihtoehdot voivat olla vähissä. Internet avaa tällaisille henkilöille uuden kanavan etsiä seksiseuraa omalla vapaa-ajallaan ilman yöelämässä pyörimistä. Baareissa käyminen ja yöelämä eivät aina kiinnosta henkilöä, kuten N17
tarinassaan kertoi. Baarielämä voidaan kokea itselle epäkiinnostavaksi toiminnaksi, joten tällöin ei
mielellään lähdetä yöelämään vain seksiseuran löytämisen toivossa. Esimerkiksi yksinhuoltajan voi
olla hankalaa lähteä etsimään satunnaista seksiseuraa lasten ollessa pieniä. Vastaustarinassaan
N9 päätti hakea Internetin kautta rakastajan, koska tapailemansa mies matkusteli paljon. Vastaaja
halusi enemmän läheisyyttä ja seksiä, kuin tapailemansa mies pystyi tarjoamaan. Alla olevista vastauksista selviää, että seksuaalisten tarpeiden tyydytys oli yhtenä voimakkaimmista syistä seksikumppanin etsimiseen.
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”Hain seksiseuraa netistä, koska en ollut tuolloin parisuhteessa enkä sillä hetkellä
kaivannut parisuhdetta. En ole baareissa käyvää tyyppiä, joten seksiseuran löytäminen muuten on hankalaa.” (N17)
”Olin ollut jo pidempään yksin lapsen syntymän jälkeen, vuosia. Toisinaan olin kaivannut miestä, toisina aikoina en lainkaan. Kesällä minuun ihastui eräs mies ja vastavuoroisesti minä häneen. Hänen työkiireidensä takia tapasimme hyvin harvoin. Tämä ei riittänyt minulle, vaan tulin siihen tulokseen, että jos hän ei ole saatavissa, etsin
netin kautta rakastajan.” (N9)

5.1.2 Seikkailunhalu ja kiihottava tuntemattomuus
Seksiseuranhakuun Internetistä liittyi joskus seikkailun ja jännityksen tunteen tavoittelua. Jännityksen tunteeseen ja mieleenpainuvaan tilanteeseen liittyy usein uudenlainen kokemus, uusi kumppani ja uusi seksuaalinen kontakti (Kontula 2012, 25). Jännitystä luo vahvasti ajatus, että Internetistä löydetty seksikumppani on tuntematon (M13). Seksi täysin tuntemattoman henkilön kanssa
koettiin kiihottavaksi ja houkuttelevaksi. Kontula (2012, 20) määrittelee intohimoksi pään sekoittavan kiihottumisen ja heittäytymisen tunteet. Intohimoisesta kokemuksesta unelmoidaan, mutta toisaalta sitä myös pelätään, koska intohimon hetkiin liitetään itsekontrollin menettäminen. Kiihottavan tuntemattomuuden voidaan ajatella johtuvan intohimosta tuntematonta seksikumppania kohtaan. Internetissä tutustuessa seksuaaliset toiveet ja mieltymykset usein otettiin selville, mutta todellisesta ruumiiden yhteensopivuudesta ja seksuaalisten käytänteiden kohtaamisesta ei ole takeita. Kaikki tämä selviää vasta itse seksuaalisessa kontaktissa. Tuntemattomaan henkilöön ei tarvitse yhdistää kiintymyksen tunteita, vaan seksikohtaamisessa toinen on kuin kasvoton seksiobjekti,
jonka kanssa täytetään ruumiin haluja. Tosin ongelmia voi ilmetä silloin, jos objekti on pelkkä halun
kohde, eikä hänen oikeuksia ja mieltymyksiä oteta huomioon (Kontula 2012, 119).

Seuranhakuun minut sai varmaankin seikkailunhalu ja toisaalta mieltäni usein kiehtoo
se, että on jännittävää ja jollain tavalla kiihottavaa harrastaa seksiä tuntemattoman
kanssa.” (M13)”
Toisaalta tuntemattomuuteen liittyy riskit ja pelot. Vastauksessaan N14 kertoi pohtineensa seksiseuranhakuilmoituksen laittoa kolmen kuukauden ajan, jonka jälkeen oli laittanut ilmoituksen. Yhtenä houkuttava tekijänä naisvastaaja nimesi tuntemattoman henkilön kanssa seksin harrastamisen. Hän kiteyttää osuvasti sen, mikä liitetään tuntemattoman kiihottavuuteen, eli täydellinen nautintoon antautuminen. Internetiin liittyvä anonyymius voi olla riskitekijä seksiseuranhaussa, koska
Internetin suojin voidaan esiintyä täysin eri henkilönä, erilaisin motiivein. Buss (2006, 140) on
huomioinut, että fyysisen väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi joutumisen riski kasvaa irtosuhteiden
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myötä. Toisin sanoen, mitä enemmän satunnaisia seksisuhteita henkilöllä on, sitä todennäköisemmin hän voi joutua väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi. Tämä koskee kaikkia satunnaisia seksisuhteita niin Internetistä että muualta hankittuja. Toisaalta tätä riskiä yritetään Internetissä tutustuessa pienentää vaihtamalla valokuvia ja usein järjestämällä ensitapaaminen julkiselle paikalle.
”… aiemmin leikittelin ajatuksella että millaista se voisi olla. Antautua tuntemattoman
iholle ja vaan panna. Kunhan pääsi kaikista pelottavista kauhuskenaarioista eroon,
kuten sukupuolitaudit, väkivalta, " entä jos en kelpaa kellekään?" ajattelin antaa ajatuksen hautua, haluanko todella tätä, vai en. Lopulta 3 kuukautta asiaa pähkäiltyäni,
laitoin ilmoituksen nettiin.” (N14)
Toisen valheellisuuden, hyväksikäytön ja väkivallan pelon lisäksi seksiseuranhakija voi pelätä
omaa miellyttävyyttään toisen silmissä, kuten N14. Seuranhakija voi olla epävarma itsestään ja
siitä kokeeko vastapuoli hänet seksuaalisesti kiinnostavana, jotta seksitapaaminen onnistuisi. Itsensä kokeminen haluttavaksi sekä seksikumppanin haluttavuus ovat merkittävässä roolissa seksisuhteessa. Näitä löydöksiä puoltavat Väestöliiton ja G-pisteen tutkimustulokset (Kontula 2008,
147), joissa selvisi, että etenkin naisten satunnaisten seksisuhteiden syynä oli jännityksen tunne,
oman haluttavuuden kokeminen sekä estottomuuden tunne. Estottomuuden tunteeseen liittyy tuntemattoman iholle antautuminen, josta edellä oleva sitaatti kertoo. Satunnaisissa suhteissa naiset
tuntevat voimakkaammin huuman tunteita ja nauttivat seksikumppanin osoittamasta mielenkiinnosta (Papp ym. 2000, 192). Tuntemattomuuden kiihottavuus, estottomuus sekä pelkkä fyysinen nautinto ovat seksisuhteelle ominaisia piirteitä.

Seksiseuran etsimiseen liittyi joskus myös kokeilunhalu. Seksiseuran etsiminen voidaan kokea
johonkin elämänvaiheeseen liittyväksi kokeiluksi, esimerkiksi nuoruuden kokeiluksi, kuten yksi vastaaja (M1) selitti seuranhakuaan. Nuoruuden kokeiluna seksiseuran etsimiseen voi liittyä uusien
kokemuksien etsimistä, jännitystä ja rajojen etsimistä. Buss (2006, 142) vahvisti samankaltaista
yhteyttä nuoruuden ja seksikokeilujen välillä. Hänen mukaansa nuoruuteen kuuluvat seksikokeilut,
joilla voidaan mitata omaa viehätysvoimaansa sekä etsiä omia seksuaalisia mieltymyksiä.
”Jonkinlainen nuoruuden kokeilu se oli.” (M1)

Nuoruuden jälkeen Buss (2006,142) nimeää seuraavaksi aktiiviseksi seksikokeilujen vaiheeksi
elämäntilanteet, jotka ajoittuvat parisuhteiden väliin. Tällöin kyseessä voi olla oman viehättävyyden
ja kiinnostavuuden arviointi. Toisin sanoen seksisuhteiden avulla voidaan päivittää oma markkinaarvo parisuhdemarkkinoilla (emt. 2006, 132–136). Aineisto vahvistaa myös tätä seikkaa, kuten M2
vastauksessaan kirjoittaa etsivänsä seksiseuraa seurustelusuhteiden välissä. Elämäntilanne voi
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tarjota tilaisuuden hakea Internetistä seksiseuraa. Esimerkiksi vakituisen seurustelukumppanin
puuttuminen elämästä tarjoaa tilaisuuden uusien kokemuksien etsimisiin.
”Silloin, jos en satu seurustelemaan, etsin seksiseuraa ja uusia kokemuksia.” (M2)

Vastauksista kävi ilmi, että joskus seksiseuraa haettiin Internetistä humoristisesti kokeilumielessä.
Internetiin saatettiin laittaa seksiseuranhakuilmoitus ja katsoa, mitä sen avulla löytyy. Kun seuraa
haetaan huvin vuoksi, silloin pettymyksetkään eivät tunnu yhtä raskailta kuin tosissaan seuraa hakevilla. Haasion (2006, 271–272) tutkimuksen yhtenä tuloksena Internetin viihdepalveluiden käytön
syynä oli myös niin kutsuttu huvin vuoksi käyttö. Seksiseuraa etsitään siis pilke silmäkulmassa ja
lähtöajatuksena on, että katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Suuria odotuksia ei ole, mutta toiveena oli
löytää tyydyttävää seksiseuraa. Muutamissa vastauksissa kerrottiin, että seuraa haettiin huvin
vuoksi (N6 ja N12). Yhdessä viestissä seuranhaun syytä kuvailtiin ”puoliksi läpäksi” (N3), joka voidaan ymmärtää huvin vuoksi seuran etsimiseksi.
”Laitoin joskus puoliksi läpällä seksiseurahakemuksen nettiin.” (N3)
”Hain joskus huvikseni vakipanoa netistä” (N6)
”Ihan huvikseni tapasin miehiä panomielessä viime keväänä.” (N12)

5.1.3 Seuraa erityiseen tarpeeseen
Seksiseuraa Internetistä etsittiin myös erityisiin tarpeisiin. Erityisiksi tarpeiksi oli laskettu seksiseuranhaun syyt, joissa oli tarkasti määritelty tavoite tai toive seksiseuran laadusta/toiminnasta. Näitä
erityisiä tarpeita vastaustarinoissa ilmeni neljä. Näitä olivat seuraa erinomaiseen seksiin, risteilyseuraksi, ryhmäseksiin sekä seksiseuraa lisätuloksi. Osmo Kontulan (2006, 31–37) mukaan seksuaalikulttuuri on muuttunut kokeilevampaan suuntaan viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä
tarkoittaa sitä, että yleinen keskustelu seksuaalisuudesta on muuttunut avoimempaan suuntaan
sekä seksuaalitavat ovat muuttuneet monipuolisemmiksi. Toisaalta tämä on aiheuttanut myös paineita kokea hyvää seksiä, mutta samalla on alettu nähdä enemmän vaivaa nautinnollisemman
seksin saavuttamiseksi.

Yhdessä viestissä (M7) kerrottiin, että seksiseuraa haettiin erinomaiseen seksiin. Se, mikä luetaan
erinomaiseksi seksiksi jää epäselväksi, mutta seksitoiminnan tavoitteena on luultavasti ollut nautinnollisuus ja seksuaalinen tyydyttyminen. Erinomaiseen seksiin voi sisältyä erilaisia seksitapoja
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sen mukaan, miten seksin osapuolet kokevat ne nautinnollisiksi. Ilmoitus jättää paljon arvailujen
varaan siitä, mitä erinomainen seksi pitää sisällään käytännössä. Toisaalta ilmoitukseen vastaajalle saattaa tulla seksuaalisia suorituspaineita vastatessaan ilmoitukseen, jossa haetaan seuraa
erinomaiseen seksiin. Vastaaja saattaa epäillä omia taitojaan ja kykyjään erinomaiseen seksiin.
Ilmoituksen jättäjästä voi saada seksuaalisesti taitavan ja osaavan kuvan. Ilmoituksen jättäjä voi
olla melko kokenut seksuaalisesti, koska hänellä on luultavimmin jonkinlainen kuva siitä, minkälainen seksi on erinomaista. Kontulan (2008, 165–166) mukaan useiden seksikokemusten myötä
seksuaalinen itsetunto kehittyy. Hyvän seksuaalisen itsetunnon omaava henkilö on usein seksuaalisesti aktiivinen sekä näkee itsensä seksuaalisesti taitavana ja kiinnostavana.
”Tämän hetkinen tapaus tuli vastaan netissä ja hänen vastasi jättämääni ilmoitukseen
jossa kerroin hakevani kumppania erinomaiseen seksiin. Ilmoituksessani ei ollut mitään Sen Oikean etsimistä tai muuta sellaista epätoivoista rakkauden mankumista.”
(M7)
Vastauksessaan M7 kertoi, että seuranhakuilmoituksesta kävi selkeästi ilmi, ettei seuraa haeta
parisuhdetavoitteisesti, vaan kyseessä olisi fyysiseen nautintoon tähtäävä suhde. Tämä rajaa kohdejoukon ulkopuolelle parisuhteesta haaveilevat seuranhakijat. Todennäköisimmät ilmoitukseen
vastaajat olivat siis samalla päämäärällä liikkeellä, koska ilmoitus ei jätä arvailujen varaan seuranhaun syytä ja tavoitetta.

Seksiseuraa voi hakea myös erityiseen tilanteeseen. Yhdessä vastauksessa (M16) kirjoitettiin yhteisestä risteilymatkasta tuntemattoman naisen kanssa, josta ei ollut nähnyt edes valokuvaa ennen
risteilyä. Risteilymatka oli ollut vastauksen kirjoittajalle merkityksellinen tapahtuman, koska se
muistetaan edelleen. Itse reissu oli tapahtunut vuonna 1997, mutta erityinen tilanne oli jäänyt vastaajalle mieleen. Reissun mieleenpainuvuuden syitä olivat ilmeisesti olleet jännittävä matka tuntemattoman naisen kanssa sekä mieleen jäänyt seksikokemus. Kontula (2012, 25) tukee käsitystä
siitä, että jollain tavalla erityiset tilanteet tai kokemukset jäävät usein mieleen. Erityisiin tilanteisiin
liittyvät usein uudet seksikumppanit, uusien seksitapojen kokeileminen sekä uusi ympäristö. Uutuuden viehätyksen kokemus on usein ollut läsnä mieleen jääneessä seksikokemuksessa.

Risteilymatka oli onnistunut vastaajan mukaan, mutta riskejä oli liittynyt matkan onnistuvuuteen.
Ilman valokuvan näkemistä matkalle lähteminen olisi voinut tuoda suuria yllätyksiä, jotka olisivat
voineet liittyä vahvasti reissun onnistumiseen. Esimerkiksi ”neitokaisen” ulkomuotoon pettyminen
tai yllättävä vetäytyminen reissusta olisivat voineet aikaansaada eri lopputuloksen risteilylle. Täytyy
muistaa, että seuranhakupalvelut ovat alkaneet kehittyä vasta 1990-luvun puolenvälin jälkeen ja
tekniikan edelleen kehittyessä mahdollistivat yhä anonyymimman seuranhaun (Saarikoski ym.
2009, 199–200).
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”Vuosi oli 97 ja lähdettiin neitokaisen kanssa pohjoisesta risteilemään vaikken ollut
nähnyt hänestä edes kuvaa. Kivaa oli, ja ensimmäinen kerta kun nainen otti suihin
loppuun asti.” (M16)

Internetistä etsittiin seksiseuraa myös erilaisiin seksuaalisiin kokeiluihin, kuten ryhmäseksiin. Internet tarjosi väylän, jonka avulla pystyi etsimään samanhenkistä seuraa seksuaalisiin kokeiluihin
(Couch & Liamputtong 2008, 276). Seksuaalisiin kokeiluihin voitiin Internetin kautta löytää saman
mielenkiinnon omaavia henkilöitä, joiden kanssa tutustuttiin ja toteutettiin seksuaalisia toiveita.
Vastaustarinassa N13 pariskunta etsi kolmatta henkilöä seksikokeiluihin. Pariskunnan tarkoituksena oli löytää niin sanottu kolmas pyörä. Pariskunnan kummankin osapuolen oli oltava kiinnostuneita ryhmäseksin harrastamisesta, koska se edellyttää usein kaikkien osapuolten toimimista yhdessä, pareittain tai erikseen. Lisäksi ryhmäseksissä oli oltava valmis suostumaan ja näkemään toisen
puolison seksuaalinen toiminta kolmannen, ulkopuolisen henkilön kanssa. Tämä vaatii pariskunnalta avoimuutta ja halua seksuaaliseen toimintaan kolmannen henkilön kanssa.
”Olimme silloisen avomieheni kanssa päättäneet hakea kanssamme leikkimään kolmannen pyörän.” (N13)

Toisessa ryhmäseksitavoitteisessa vastauksessa M19 etsi Internetistä pariskuntaa ryhmäseksiin.
Keskustelukanavan kautta seuranhakija löysi kiinnostavan ja kokeneen pariskunnan. Uskon, että
ensikertalaisen oli antoisampaa kokeilla uusia seksikokemuksia kokeneiden henkilöiden kanssa
kuin ensikertalaisten kanssa. Kun löydetty pariskunta oli harrastanut aiemminkin ryhmäseksiä, voi
seuranhakija olla rentoutuneempi kuin tilanteessa, jossa ryhmäseksin kaikki osapuolet ovat ensikertalaisia. Kokenut pariskunta voi olla suunnannäyttäjänä, miten ryhmäseksi toimii. Näin mahdollisesti vältetään epämiellyttävät tilanteet, joissa kukaan ei tiedä, miten edetä tai mitä tehdä.
”Halusin kokeilla kimppaseksiä (hetero) ja päätin ottaa netin avukseni tässä. Eräästä
chatistä löysin mielenkiintoisen pariskunnan, jotka olivat tällä saralla kokeneita.”
(M19)

Tutkimuksen aineistossa esiin nousi kaksi vastausta, joissa oli hankittu lisätuloja Internetin seksiseuranhaulla. Buss (2006, 132–136) nimeää tällaisen seksin harrastamisen materiaalisen hyödyn
saamiseksi. Etenkin, naisten satunnaisten seksikumppaneiden syynä voi olla materiaalisen hyödyn
saaminen, joka houkuttaa seksin harrastamiseen vieraan henkilön kanssa. Vastaustarinassa lisätuloja oli hankittu laittamalla itse ilmoitus Internetiin, johon halukkaat voivat vastata (N8). Kontula ja
Haavio-Mannila (1997, 524) vahvistavat tätä käsitystä, sillä heidän mukaansa osa naisista etsii
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tavoitteellisesti seksiseuralaista, joka on valmis maksamaan seksistä. Naiset ovat tällöin aktiivisia
toimijoita eikä vain passiivisia ehdotuksen odottajia. Toisessa vastauksessa (N19) kerrottiin, että
vastaaja oli saanut Internetissä kaksi ehdotusta seksistä rahaa vastaan, joista ensimmäisestä hän
oli kieltäytynyt. Toisen ehdotuksen aikana taloudellinen tilanne oli ollut heikko, joten hän suostui
siihen. Vastauksessaan N19 kertoi, että seksin hinnaksi määriteltiin 850 €. Heikon taloudellisen
tilanteen vuoksi seksin harrastaminen rahallista korvausta vastaan tuntui sopivalta keinolta kohentaa rahatilannetta.
”Lisätulojen takia hain miesseuraa joka maksaa seksistä kanssani.” (N8)
”Sain netissä ehdotuksen seksistä rahaa vastaan. En vastannut ensimmäiseen ehdotukseen. Toisen ehdouksen tullessa rahat olivat tiukilla joten suostuin. Summaksi sovittiin 850 €… En kadu tapahtunutta, koska seksi ei ole minulle henkilökohtaista ja
raha tuottaa mielihyvää. Varsinkin kuin tienaa niin hyvin 30 minuutissa. Tuntipalkka
kohdillaan!” (N19)
Jotta seksin harrastaminen rahaa vastaan onnistuisi luontevasti, oli suhde seksiin oltava eihenkilökohtainen, kuten N19 vastauksessaan tarkensi. Seksiä oli ajateltava ikään kuin kauppatavarana. Anna Kontula (2007, 501) määrittelee tämän oman nautinnon eriyttämisenä seksuaalisesta
toiminnasta. Korvausmäärä 850 € oli tuntuva korvaus puolen tunnin seksitapaamisesta. Se voi
houkutella tiukassa rahatilanteessa olevan käyttämään tämä keino hyväksi. Puolen tunnin seksitapaaminen tuntemattoman henkilön kanssa merkittävää korvausta vastaan voi tuntua yksinkertaiselta tavalta hankkia lisätuloja. Tämä tosin vaatii sitä, ettei suhtaudu seksiin osana tunteiden näyttämistä, eli ulkoistaa seksin rakkaudesta. Kummassakin vastaustarinan tapauksessa kyse oli vaihtokaupasta. Seksistä maksaja saa seksuaalista tyydytystä ja seksiseuralainen rahallisen korvauksen.

5.1.4 Elämäntilanne eron jälkeen
Yhdeksi syyksi Internetin seksiseuranhakuun mainittiin elämäntilanne eron jälkeen. Näitä vastaustarinoita oli yhteensä viisi. Pitkän parisuhteen jälkeen haluttiin saada fyysistä läheisyyttä, mutta
uuteen parisuhteeseen ei oltu vielä valmiita (M20, N5, N15). Seksuaalinen toiminta liitetään vahvasti parisuhteeseen kuuluvaksi, joten yleensä parisuhteessa ollessa seksuaaliset tarpeet tulevat
tyydytetyiksi. Kun pitkäaikainen parisuhde päättyy, henkilö jää vaille fyysistä hellyyttä, kosketusta
ja seksuaalista tyydytystä. Tämä voi aiheuttaa seksin puutostilan, jossa päätavoitteena oli kokea
seksuaalinen tyydyttyminen. Tosin ihmiset kokevat henkilökohtaisesti ja hyvinkin erilailla eron jälkeisen seksin puutoksen. Pitkän parisuhteen päätyttyä voidaan satunnaisten seksikumppanien
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avulla arvioida oma viehättävyys ja markkina-arvo parisuhdemarkkinoilla (Buss 2006, 142). Toisin
sanoen ennen kuin uuteen suhteeseen ollaan valmiita, voidaan oma kiinnostavuus tarkistaa, jotta
pystytään määrittelemään uudet kriteerit tulevalle kumppanille.
”Erosin eksältä muutama kuukausi sitten, ja en halunnut mitään vakavaa heti, joten
yritin löytää seksikumppanin victoriamilan.fi:stä.” (M20)
”Hain netistä seksireuraa 25 vuotiaana, kun pitkä aikainen (7v)kestänyt seurusteluni
päättyi. Ero oli minulle kovapaikka ja kaipasin läheisyyttä haluammatta kuitenkaan alkaa suhteeseen heti edellisen päätyttyä.” (N5)
”Hain seksisuhdetta pitkän parisuhteen jälkeen... ja erosta rikki olevana en halunnut
emotionaalisesti lähteä minkäänlaiseen suhteeseen” (N15)

Toisaalta eron jälkeen etsittiin seksiseuran lisäksi myös vakavampaa parisuhdetta. Vastauksessaan N1 kertoi etsineen seuraa hankalan eron jälkeen. Tavoitteena oli löytää tuleva aviomies, joka
paikkaisi tyhjyyden olon, jonka rikkoutunut suhde oli jättänyt. Tulevaa aviomiestä ei tätä kautta ollut
löytynyt, mutta seksiseuraa useista miehistä löytyi. Hankalan eron jälkeen voi olla vaikeaa jatkaa
yksin elämistä, koska pitkän suhteen aikana on tottunut toisen ihmisen läsnäoloon, rakkauteen,
kosketukseen ja hellyyteen. Yhtäkkiä, kun pitkäaikainen suhde päättyy, eron käsittely ja toisen ihmisen puuttuminen, voi johtaa seuran etsimiseen. Kontula (2012, 81) kuvaa, että halu hellyyteen
voi johtua yksinäisyydestä sekä eristäytymisen tunteesta, joka oli seurannut eron jälkeen. Internetistä etsittiin haavoittuneen ihmisen paikkaajaa ja fyysisen läheisyyden tarjoajaa, jonka avulla elämä jatkuisi helpommin. Eron jälkeisen seksiseuran avulla korjataan fyysistä kaipuuta toisen ihmisen kosketukseen sekä seksuaalista puutostilaa, kun suhteen päättymisen myötä seksuaalinen
kanssakäyminen loppui.
”Erottuani pitkäaikasesta suhteesta kivuliaalla tapaa kaipasin nopeasti jotakuta paikkaamaan tyhjäksi jäänyttä tilaa elämässäni. Liityin kuvake.nettiin uskomuksenani löytää sieltä tuleva aviomieheni, joka nostaisi minut epätoivon onkaloista. Tosiasiassa
löysin sivuston kautta 4 kuukauden aikana seksiseuraa viidestä ihmisestä ja unelmien prinssi jäi löytämättä.” (N1)

5.1.5 Parisuhteen ulkopuoliset rakastajat
Parisuhteessa olevat henkilöt olivat hakeneet Internetistä seksiseuraa puolison suostumuksella tai
salaisesti. Yhdessä vastauksessa (N2) parisuhteessa oleva nainen oli etsinyt rakastajaa Internetistä puolison suostumuksella. Tällöin tarkoituksena oli löytää lyhytaikaista seksiseuraa. Vastaukses49

ta kävi ilmi, ettei kyseessä ollut suorasanainen seksiseuran etsimisilmoitus, vaan seksin mahdollisuudesta vihjaileva ilmoitus. Puolison suostumuksella seksiseuran etsiminen voidaan kokea sallitumpana. Mikäli puolisoiden seksuaaliset tarpeet ja toiveet olivat eriävät, mutta muutoin parisuhde
toimi, seksuaalisesti aktiivisempi osapuoli voi turhautua ja alkaa etsimään muita vaihtoehtoja tyydyttää seksuaaliset tarpeensa. Toisaalta elämäntilanteen muutokset, kuten puolison sairastuminen, voi estää seksuaalisen kanssakäymisen puolison kanssa (Couch & Liamputtong 2008, 271–
272). Tällöin suhteen ulkopuolelta voidaan lähteä etsimään seksuaalisten halujen tyydytystä.
”Etsin seksiseuraa ihan lyhyttä suhdetta varten. Olin varattu, mutta puolisoni tiesi asiasta ja antoi luvan. Loin profiilin nettisivulle, ja ilmoitin olevani varattu ja etsiväni lyhyttä suhdetta (en nyt suoraan sanonut että vaan seksiä varten, mutta se oli aika selvää).” (N2)
Internetin kautta oli etsitty parisuhteen ulkopuolisia rakastajia, joista parisuhteen toinen osapuoli ei
tiennyt, eli salarakastajia (N18, N8). Aiempaan lainaukseen (N2) viitaten seksiseuranhaun syynä
olivat erilaiset seksuaaliset mieltymykset ja tarpeet, joiden täyttäminen parisuhteessa ei onnistunut.
Parisuhde koettiin muutoin toimivaksi, joten uutta parisuhdekumppania ei haluttu. Haluttiin täydentää vain seksuaalisten tarpeiden tyydytystä. Yleensä naisten parisuhteen ulkopuolisiin suhteisiin oli
syynä tyytymättömyys suhteeseen (Raatikainen 2007). Vastauksessaan N8 kertoi, että parisuhdekumppanin paljon matkustusta vaativa työ, oli syynä seksiseuran etsimiseen. Kuukausien yksinolo
ja seksittömät kaudet miehen poissa ollessa haluttiin korvata salarakastajalla. Salarakastajalta
pystyi saamaan seksuaalista tyydytystä, läheisyyttä ja seuraa.
”Päädyin hakemaan netistä seksiseuraa viiden avioliittovuoden jälkeen, koska halusin
itse huomattavasti enemmän ja myös vaihtelevampaa seksiä kuin mitä aviomieheni
pystyi tarjoamaan. Suhteemme on muuten kunnossa, mutta makuuhuoneessa on
erittäinkin väljähtänyttä.” (N18)
”Pari kertaa olen tavannut mukavan sinkkumiehen vain seksin takia kun oma kumppanini oli paljon työmatkoilla ja kuukausia pois kotoa.” (N8)
Tosin salasuhteen ylläpito ja salassapito voivat olla haasteellisia. Ryan ja Jethan (2011, 305–306)
mukaan on olemassa erilaisia vaihtoehtoja selviytyä epätyydyttävästä/seksittömästä parisuhdetilanteesta, joista yksi on salaisen seksikumppanin hankkiminen. Tämä ratkaisu on melko yleinen,
mutta usein haastavin ja hankalin. Salasuhteeseen liittyy riskejä, jotka voivat olla kauaskantoisia ja
useita henkilöitä koskevia, mikäli perheeseen kuuluu lapsia. Suhteen salassapito voi olla haastavaa, ja kiinni jäämisen riski on tiedostettava tapaamisten aikana.
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5.1.6 Tuttavuus johti seksisuhteeseen
Toisaalta Internet-suhde saattoi kehittyä seksisuhteeksi ajan kuluessa. Internetistä ei aina etsitä
tavoitteellisesti seksiseuraa, mutta jossain vaiheessa tutustumista suhde saattoi muuttua seksisuhteeksi. Vastauksessa (N10) kerrottiin, että alun perin Internetistä oli haettu parisuhdetta, mutta seurustelusuhteeksi suhde ei kuitenkaan ollut kehittynyt. Molemminpuolista kiinnostusta parisuhteeseen ei ollut. Suhde oli muuttunut ajan myötä seksisuhteeksi, koska osapuolten seksuaaliset mieltymykset olivat sopineet hyvin yhteen.
”Alun perin etsin vakavampaa seuraa ja löysin miehen, johon ihastuinkin kovasti. Kuitenkin vastakaikua ei löytynyt, mutta tapailimme muutaman kuukauden välein. Ihastukseni laantui ajan mittaan ja nyt tapaamme seksiseuran merkeissä, koska sovimme
seksuaalisilta haluiltamme yhteen uskomattoman hyvin ja seksi on joka kerta taivaallista.” (N10)
Toisessa vastauksessa (N13) keskustelupalstalta lähtenyt Internet-tuttavuus johti seksisuhteeseen.
Tutustuminen alkoi seksuaalisia aiheita käsittelevällä keskustelupalstalla ja yhteydenpito jatkui
MSN Messegerin välityksellä parin vuoden ajan. Vastauksen lähettäjä oli tutustumisen alkumetreillä vielä nuori alaikäinen ja keskustelun toinen osapuoli parisuhteessa, joten tapaaminen ei silloin
ollut ajankohtainen. Parin vuoden kuluttua osapuolet olivat edelleen yhteydessä toisiinsa, mutta
elämäntilanteet olivat muuttuneet: kirjoittaja varttunut täysi-ikäiseksi ja toinen osapuoli eronnut tyttöystävästä. Parin vuoden aikana oli vaihdettu viestejä ja käyty keskusteluita, joista osa oli seksuaalisesti virittäytynyttä. Ne olivat pitäneet yllä kiinnostusta, joka lopulta johti seksitapaamiseen.

Etenkin naisilla oli havaittu merkitystä seksikumppanin tuntemisajalla, sillä mitä pidemmän ajan oli
tunnettu, sitä suostuvaisempia oltiin seksiin (Buss 2006, 120–121). Monta vuotta kestänyt Internetsuhde oli vaatinut kummaltakin osapuolelta halua ja kiinnostusta keskustelun ylläpitämiseen. Parisuhteessa ollut keskustelun toinen osapuoli oli halunnut jatkaa suhteellisen viatonta keskustelusuhdetta vastaajan kanssa. Uskon, että tämän kaltainen usean vuoden kestänyt tutustuminen,
joka oli päätynyt seksitapaamiseen, oli suhteellisen harvinaista. Tosin tutustumisen alkuvaiheissa
ei ollut suunniteltu, että tutustuminen johtaisi seksisuhteeseen, vaan kiinnostus heräsi myöhemmin
elämäntilanteiden muuttuessa.
”Ensimmäisellä kerralla en varsinaisesti hakenut seksiseuraa, vaikka olin kyllä täysin
seksuaaliseen keskusteluun liittyvällä keskustelupalstalla. Olin silloin 16-vuotias ja tutustuin erääseen 21-vuotiaaseen mieheen, Mattiin (nimi muutettu). Itse en silloin tosiaankaan aikonut tavata ketään keskustelufoorumilta ja Mattikin seurusteli. Jatkoimme
kuitenkin keskustelua MSN Messengerin kautta ja tavallisen keskustelun ohessa oli
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hieman (ja vähän enemmänkin) eroottisesti latautunutta jutustelua. Jossain vaiheessa Matti erosi ja kipinä tapaamisesta syttyi.” (N13)
Internetin seksiseuranhaun syyt voivat olla moninaiset ja vaihtelevat. Seuranhakijan elämäntilanne
ja muutokset niissä olivat usein syynä seksiseuranhaun aloitukseen. Toisaalta seuraa haettiin
myös erityisiin tarpeisiin ja toiveisiin, kuten ryhmäseksiin sekä risteilyseuraksi. Myös lisätuloja saatettiin hankkia seksiseuraa etsimällä. Parisuhteen ulkopuolisia rakastajia oli etsitty Internetistä sekä
puolison luvalla että salaisesti. Joissakin tapauksissa Internet-tuttavuus oli ajan kuluessa johtanut
seksisuhteeseen ilman, että seksiseuraa oltaisi tavoitteellisesti etsitty. Yhteistä suurimmalle osalle
vastaajien viesteistä oli se, että seksiseuraa etsiessä haettiin useimmiten vain fyysistä nautintoa ja
seksuaalisia kokemuksia. Intohimo, nautinnollisuus sekä tuntemattoman henkilön kanssa rakastelu
ilman tunnesiteitä tulivat usein viesteissä esille, kun tavoitteena oli pelkkään seksiin painottuva
suhde.

5.2 Seksiseuranhaun vaiheet
”Prosessi aika sama: jutellaan jonkin aikaa netin välityksellä, tavataan julkisella paikalla, sitten miehen luokse.” (N2)

N2 tiivisti vastauskertomuksessaan sen, mikä tuli useissa viesteissä esille, eli seuranhaun prosessi
noudatti usein samaa kaavaa. Aineiston 36 tarinasta 17 tarinaa sisälsi tietoa siitä, miten seksiseuranhaun prosessi oli kulkenut. Näiden tarinoiden avulla kerrotaan tässä kappaleessa, miten vastauksien lähettäjien Internetin seksiseuranhaku oli edennyt Internetistä ensimmäiseen tapaamiseen
ja siitä eteenpäin. Osa vastauksista sisälsi yksityiskohtaista tietoa tutustumisprosessin eri vaiheista, osa oli tiivistetysti kerrottu. Jokainen vastaus antoi kuitenkin arvokasta tietoa siitä, miten vastaajien seksiseuranhaku oli edennyt.

Seksiseuranhaun prosessi kulki usein melko samalla tavalla. Kaavioon 1 on koottu seksiseuranhaun prosessin vaiheet, kuten ne aineistossa näkyivät. Kaaviota ei kuitenkaan voi yleistää, sillä
tutkimuksen aineiston koko ei tee sitä luotettavaksi. Seuranhakuprosessi lähti liikkeelle Internetistä
eli kohdattiin seuranhakusivustolla tai keskustelukanavalla. Tämän jälkeen tutustuttiin jonkin aikaan Internetissä viestien välityksellä. Tässä vaiheessa vaihdettiin kuvat ja tutustuminen jatkui tapaamiseen saakka, mikäli kummankin valokuvat miellyttivät toisiaan. Joskus saatettiin puhua puhelimessa ennen ensimmäistä tapaamista. Ensimmäinen tapaaminen tapahtui usein julkisella paikalla tai toisen seuranhakijan luona. Aineiston tutustumisprosessin kaavaa tukevat australialaisen
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tutkimuksen tulokset Internetin seksiseuranhaun etenemisestä. Tutkimustuloksien mukaan tutustuminen eteni seuraavasti: keskustelu keskustelukanavalla, sähköpostien lähettely, puhelimessa
puhuminen sekä kasvokkain tapaaminen julkisella paikalla. (Couch & Liamputtong 2008, 274–
275.)

KAAVIO 1. Internetin seksiseurahaun prosessin kaavio ja seksisuhteen synty
Ensitapaaminen
(Puhelinsoitto)

toisen luona

Seksita-

Ensitapaaminen

paaminen

julkisella paikalla
Tutustuminen
viesteillä
Internetissä

Kuvien
vaihto

Useita tapaamisia
Suhde

Suhde jatkuu

päättyy

useita tapaamisia,
jopa vuosia

Kohtaaminen
Internetissä

Se, milloin seksi astui mukaan suhteeseen, vaihteli suuresti. Ensimmäinen tapaaminen saattoi
sisältää seksuaalisen kontaktin tai seksitapaamista ennen oli tavattu useita kertoja. Seksitapaamisen jälkeen tuttavuus saattoi päättyä tai seksisuhde jatkui useita tapaamisia, jopa vuosia. Australialainen tutkimus vahvistaa samaa, että joskus seksitapaaminen edellyttää useita tapaamisia julkisella paikalla. Tutkimustulokset toivat esille myös ensitapaamiset, joiden aikana oli harrastettu
seksiä. (Couch & Liamputtong 2008, 274–275.) Seksisuhteiden kesto vaihteli aineistossa yhdestä
seksitapaamisesta muutaman vuoden seksisuhteeseen.

5.2.1 Kohtaaminen Internetissä
Seksiseuranhaun prosessi lähti useimmissa tarinoissa liikkeelle jostain Internetin seuranhakusivustolta tai keskustelusivustolta. Seuranhakusivustolla ilmoituksia selaileva tai oman ilmoituksen jättänyt henkilö tietää, että sivustolla olevat henkilöt hakevat samanlaista seuraa (Niemelä & Malmi
2011, 22–24). Seuranhakijalla oli joko itsellään seuranhakuilmoitus (M2, M11, N4, N18) tai hän

53

saattoi vastata viestillä toiselle seuranhakijalle. Joskus seuraa haettiin useilta seuranhakusivustoilta samanaikaisesti.
”Kanavina olen käyttänyt mm. suomi24.fi -sivuston Sex Bar -chattiä sekä iskuri.net ja
fi.victoriamilan.com –sivustoa.” (M2)
”Laitoin erääseen tämäntyyppiseen ilmoitteluun sopivaan nettisivulle ilmoituksen seuran etsimisestä.” (M11)
”Olen laittanut parillekin eri sivustolle seksiseuranhakuilmoituksen.” (N4)
”Laitoin ilmoituksen ns. ‘pettäjäsivustolle’ (so. nettipalvelu jossa varatut hakevat varattua seuraa) ja sainkin roppakaupalla vastauksia.” (N18)

Seuranhakuilmoituksien/-viestien sisältö saattoi vaihdella paljon. Osa seksiseuranhakijoista kertoi
seuranhaun tavoitteesta hienovaraisesti vihjaten, osa suorasanaisesti ilmaisten. Seuranhakuprofiilissa ei aina kerrottu suoraan, että kyseessä oli seksiseuranhakuilmoitus, mutta ilmoituksen lukijalle
saatettiin vihjata siitä jollain tavalla, kuten N2 vastauksessaan kertoi. Toisaalta seksiseurailmoitus
saattoi olla myös suorasukainen ja kertoa vihjailematta, minkälaista seuraa haettiin (N15). Seksiseuranhakuilmoitus oli avainasemassa seuranhaussa. Huomiota herättävä, kiinnostava ja persoonallinen ilmoitus herätti vastaajan mielenkiinnon paremmin kuin tavanomainen, massasta erottumaton ilmoitus. Ilmoituksen sisältö kertoi jo alustavasti, minkälaista seuraa hakija oli vailla. Vastauksessaan M7 ilmoitti suoraan, ettei tarkoituksena ole etsiä parisuhdetta, vaan tavoitteena oli seksisuhteen löytäminen. Kun ilmoituksessa oli kerrottu selkeästi, että tavoitteena oli löytää seksiseuraa, se karsi parisuhteesta haaveilevat seuranhakijat vastaajien ulkopuolelle.
”Hain suorasanaisella ja räväkällä tekstillä seuraa ja sain paljon vastauksia.” (N15)
”Loin profiilin nettisivulle, ja ilmoitin olevani varattu ja etsiväni lyhyttä suhdetta (en nyt
suoraan sanonut että vaan seksiä varten, mutta se oli aika selvää)” (N2)
”Ilmoituksessani ei ollut mitään Sen Oikean etsimistä tai muuta sellaista epätoivoista
rakkauden mankumista.” (M7)

Joskus seksikumppanin saattoi löytää toisten jättämiä ilmoituksia selaillessa tai keskustelupalstalta. Päätös vastata toisen seuranhakijan viestiin edellytti kiinnostuksen heräämistä toista kohtaan.
Kiinnostuksen voi herättää saman ikäinen ja samassa kaupungissa asuva, kiinnostava seuranhaki54

ja, kuten N17 vastauksessa selviää. Seuranhaun tavoitteesta riippuen erilaiset tekijät voivat herättää mielenkiinnon, kuten ryhmäseksistä kiinnostunut M19, joka löysi keskustelukanavalta kokeneen pariskunnan seksitapaamiseen.
”Selailin netissä iskuri sivuston ilmoituksia ja löysin sieltä omanikäiseni samassa kaupungissa asuvan miehen ilmoituksen, joka vaikutti mielenkiintoiselta.” (N17)
”Eräästä chatistä löysin mielenkiintoisen pariskunnan, jotka olivat tällä saralla kokeneita.” (M19)

5.2.2 Tutustumisvaihe Internetissä
Kun kiinnostava henkilö oli löydetty Internetistä, ja kumpikin osapuoli oli osoittanut kiinnostuksensa, alkoi tutustumisvaihe Internetissä. Seuranhaku eteni seuraavaan vaiheeseen, joka sisälsi tutustumisen sähköpostien välityksellä. Sähköpostilla on usein helpompi kertoa yksityisistä asioista kuin
kasvotusten (Järvinen 2000, 19). Esimerkiksi seksuaaliset mieltymykset voi olla helppo paljastaa
sähköpostilla. Näin voidaan välttää vaivaantuneet hetket, jos mieltymykset osoittautuvat täysin
erilaisiksi. Jossain vaiheessa tutustuminen voitiin muuttaa nopeampaan viestintätapaan, kuten
erilaisten pikaviestipalveluiden (MSN Messenger/ Skype) käyttöön. Viestien avulla tutustuminen
kesti tunneista aina muutamaan viikkoon saakka.

Ilmoituksen jättäjä saattoi saada vastauksena runsaasti viestejä, joihin vastasi kumppaniehdokkaiden kiinnostavuuden mukaan. Kaikki viestinlähettäjät eivät sopineet kumppanin toivekriteereihin,
kuten N4 kertoi kokemuksestaan eräällä seuranhakusivustolla. Seksikumppanin kriteerien asettamiseen liittyy vahvasti ulkoinen miellyttävyys sekä samankaltaiset mieltymykset (Couch & Liamputtong 2008, 273–274). Tiukoilla kriteereillä voidaan määritellä toiveiden mukainen seksikumppani.
Tosin tiukat kriteerit eivät estä yhteyden ottamista, mikäli toinen seuranhakija oli kokenut ilmoituksen kiinnostavaksi. Tällöin seuranhakijan oli karsittava seuranhakijoista kiinnostavimmat ja kriteereihinsä sopivimmat yksilöt.
”Vastauksia sain varsinkin toisen sivuston kautta ihan tolkuttomasti, mikäli ei rajannut
liian tiukasti hakukriteereitä. Ja vaikka olisi tarkemminkin määritellyt ilmoitukseen mitä
etsii, aina sai silti myös viestejä sellaisilta, jotka eivät todellakaan sopineet kuvaukseen.” (N4)
Toisen ulkonäön miellyttävyys oli tärkeässä roolissa, kun haetaan seksiseuraa. Olennaista oli kokea seksikumppani haluttavaksi ja kiinnostavaksi, jotta seksuaalinen toiminta onnistuisi, kuten N5
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kirjoitti tarinassaan. Aina seksikumppanilta vaaditut ominaisuudet eivät olleet korostetusti esillä,
vaan halukkuus seksiin meni muiden vaatimusten edelle. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan
miesten vaatimustaso kumppaneita kohtaan laskee, jos haetaan satunnaista seksikumppania.
Naisten vaatimustaso satunnaisia seksikumppaneita kohtaan on puolestaan korkeammalla ja kriteerit tarkemmin määritelty. (Buss 2006, 123.) Vastausviestissään N5 ei kuitenkaan vahvista edellä
mainittua tutkimustulosta, sillä naisseuranhakijan kriteerit eivät olleet tarkoin määritellyt. Viestissään N18 kertoi saaneensa paljon vastauksia, mutta kiinnostavimmaksi seksikumppaniksi valikoitui
hieman nuorempi sekä samanlaisessa elämäntilanteessa oleva seuranhakija. Samanlainen elämäntilanne oli tässä tapauksessa yhtenä yhdistävänä tekijänä.
”... odotin miehiltä vain ja ainoastaan halua seksiin ja kohtalaisen miellyttävää ulkoista olemusta, jotta homma onnistuisi.” (N5)
”… sainkin roppakaupalla vastauksia. Ykköskandidaatiksi valikoitui minua 5 vuotta
nuorempi, itsekin tahollaan pitkässä parisuhteessa oleva mies. Vaihtelimme muutaman viikon meilejä..” (N18)

Naispuolisten tarinan kirjoittajien mukaan ilmoituksiin saatiin paljon vastauksia. Tämä antoi seuranhakijalle mahdollisuuden valita vastaajajoukosta kiinnostavat ja samat tavoitteet omaavat seksikumppaniehdokkaat, joiden kanssa tutustumista voitiin jatkaa pidemmälle. Vastauksessaan N9
kertoi, että käytti paljon aikaa vastauksien kirjoittamiseen mahdollisille seksikumppaniehdokkaille,
mutta kaikille ehdokkaille ei ehtinyt vastata edes kohteliaisuudesta. Yrittäessään tutustua mahdollisiin seksikumppaniehdokkaisiin, N9 yritti vastata mahdollisimman monelle yhteydenottajalle. Näin
ollen mahdollisten seksikumppanien joukko voidaan pitää laajana ja voidaan löytää kiinnostavia
seksiseuralaisia, vaikka määritellyt kriteerit eivät kaikilta osin täyttyisikään.
”Sain ilmoitukseeni heti paljon vastauksia, mutten mitenkään ylettömästi. Viikon, parin
ajan käytin paljon aikaa vastauksien kirjoitteluun. Ihan kaikille en ehtinyt vastaamaan
edes kohteliaisuudestakaan.” (N9)

Viestien vaihto jatkui usein jonkin aikaa ja viestien avulla tutustuttiin toisiin. Seksikumppaniin tutustuttiin sähköpostin tai MSN Messengerin (mesen) kautta keskustellen (M9). Pikaviestipalvelu MSN
Messenger tosin on juuri vuoden 2013 alkupuolella yhdistynyt Skypeen, joka on pikaviestipalvelu
monipuolisimmilla ominaisuuksilla kuin MSN Messenger (Laitila 2012). Sähköpostin välityksellä
seksikumppaneihin tutustuminen vie enemmän aikaa kuin pikaviestipalveluita käyttäen.
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”… n. viikon päästä ilmoituksen jätöstä sain sähköposti viestin, missä hakukriteerini
täyttänyt tyttönen viestitteli. Jatkoimme viestittelyä maililla ja sitten siirryimme meseen
jutustelemaan niitä näitä.” (M9)

Seuranhaun luonteesta riippuen viestien sisältö vaihteli. Vanhempi mieshenkilö (M8) sai leskirouvilta asiallisia vastauksia. Heidän seuranhaun tavoitteet olivat yhteneväiset, eli parisuhdetta ei haluttu sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Henkilöstä riippuen voidaan haluta jo tutustumisvaiheessa
eroottisesti latautuneita keskusteluviestejä tai asiallisia tutustumisviestejä. En usko, että asiallisiin
vastauksiin liittyi seksuaalisia keskusteluita tai nettiseksiä.
”Sain muutamia ihan asiallisia vastauksia, muutamilta leskirouvilta joilla on lapsia ja
normaali arkipäivä eivätkä vielä halunneet puolisoa tai poikaystävää lastensa edelle.”
(M8)

Vaikka tavoitteena olisi seksuaalinen suhde, tutustuminen voidaan hoitaa asiallisesti ilman seksuaalisia viestejä. Vastauksessaan N14 kertoi joidenkin saamiensa vastausviestien olleen odotetusti
”valuvaa härskiintynyttä hunajaa”. Sisällöltään uskon näiden viestien olleen irstaita ja seksistisiä.
Niissä voi olla jopa nettiseksin yrityksiä. Toisaalta ne voivat olla myös pikkutuhmia iskuyrityksiä,
joilla yritetään tehdä vaikutus naiseen. Vastauksen kirjoittaja osasi odottaa, että seksiseuraa etsiessään saisi vastaukseksi eroottisia viestejä. Seksiseuraa hakiessa seksuaalisuus oli usein läsnä
koko prosessin ajan. Seksuaalisia viestejä voidaan saada, mutta aina ne eivät ole tavoitteena, kuten lainauksesta (N14) voidaan päätellä. Samassa vastaustarinassa kerrottiin, että oli löydetty ”pari
herkkuakin”. Herkkulöydöiksi voitaisiin lukea kriteerit täyttävä seksikumppaniehdokas, joka oli miellyttävä ja kiinnostava kaikin puolin.
”Sain vastauksia, osa oli juuri sitä mitä odotinkin - valuvaa härskiintynyttä hunajaa,
mutta oli seassa pari herkkuakin.” (N14)

Jossain vaiheessa Internet-tutustumisen aikana vaihdettiin valokuvat, ja osaltaan sen perusteella
päätettiin tutustumisen jatkosta. Mikäli molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä toistensa ulkomuotoon, tutustumista jatkettiin tapaamiseen saakka. Valokuvien perusteella arvioidaan seksikumppanien miellyttävyyttä ja kiihottavuutta. Australialainen tutkimus korostaa valokuvien tärkeyttä Internetissä tutustumisessa, sillä kuvien, viestien ja keskusteluiden perusteella arvioidaan henkilön todenperäisyyttä ja luotettavuutta (Couch & Liamputtong 2008, 273–274). Vastauksessa M13 ilmaisee
todenperäisyyden arviointia ”feikin” tunnistamiseksi. Tällainen henkilö voidaan ymmärtää epäaitona
sekä tavoitteiden että muiden ominaisuuksien osalta.
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”Lähestyin heitä ja tutustuimme verkossa. Vaihdettiin kuvia ja koska ulkoisestikin
miellytimme toisiamme, päätimme tavata baarissa.” (M19)
”Yleensä olemme vaihtaneet keskustelun aikana yhteystiedot ja näyttäneet kuvia, sillä sokkona en lähde mihinkään tapaamisiin. Siitä myös parhaiten tunnistaa ns. feikin,
jos toinen ei seuraa hakiessaan ole valmis antamaan yhteyttään tai paljastamaan
kasvojaan, vaikka muka olisi valmis heti intiimiin kanssakäymiseen.” (M13)

Vastausviestissä saapuvat kuvat eivät välttämättä olleet aina kasvokuvia, vaan kuvauskohde saattoi joskus yllättää seuranhakijan. Vastaustarinassaan N6 kertoi saaneensa sukupuolielimistä kuvia,
mutta ilmeisesti ne eivät olleet aiheuttaneet kiihottumista, vaan huvittuneisuutta vastaanottajassa.
Joskus kuvien taustalla saattoi näkyä esineitä, jotka eivät aina vastanneet seuranhakijan toiveita.
Näitä esineitä saattoivat olla, esimerkiksi kehto. Valokuvat olivat usein merkittävässä roolissa seksiseuralaista etsittäessä, mutta sukupuolielinten kuvien lähettäminen oli uskaliasta, häpeilemätöntä
sekä seksististä. Toki sukupuolielimen kuvan katselu voi tuottaa mielihyvää ja seksuaalista latausta. Voidaan myös ajatella, että seksiseuraa etsiessä voi sukupuolielimen kuvan avulla varmistaa,
että seksikumppani on kaikin puolin kriteerit täyttävä. Esimerkiksi peniksen koko liittyy seksuaaliseen yhteensopivuuteen (Kontula 2012, 112). Todellinen yhteensopivuus selviää tosin vasta fyysisessä seksitoiminnassa.
”Sain tuhatkunta vastausta! Hauskimmat olivat ne jotka olivat lähettäneet kikkelistään
kuvan, ihan kuin tän nyt suoralta kädeltä pitäisi kiihottaa tai sitten ne joiden kuvien
taustalla näkyi kehto tms.” (N6)

Joskus viestin lähettämisestä siirryttiin puhelimella keskusteluun ennen kasvokkain tapahtuvaa
ensitapaamista. M7 kirjoittamassa vastaustarinassa käy hyvin ilmi valokuvan tärkeys Internetin
seksiseuranhaussa. Muutamien viestien jälkeen vaihdettiin kuvat, jonka jälkeen kirjoittaja analysoi
seksikumppaniehdokkaan ulkonäön miellyttävyyden sanoilla ”ei mikään super hottis, mutta tuntui
ihan pantavalta”. Seksikumppanin ulkomaalaistausta ei häirinnyt seuranhakijaa. Tämän miehen
vastauskirjoitus vahvistaa amerikkalaisen tutkimuksen (Buss 2006, 123) tuloksia siitä, että miesten
vaatimustaso laskee satunnaista seksiseuraa etsiessä. Erityisen epämiellyttävinä tekijöinä miehet
kokivat satunnaisissa seksikumppaneissa tutkimuksen mukaan karvaisuuden, sitoutumisen tarpeen sekä seksuaalisen haluttomuuden.

M7 oli ehdottanut seksikumppaniehdokkaalle siirtymistä nopeampaan yhteydenpitoon, johon seksikumppani oli ehdottanut yhteydenpitoa puhelimen välityksellä. Puhelin mahdollisti nopean ja vaivattoman tavan jatkaa tutustumista toiseen. Puhelimessa toisesta henkilöstä voi oppia enemmän,
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koska puhelimessa kuulee toisen ihmisen äänen ja naurun. Puhelimessa voi oppia toisesta paljon
enemmän lyhyessä ajassa kuin pelkkien viestien välityksellä. Secvikova ja Daneback (2011, 176)
saivat tutkimuksen tuloksissa selville, että puhelimen avulla voitiin ennen seksitapaamista selvittää
seksuaalinen yhteensopivuus ja seksistä keskustelemisen luontevuus. M7 vastaustarina ei kuitenkaan anna aihetta yhdistää Secvikovan ja Danebackin saamaa tutkimustulosta tähän tutkimukseen, sillä vastausviesti ei kerro tarkemmin puhelimessa käytyjen keskusteluiden sisältöä. Ainoaksi
tavoitteeksi nimettiin nopeampi ja toimivampi yhteydenpito.
”… hän vastauksessaan pyysi perustietoja itsestäni. Vastauksessa kerroin pituuteni,
kehonrakenteeni, silmien värin, hiusten värin, ikäni sekä kuvan. Jälkeenpäin ajateltuna ne kaikki tiedot paitsi kuva oli jos itse ilmoituksssa. Hän vastasi suht samoilla tiedoilla ja että ei ole suomalaista syntyperää, että jos vielä kiinnostaa niin hän kaivaa
itsestään kuvan. Vastasin että kiinnosta, johon hän vastas iseuraavaksi kuvalla. Kuvasti tuli selvästi ilmi että hän on alunperin ulkomaailainen vaikka virheetöntä suomea
muuten kirjoittikin. Kasvojen perusteella hän ei mikään super hottis ollut, mutta tuntui
ihan pantavalta. Ehdotin että vaihtaisimme johonkin toimivampaan ja nopeampaan
juttleu kanavaan esim facebookkiin taikka gmailiin. Vastauksessaan hän itse ehdotti
että miten olisi puhelin. Vastasin omalla numerollani ja siirryimme tekstaamaan ja juttelemaan. ” (M7)
Tutustumisviestit voivat olla sisällöltään hyvinkin erilaisia. Tutustuminen toiseen seuranhakijaan ei
aina kulje perinteistä reittiä tutustumalla toisen henkilön mielipiteisiin, vaan M11 kertoi kirjoittaneensa puolen kymmentä pitkää, fiktiivistä tarinaa tutustumisvaiheessa. Fiktiivisten tarinoiden sisällöstä ei annettu tarkempaa tietoa, mutta tällä tavoin seuranhakija sai luultavasti käsityksen toisen henkilön mielikuvituksesta sekä ajatusten yhteen sopivuudesta. Tarinoiden kautta opittiin, että
ymmärretäänkö toistensa ajatuksen juoksua ja sopiiko mietteet omaan ajatusmaailmaan.
”Eräässä tapauksessa kirjoittelin naiselle fiktiivisiä tarinoita ensimmäisen yhteydenoton jälkeen, noin viisi kuusi pitkää juttua.” (M11)

Virtuaaliseksiä saatettiin harrastaa tai seksistä saatettiin kirjoittaa yleisesti. Internetin kautta syntyneeseen seksisuhteeseen oli usein yhteydessä Internetissä käydyt seksuaalikeskustelut, eli nettiseksi. Internetissä ensin harrastettu nettiseksi antoi viitteitä henkilöiden seksuaalisten mieltymysten
yhteensopivuudesta. Nettiseksin harrastus johti todennäköisesti fyysiseen tapaamiseen sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen. (Daneback et al. 2007, 106.) Eräässä tarinassa (M17) kävi ilmi, että
miespuolinen kirjoittaja odotti naiselta merkkiä, jonka voisi tulkita aloitteen tekemiseksi seksuaaliselle keskustelulle. Seksistä keskustelemisen aloitteen odottaminen voidaan ajatella olevan herrasmiesmäinen ele, jossa naisella oli mahdollisuus valita keskustelun suunta. Toisin sanoen, kun
jokin keskusteluaihe nosti esille seksuaalisuuden, se luettiin aloitteen tekemiseksi. Tämä antoi
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miehelle ikään kuin luvan seksuaalisempaan keskusteluun. Miesten suorat seksuaaliset keskustelun aloitukset voitiin kokea ”valuvana härskiintyneenä hunajana”, kuten N14 aiemmin kirjoitti.
”Tätä aiemmin moni kirjoittelu oli käsitellyt seksiä, tai sisältänyt virtuaaliseksiä. ... En
vienyt kuitenkaan kirjoittelua aina seksin suuntaan, vaan odotin aina, että nainen tekee pienenkin liikkeen, jonka voi tulkita aloitteen tekemiseksi - esimerkiksi vastaus
kysymykseeni "mitä etsit", on voinut sisältää muiden asioiden ohella lyhyen maininnan rakastajan etsimisestä, ja sen olen tulkinnut merkiksi ja alkanut viedä keskustelua kohti seksiä.” (M17)

5.2.3 Ensimmäinen tapaaminen
Kun Internetissä tapahtuva tutustuminen oli edennyt siihen pisteeseen, että kummatkin osapuolet
olivat valmiita siirtymään tutustumisessa pidemmälle, oli aika sopia ensimmäinen tapaaminen. Ensimmäinen tapaamispaikka vaihteli julkisesta paikasta toisen seuranhakijan asuntoon. Internetissä
tapahtuva tutustuminen vaihteli muutamista tunneista viikkoihin. Tarinassaan M11 kertoi seksitapaamisien tapahtuneen muutaman tai parinkymmenen viestin jälkeen. Osa seksikumppaniehdokkaista oli siis nopeasti valmiita seksitapaamiseen. Joidenkin seuranhakijoiden kanssa oli tutustumiseen käytetty enemmän aikaa. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan erityisesti miehet olivat suostuvaisempia seksitapaamiseen lyhyen tuntemisajan jälkeen. Kumpikin sukupuoli oli sitä suostuvaisempia seksiin, mitä pidemmän ajan osapuolet olivat tunteneet. (Buss 2006, 120–121.)

Vaikka molemmat alla olevat lainaukset (M11, M13) olivat miesten kirjoittamia, ne eivät anna aihetta edellä mainitun tutkimustuloksen yleistykseen tämän tutkimuksen perusteella. Täytyy ottaa
huomioon, että heteromiesten vastauksissa toinen osapuoli, eli nainen, oli myös suostuvainen seksiin. Nopeasti etenevät seksitapaamiset, kuten M13 tarinassa, voivat olla tulosta vain muutaman
tunnin nettituttavuudesta. Tällöin uskon, että tutustuminen Internetissä oli edennyt nopeasti ja
osaksi seksuaalisen keskustelun virittämänä. Kummatkin osapuolet olivat olleet valmiita ja kiinnostuneita seksuaaliseen toimintaan nopealla aikataululla. Toiseen henkilöön tutustuminen oli luultavammin jäänyt varsin pintapuoliseksi. Toisen seksuaalinen kiinnostavuus oli ollut nopean toiminnan edellytyksenä.
”Tapaamiseen päädyttiin joko aivan parin viestin jälkeen tai joskus parinkymmenen.”
(M11)
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”Suorasukaisimmat tapaukset ovat olleet sellaisia, että päivällä tai alkuillasta ollaan
oltu netissä yhteydessä ja illalla jo harrastettu seksiä jossain sovitussa paikassa.
(M13)

Ensimmäiseksi tapaamispaikaksi voitiin sopia jokin julkinen paikka, kuten kahvila, ravintola tai baari. Ensimmäisen tapaamisen aikana selvitettiin, oliko molemminpuolista seksuaalista kiinnostusta
toista kohtaan. Ensimmäinen tapaaminen saattoi edetä ”niitä näitä jutellen”. Keskustelun kautta
opittiin tuntemaan toinen osapuoli ja selvitettiin seksuaalinen kiinnostus. Vastauksessaan N14 kuvasi ensitapaamisen merkitystä ” jumaleissön haluan tota miestä” -olotilan etsimisenä. Ensikohtaamisen aikana odotettiin seksuaalisen halun syntymistä, mutta seksiä ei ollut varauduttu harrastamaan heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Seksuaalisen halun syttyminen oli tärkeää seksisuhteen etenemisen kannalta. Seksuaalisen mielenkiinnon herääminen ja lopulta toimintaan
päättyvän seksuaalisen tyydytyksen saaminen perustuu Kontulan (2012, 37) mukaan seksuaalisille
haluille. Näihin haluihin liittyvät seksuaaliset mielikuvat, kiihottava jännitys ja odotus sekä lopulta
laukeaminen.
”Sovimme jossain vaiheessa että näemme Tottisalmella (ravintola Turkun kampus
alueen laidalla, …) lounaan merkeissä. Söimme jutellen niitä näitä jonka jälkeen kutsuin hänet luokseni.” (M7)
”Lähdin siltä pohjalta etten todellakaan lupaa suostuvani samointein, vaan ensin kahville, katsotaan meneekö kemiat yksiin, onko minulla sellainen olo että jumaleissön
haluan tota miestä, let`s get it on, vai jääkö jotain puuttumaan.” (N14)

Seksiseuranhakijalla saattoi olla useampia potentiaalisia seksikumppaniehdokkaita samaan aikaan, joiden kanssa kävi tapaamisissa. Vastaaja N9 kertoi tavanneen kymmenisen miestä. Osa
seksikumppaniehdokkaista oli kiinnostavia, osa ei ollenkaan kiinnostavia. Osasta vastaaja ei kyennyt määrittelemään kiinnostumisen astetta. Ei-kiinnostavien kumppanien kohdalla vastaaja uskoi
tunteen olleen molemminpuolinen. Kun tavattuja seksikumppaniehdokkaita oli useita, tällöin voidaan tehdä helpommin valintaa kumppaniehdokkaiden välillä. On luonnollista, etteivät kaikki
kumppaniehdokkaat vastaa kriteerejä. Tapaamisen aikana kokeillaan, toimiiko vuorovaikutus ja
herääkö kiinnostus. Kaikki tapaamiset eivät johtaneet seksisuhteeseen, koska molemminpuolista
kiinnostusta ei löytynyt.
”Parin viikon jälkeen ryhdyin sopimaan treffejä, ihan kahvilassa tms. Tapasin kymmenkunta miestä. Osa heistä luonnollisesti kiinnosti minua, osa ei, osasta en oikein
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tiennyt. Vastaavasti kaikki miehet eivät kiinnostuneet minusta, mutta silloinkin oletan,
että tämä tunne oli molemminpuolinen.” (N9)

Yllätyksiltäkään ei vältytty ensimmäisellä tapaamisella. Vastaaja M4 koki yllätyksen ensimmäisellä
tapaamisella, kun seksikumppaniehdokas ei täyttänyt annettua kuvausta. ”Tukevahko rumakepillä
piesty tapaus” ei vastannut seuranhakijan itsestään antamaa kuvaa, mutta tapaaminen eteni seksiin. Seksiin vastaaja oli tyytyväinen selvittyään alkujärkytyksestä. Australialaisen tutkimuksen mukaan yksi Internetin seksiseuranhaun huonoista puolista on juuri vale- ja harhaanjohtavien kuvien
käyttö (Couch & Liamputtong 2008, 272). Kaunistelemattomalla tyylillä kirjoitettu vastaustarina antoi kuitenkin ymmärtää, ettei tapauksesta ollut jäänyt traumoja, koska kokemuksia seksiseuranhausta oli karttunut kyseisen tapauksen jälkeenkin.
”Ensimmäinen naaraukseni oli noin 47-vuotias nainen, joka kehui ulkonäköään ja
kaikkea. Totuus oli karumpi. Stokiksen kellon alla ei vastaan kävellyt hekumallista
puumaa vaan tukevahko ja rumakepillä piesty tapaus. Mitäpä sitä lahjahevosen suuhun kuitenkaan katsomaan. Nainen hotelliin ja vaatteet pois. Pakko on antaa plussaa
sitten kaikesta muusta tuon ulkomuotoshokin jälkeen.” (M4)

5.2.4 Milloin on seksin aika?
”Kirjoittelu johti hyvin usein tapaamiseen, ja tapaamisista suurin osa seksiin joko heti
ensimmäisellä tai viimeistään neljännellä kerralla.” (M17)

Vaikka seksiseuraa etsiessä oli tavoitteena löytää seksiseuraa, ensimmäinen tapaaminen ei aina
johtanut seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tapaamisten määrä vaihteli ensimmäisestä tapaamisesta useisiin tapaamisiin ennen seksuaalista kontaktia. Couch ja Liamputtong (2008, 274–275)
antavat vahvistusta tälle löydökselle. Osa seuranhakijoista oli nopean toiminnan ihmisiä, jotka sopivat ensimmäisen tapaamisen toisen seuranhakijan luo tai muuhun yksityisempään paikkaan,
jossa seuranhaun tavoitteet täytetäisiin. Osa seksiseuranhakijoista etenee rauhallisesti seksisuhteeseen useiden seksittömien tapaamisien kautta. Osa seuranhakijoista haluaa oppia tuntemaan
seksiseuralaisensa ja ystävystyä hänen kanssa ennen seksuaalista toimintaa (Sevcikova & Daneback 2011, 175).

Vastaustarinoissa M10 ja N17 kertoivat, että ensimmäinen tapaaminen ei johtanut seksiin, vaan
seksikontakti oli tapahtunut toisella tapaamisella tai useamman tapaamisen jälkeen. N17 tarinassa
ilmeni, että ensimmäisellä tapaamisella oli ollut tarkoituksena harrastaa seksiä, mutta näin ei ollut
tapahtunut. Toinen tapaaminen oli puolestaan johtanut seksuaaliseen toimintaan. Vastaustarinas62

sa ei selvinnyt, miksi seksiä ei ollut harrastettu ennakkosuunnitelmien mukaisesti ensimmäisellä
tapaamisella. Syitä voi olla monia. Australialaisen tutkimuksen mukaan seksuaalisen toiminnan
etenemisen nopeuteen vaikuttaa osapuolten välinen vuorovaikutus sekä toisen henkilön kiinnostavuus (Couch & Liamputtong 2008, 274–275). Näin on voinut käydä myös vastaajalle N17. Jos seksikumppaniehdokas ei ole tuntunut heti tarpeeksi kiinnostavalta tai jos vuorovaikutustilanne tapaamisella oli vaivaantunut, se ei välttämättä saa aikaan tarvittavaa kiihottumista, jotta seksi olisi
luontevaa. Myös uuden tilanteen tuoma jännitys voi olla kiihottumisen esteenä. Kun seksikumppani
oli tullut tutummaksi muutamien tapaamisten aikana, voi seksin harrastaminen olla luontevampaa.
”Ensimmäisellä tapaamisella emme päätyneet harrastaan seksiä vaikka tarkoitus
alunperin oli. Tapasimme viikkoa myöhemmin uudestaan tällä kertaa seksin merkeissä.” (N17)
”Tapaaminen oli julkisella paikalla ehkä noin viikon viestittelyn jälkeen ja ensireaktio
oli että käännyn ovella ympäri ja menen autollani kotiin. No rohkeus voitti sillä kertaa
ja sinä iltana ei tapahtunut mitään seksuaalista, eikä seuraavankaan tapaamisen aikana. Joku kolmas tai neljäs tapaaminen niin hän sit kertoi opiskelujen ohella olevansa osa-aikastrippari ja sanoi että olisi jo heti ekan tapaamisen jälkeen ollut valmis kiikuttamaan mut sänkyynsä. Sängyssä sitten ensimmäisenä pisti silmään hänen itsensä kiinnittämät ketjun pätkät joka nurkassa ja pieni valkoima seksileluja.” (M10)
Edellä olevassa vastauksessaan M10 kertoi seksikumppaniehdokkaan tapaamisesta julkisella paikalla. Viestistä päätellen tapaamistilanne oli hyvin jännittävä, mutta rohkeus oli lopulta voittanut ja
mies oli saapunut tapaamispaikalle. Ensimmäinen tapaaminen ei johtanut seksiin, vaan muutaman
tapaamisen jälkeen seksikumppani oli kertonut kiinnostuksesta seksiin. Vastauksesta ilmeni myös,
että seksikumppani oli ollut valmiina seksuaaliseen toimintaan jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen.
M10 ei muista tarkkaan, oliko seksiin johtanut tapaaminen kolmas vai neljäs tapaaminen, mutta
seksitapaamisesta oli jäänyt paljon yksityiskohtia muistiin. Tuolloin oli selvinnyt, että seksikumppani oli osa-aikastrippari. Sängyssä huomiota oli kiinnittänyt ketjut sekä seksilelut. Yllättävät tapahtumat ja yksityiskohdat olivat painuneet mieleen, mutta ajankohta ei ollut niin merkittävä, että se
olisi jäänyt muistiin.

Ensimmäinen tapaaminenkin saattoi johtaa seksuaaliseen toimintaan. Ensimmäinen kohtaaminen
sovittiin julkiselle paikalle, jossa tutustuttiin toisiinsa. Australialainen tutkimus (Couch & Liamputtong 2008, 274–275) vahvistaa löydöstä, että ensimmäiseksi tapaamispaikaksi valittiin usein kahvila tai ravintola. Julkisen tapaamispaikan perusteeksi ilmeni turvallisuuskysymys sekä mahdollisuus
poistua helposti paikalta, jos seksikumppaniehdokas ei täytä odotuksia. Tapaamisen jälkeen siirryttiin yleensä toisen asunnolle jatkamaan tutustumista. Yhdessä saatettiin katsoa elokuvaa (N2) tai
käydä saunassa (M19). Jossain vaiheessa tutustumista edettiin seksuaaliseen toimintaan. Tari63

noista, etenkin N2 ja M9, voi saada sellaisen kuvan, että tapaamiset olivat edenneet melko nopeasti seksiin. Kun tapahtumat olivat kerrottu listamaisesti, sai tilanteesta kuvan, että asiat olivat
edenneet jouhevasti ja nopeasti. Toisaalta vastaaja voi olla vastaustarinaa kirjoittaessa päättänyt
tiivistää tapaamisen tapahtumat, jos ei ole kokenut tarpeelliseksi kertoa jokaista pientä yksityiskohtaa.
”Juteltiin jonkin aikaa facebookissa, jonka jälkeen tapasimme livenä (julkisella paikalla). Sitten vaan tyypin kotiin, missä katsottiin leffa ja mentiin itse asiaan.” (N2)
”Tapaamisessa, keskustelimme ja siirryimme sitten heidän luokseen saunomaan jne.
Kokemus oli mukava ja tyydyttävä. Olen tavannut heitä nyt muutaman kerran ja tapaamiset ovat aina olleet mukavia.” (M19)
”Muutamaa päivää myöhemmin sovimme, että tapaamme paikallisessa hiljaisessa
ravintola/baarissa, siellä yhdet juotuamme jatkoimme hänen asunnolleen ja harrastimme villiäseksiä.”(M9)
Vastauksessaan N14 kertoo tavanneensa ”varmaan kolmet” seksikumppaniehdokkaat kahvilatapaamisella, mutta kiinnostusta seksiin ei ollut syttynyt. Seuraavan seksikumppaniehdokkaan kanssa oli syttynyt heti kiinnostus seksiin. Molemminpuolinen kiinnostus, vuorovaikutuksen toimivuus ja
tilanteen rentous olivat olleet merkittävässä roolissa kiinnostavuuden ja kiihottavuuden syntymiseen. Kahdenkymmenen minuutin kahvilatapaamisen jälkeen ”kauhean litkun” juonti ei enää kiinnostanut, vaan seksi tuntemattoman kanssa tuntui sopivalta ja toimivalta. Tosin seksin harrastamiseen tuntemattoman kanssa liittyi jännityksen tunteita, koska ei voinut olla varma, toimivatko kemiat myös sängyssä. Kahvilatapaamisen jälkeen ei aina menty toisen asunnolle, vaan jatkopaikkana
saattoi olla jonkun kolmannen henkilön asunto, kuten N14 tarinassa ilmenee. Seksi tuntemattoman
henkilön kanssa koettiin kiihottavaksi, koska ei tarvinnut huolehtia mistään ylimääräisestä. Pystyi
keskittymään pelkkään nautintoon, eikä asunnossa oleileva kissakaan haitannut seksiseuralaisten
toimia. Kyseessä oli puhdasta fyysistä nautinnon tuottamista toiselle sekä sen vastaanottamista.
Nimet ja puhelinnumeron olivat tarpeettomia. Mooren (2003, 239) käyttämä ilmaisu satunnaisen
seksin kasvottomuuden tunteesta kuvaa osuvasti vastausviestin seksisuhdetta.

Varmaan kolmet pelkät kahvittelut alla kunnes vastaan tuli oikeasti sellainen jonka
kanssa olo oli rento ja samalla, koska molemmat tiesi miksi olemme kahvittelemassa
tätä kauheaa litkua, tunsin että tää tuntematon seksi, ei nimiä, ei puhelinnumeroita, ei
mitään ylimääräistä ja tarpeetonta - vain seksiä, vois toimia. Mies tunsi samoin minua
kohtaan. Vibat välillämme oli niin rennot että pystyimme ihan out in the open sanomaan ääneen että joo haluan, mutta edelleen hermostuttaa miten kemiat pelaa sängyssä. Oikeastaan siinä se oli koko kahvittelu, huimat 20 minuuttia ja olimme jo kämpillä. Seksikkäin kokemukseni ikinä. Asunto sinänsä oli ihan perus simppeli yksiö, ei
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kuitenkaan hänen tai minun, jaloissa pyörivä kissakaan ei haitannut. Tehtiin asioita
niinkuin hän tykkää ja niinkuin minä haluan.” (N14)
Joskus asiat saattoivat edetä hyvinkin nopeasti ja tapaamiset saattoivat olla spontaaneja, kuten
keskellä yötä. N12 tarinassa tuli esille edellisessäkin lainauksessa todettu tuntemattoman kiihottavuus, joka liittyy uuteen tilanteeseen, tuntemattomaan henkilöön ja seksiin, johon ei kuulu sitoumuksia. Vastauksessaan N12 täsmensi, että kiihottavuus johtui tilanteen etenemistavasta. Internetissä käytiin keskusteluita, mitä haluttiin tehdä. Seksikumppani saapui naisen luokse, ja eroottinen lataus purkautui fyysiseen toimintaan.
Seksitapaamisista sai intiimin, eroottisen ja jopa eläimellisen intohimoisen kuvan, kun ”uros tulee
ottamaan naaraan”. Naiset kokivat yleensä voimakkaammin hetkellisen huuman ja jännityksen,
jonka satunnainen seksikumppani saattoi aikaansaada (Papp ym. 2000, 192). Internet-keskustelut
olivat olleet eroottisia ja kiinnostus toisen tapaamiseen oli herännyt nopeasti. Seksuaalisia keskusteluita ja nettiseksiä seurasi varmemmin myös fyysinen seksitapaaminen (Daneback ym. 2007,
106). Tapaamisen tarkoituksena oli seksin harrastaminen ilman ylimääräistä keskustelemista, kahvin juomista tai tutustumista. Kun tapaamispaikaksi sovittiin toisen asunto, voidaan ajatella sen
viestivän seksitapaamisesta varmemmin kuin julkiselle paikalle sovittu tapaaminen.
”Tapaamiset olivat hyvin spontaaneja, joskus keskellä yötä, ja tavatessamme olin hyvin kiihottunut koska minua olisi tulossa panemaan lähes tuntematon mies. Tilanteessa kiihottavinta oli juuri se, miten se eteni: keskustelua netissä siitä mitä haluaisimme toisillemme tehdä, sitten mies tulee ovelleni ja syöksymme jo eteisessä toistemme kimppuun. Uros tulee ottamaan naaraan.” (N12)
Pelkkään seksiin painottuvat tapaamiset saattoivat olla nopeasti suunniteltuja tapaamisia, joissa
harrastettiin vain seksiä ja toiminnan jälkeen lähdettiin jatkamaan matkaa eri suuntiin. Vastauksessaan M13 kertoi kahdesta erillisestä seksikokemuksesta. M13 oli ilmeisen mieltynyt vanhempiin
varattuihin naishenkilöihin, koska molempiin tapauksiin liittyi ”varattu puuma”. Myös seksin harrastuspaikka saattoi olla yllätyksellinen, kuten parisuhteessa olevan seksikumppanin pihapiirissä oleva heinälato tai seksikumppanin asunto tämän puolison ollessa illanvietossa. Tällöin jännitystä ja
kiihottavuutta lisää kiinnijäämisen riski. Riskit, joita seksitapaamisiin liittyi, lisäsivät niiden kiihottavuutta ja houkuttavuutta. Australialainen tutkimus (Couch & Liamputtong 2008, 276) vahvistaa, että
kiihottavuutta lisää vaarallisuuden ja jännityksen tunne. Liian turvallinen seksi koettiin tylsäksi. Vastausviestin kirjoitustyyli oli suorasukainen ja kaunistelematon. Seksi oli ollut jännittävä ja nautinnollinen kokemus, mahdollisesti yhden tapaamisen seksikumppanuus.
”Härskeimmät tapaukset ovat, kun nussia erästä puumaa heidän olohuoneensa sohvalla miehen ollessa kapakkareissullansa. Jälkeenpäin kävi mielessä, että olisihan se
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mies voinut tulla koska vain kotia yllättäin. Toinen "jännittävä" tapaus oli, kun nussin,
yllätys yllätys, varattua puumaa jälleen heinäladossa melkein heidän pihassaan. Ladosta puuman kotipihaan oli noin 100m matka. Hän oli miehellensä kertonut menevänsä iltakävelylle, jolloin hälytti minut sovitusti paikalle. Siellä ladossa sitten muitta
mutkitta hoidettiin hommat.” (M13)
Tutustuminen Internetissä saattoi kestää vuosia, kunnes tilaisuus tapaamiselle ilmaantui. Ensimmäinen tapaaminen N13 vastauksessa sovittiin toisen asunnolle, jossa ensin keskusteltiin ja tutustuttiin. Uskon, että tarinassa käytetty ”pakollinen tsitsat” tarkoittaa keskustelua ennen seksuaalista
toimintaa. ”Pakollinen tsitsat” voi olla muodollista keskustelua, koska suoraan seksiin ryhtyminen
olisi koettu liian suorasukaiseksi toiminnaksi. Jossain vaiheessa tapaamista päädyttiin seksuaaliseen toimintaan. Tapaamistilanne ja toisen luo meneminen olivat olleet jännittäviä kokemuksia
vastaustarinan kirjoittajalle. Vaikka itse seksi koettiin pettymykseksi, kokemukseen oltiin tyytyväisiä. Etenkin oman jännityksen voittaminen ja uskallus tavata henkilö seksin merkeissä jäivät itsensä ylittämisen kokemuksena kertojan mieleen. Itsensä voittaminen ja rohkeus seksiin aiemmin tapaamattoman henkilön kanssa koettiin vielä pitkään kiihottavaksi kokemukseksi.
”Lopulta, 2½ vuotta ensimmäisen keskustelun jälkeen, olin lähdössä Matin (nimi muutettu) kaupunkiin oman kaverini luokse. Päätimme tavata ja meninkin tapaamaan
Mattia ennen kaverini luokse menemistä. Muistan, kuinka minua jännitti soittaa summeria alaovella ja odottaa hississä oikeaa kerrosta. Lopulta, kaiken jännittämisen,
sekstailun ja pakollisen tsitsatin jälkeen muistan olleeni pettynyt siihen millaista sängyssä lopulta oli. Olin kuitenkin pitkään äärettömän kiihottunut siitä, että uskalsin tehdä sen.” (N13)
Parisuhteen ulkopuolisen rakastajan tapaamiset vaativat kekseliäisyyttä, jotta tapaamisajat saatiin
sovittua ja kätkettyä arkeen siten, etteivät tapaamiset näy ulkopuolisille, etenkään omalle puolisolle. N18 kirjoitti tarinassaan, että parisuhteen ulkopuolisia seksitapaamisia oli ollut useita ja ne ajoittuivat joskus keskelle työpäivää ”kahvitauoiksi”. Puolison ollessa työmatkoilla rakastaja saattoi salaisesti yöpyä toisen asunnolla. Myös hotellihuone saatettiin ottaa päivällä seksitapaamista varten.
Salainen seksisuhde oli kestänyt useamman kuukauden ajan, ja tapaamisia oli ollut ”säännöllisen
epäsäännöllisesti”. Parisuhde kumppanin poissaolot antoivat mahdollisuuden tavata rakastajaa
muulloinkin kuin työpäivän aikana. Salainen seksisuhde oli näin ollen helpompi pitää huomaamattomana.
”Tapasimme keskellä työpäivää “kahvilla” (joskin kahvit jäivät juomatta ja etsimme
sen sijaan rauhallisen paikan hänen autollaan). Ensitapaamisestamme on jo useampi
kuukausi, ja olemme senkin jälkeen tavaneet säännöllisen epäsäännöllisesti mieheni
ollessa työnsä puolesta ulkomaanmatkalla, tai työpäivän aikana. Hän on yöpynyt luonani lukuisia kertoja. Joskus otamme hotellin päiväseltään ja nautiskelemme toisistamme partnereittemme luullessa, että olemme töissä.” (N18)
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Yhteenvetona voidaan todeta, että Internetin seksiseuranhaun prosessi vaihteli tapaamisten määrästä aina seksitapaamispaikkoihin asti. Kaikki tapaamiset eivät vastaajien mukaan johtaneet seksiin syystä tai toisesta. Tapaamiset, jotka johtivat seksiin, saattoivat olla seksikumppanien ensitapaaminen tai useampien tapaamisien summa. Seksitapaamispaikka vaihteli vastaustarinoissa.
Mikäli ensimmäinen tapaaminen piti sisällään seksuaalisen kanssakäymisen, tapaamispaikaksi oli
usein sovittu jokin julkinen paikka, josta siirryttiin johonkin yksityisempään paikkaan. Toisaalta kokemuksia oli myös ensimmäisestä seksitapaamisesta, joka oli suoraan sovittu toisen osapuolen
luokse. Tarinoissa ilmeni myös erikoisempia seksipaikkoja, kuten heinälato, hotelli sekä ulkopuolisen henkilön asunto. Se, kuinka nopeasti tapaamiset etenivät seksiin, johtui osapuolten välisen
vuorovaikutuksen helppoudesta sekä toisen kiinnostavuudesta (Couch & Liamputtong 2008, 274–
275). Tämä tuli etenkin esille tarinoissa, joissa ensitapaaminen oli johtanut seksiin ja seksuaalinen
kiinnostus oli herännyt ensinäkemisellä.

5.3 Tyytyväisyys Internetin seksiseuranhakuun
Vastaustarinat jaoteltiin sisällön perusteella viesteihin, joissa oltiin tyytyväisiä Internetin seksiseuranhakuun. Näitä vastauksia löytyi 20. Internetin seksiseuranhakuun epätyytyväisiä oli 12 (taulukko
5). Tyytyväisyyttä/epätyytyväisyyttä analysoitiin vastaustarinoissa sanavalintojen sekä kerrontatavan kautta. Useissa viesteissä oli ilmaistu selkeästi, oltiinko seksiseuranhakuun oltu tyytyväisiä.
Seksiseuranhaku

kattoi

siis

koko

prosessin,

Internet-tutustumisesta

aina

seksitapaami-

seen/tapaamisiin saakka. Mikäli jokin osa-alue oli jäänyt epämiellyttävänä seuranhakijan mieleen,
oli seuranhaku usein koettu epätyydyttävänä kokemuksena.

Neljää vastausviestiä ei pystynyt asettamaan kumpaankaan ryhmään, sillä niiden tekstistä ei pystynyt tekemään johtopäätöstä seuranhaun tyytyväisyydestä. Esimerkiksi neutraali ja lyhytsanainen
kerronta tapahtumista ei antanut tietoa henkilön omakohtaisesta mielipiteestä ja tyytyväisyydestä.
Myös vastaukset, joissa vuosia sitten tapahtunutta seksiseuranhakua kritisoitiin, oli jätetty tyytyväisten/epätyytyväisten ulkopuolelle. Näistä tarinoista ei voinut päätellä, oliko vuosia sitten haettu
seksiseura koettu tuolloin myönteiseksi kokemukseksi.
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TAULUKKO 5. Vastaustarinoissa ilmennyt tyytyväisyys seuranhakuun sekä seksiseuran löytyminen Internetistä

Kyllä

Ei

Tyytyväisyys seksiseuranhakuun

20

12

Saatiinko seksiseuraa

29

7

Internetin

seksiseuranhaun

tyytyväisyyteen

vaikutti

yleensä

seksitapaamisen

onnistumi-

nen/epäonnistuminen. Kuten taulukosta 5 huomaa, seksiseuran saanti ei aina ollut takeena seksiseuranhaun tyytyväisyyteen. Seksikumppaniin liittyvät tekijät olivat usein yhteydessä tyytyväisyyteen. Muutamissa vastaustarinoissa kirjoitettiin kokemuksista sekä tekijöistä, jotka vaikuttivat seksiseuranhaun kokemuksen tyytyväisyyteen. Näitä tekijöitä olivat suunnitellun seksin jännitys, epämieluisa seksikokemus sekä eriävät toiveet ensimmäisestä tapaamisesta.

5.3.1 Saatiinko seksiseuraa?
Aineiston 36 vastaustarinasta löytyi onnistuneita sekä epäonnistuneita seksiseuran etsimiskokemuksia. Onnistuneisuutta mitattiin tavoitteeseen pääsemisellä, eli löydettiinkö seksiseuraa vai ei.
Seksiseuran tyydyttävyyteen ei ole tässä kiinnitetty huomiota. Vastaustarinoista 29 oli päässyt seuranhaun tavoitteeseen, eli oli löydetty Internetin kautta seksiseuraa (kts. taulukko 5). Seitsemän
tarinaa ei ollut päässyt tavoitteeseen. Näille tarinoille oli yhteistä se, että syystä tai toisesta ei ollut
löydetty seksiseuraa. Seksiseuranhakuilmoitus ei ollut saanut vastakaikua tai tapaamiset eivät olleet johtaneet seksikontaktiin.

Kun Internetistä oli alettu etsimään seksiseuraa, toiveena oli, että löytäisi seksiseuraa ja että seksi
olisi kokemuksena miellyttävää ja antoisaa. Etsinnän lopputuloksena oli usein muutamat seksitapaamiset seksikumppaneiden kanssa. Jotkin seksitapaamiset jäivät vain yhteen kertaan, jotkin
seksisuhteet kestivät useita tapaamisia, jopa vuosia. Seksitapaamiset eivät aina päätyneet kummankin osapuolen tyytyväisyyteen. Pettymyksiä ja katastrofeja tuli tapaamisien aikana vastaan ja
usein tällaiset seksisuhteet päättyivät lyhyeen. Australialaisen tutkimuksen mukaan seksitapaamiskerrat vaihtelivat suuresti tutkimukseen osallistuneiden välillä. Osa tutkimukseen osallistuneista oli
harrastanut seksiä jokaisen tavatun seksikumppaniehdokkaan kanssa. Osalle vain muutama tapaaminen oli johtanut seksiin. (Couch & Liamputtong 2008, 275.) Tämä nousi esille myös vastaustarinoissa. Vastaustarinoita käsitellään myönteisistä seuranhakukokemuksista epämieluisimpiin.
68

Vastaustarinassaan N12 kertoi lähes kaikkien tapaamiensa seksikumppaneiden olleen ”fiksuja
ihania miehiä”, mutta muutama ei-tyydyttävä kumppanikin oli mahtunut joukkoon. Vastaaja koki
saaneensa elämänsä parasta seksiä seksiseuranhaun tuloksena. Kontulan ja Haavio-Mannilan
(1997, 665) mukaan erityisen tyydyttäviksi seksikokemuksiksi oli määritelty tilanteet, jotka sisältävät, esimerkiksi seksileikkejä, pitkäkestoisia yhdyntöjä, henkisiä kokemuksia sekä useita peräkkäisiä laukeamisia. Vastauksessaan N12 ei määrittele tarkemmin, minkälainen elämänsä paras seksikokemus oli käytännössä ollut. Muutama seksikumppani oli edelleen vastaajan elämässä satunnaisena seksikumppanina. Mikäli seksiseuranhakijalla oli useita seksikumppaneita, oli luonnollista,
etteivät kaikkien kumppaneiden kanssa seksuaaliset mieltymykset ja toimintatavat mene sulavasti
yhteen. Kuitenkin N12 seuransaanti näytti onnistuneen ja hän oli tyytyväinen seksiseuranhaun tulokseen.
”Melkein kaikki tapaamiset olivat juuri sitä mitä odotin (fiksuja ihania miehiä joiden
kanssa mahtavaa seksiä), mutta pari huonompaakin tapausta mahtui mukaan. Näitten tapaamisten myötä sain myös elämäni parasta seksiä, ja muutama näistä miehistä on edelleen jollain tapaa mukana elämässäni ja tapaamme satunnaisesti silloin
kun siltä tuntuu. Seksin merkeissä tottakai.” (N12)
Joskus seksiseuran etsiminen Internetistä voi johtaa myös vakavampaan parisuhteeseen, kuten
seuraavassa lainauksessa (M17) selviää. Vaikka usein seksiseuraa etsiessä ei ollut tavoitteena
löytää parisuhdekumppania, voi seksikumppaniehdokas alkaa kiinnostamaan enemmänkin kuin
seksikumppanina. Seksuaalinen yhteensopivuus koettiin tärkeäksi pidempiaikaista parisuhdekumppania etsittäessä (Buss 2006, 132–136). Parisuhde vaatii toimiakseen myös henkilökemioiden kohtaamisen, joten pelkkä seksuaalinen yhteensopivuus ei ole tae parisuhteen toimivuudelle.
Kuitenkaan pelkän seksiseuran etsiminen ei sulje pois vaihtoehtoa, jossa seksikumppaniehdokkaaseen rakastutaan, ja seksisuhde muuttuu parisuhteeksi.
”Yksi tapaaminen johti parisuhteeseen, jossa olen edelleen.” (M17)

Kaikki eivät halua tietää ylimääräisiä faktoja seksikumppanistaan, sillä niitä ei koeta merkityksellisiksi seksisuhteen kannalta (N14). Seksikumppani, ”fukbuddy”, jäi seuranhakijan elämään vakituiseksi seksiseuraksi. Seksikumppani haluttiin pitää täysin tuntemattomana. Useiden seksitapaamisten myötä oppii tuntemaan seksikumppania ihmisenä, persoonana ja hänen seksuaalisia mieltymyksiä. Nämä tiedot jäävät kuitenkin vaille raameja, eli henkilön perustietoja. Seksuaalinen, fyysinen nautinto ei ole sidottu henkilötietoihin, vaan seksuaalisten toimintojen yhteensopivuuteen.
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”Mies jäi elämääni vakituiseksi fukbuddyksi - en tosin vieläkään tiedä hänen oikeaa
nimeään eikä hän minun. Se ei vaan ole olennaista.” (N14)

Salainen, parisuhteen ulkopuolinen seksisuhde voi kehittyä yhteydenpidon ja tapaamisten seurauksena moniulotteiseksi suhteeksi, joka ei perustu pelkästään fyysiseen nautintoon. N18 kertoi
vastauksessaan, että seksitapaamisien välillä lähetettiin eroottisia sähköpostiviestejä, kuvia ja videoita. Seksisuhdetta ylläpiti vahva tunne- ja seksuaalinen lataus. Seksisuhteen ylläpito tapaamisten välissä ja tunnelatauksen pysyminen olivat salaisen rakastajasuhteen ydin. Kertojan mukaan
suurin syy seksisuhteen toimivuuteen perustui siihen, ettei suhde ole perinteinen parisuhde. Seksuaalinen lataus rakastajaan pysyi yllä samalla, kun rakasti puolisoaan.
”Minulla on siis nyt virallisesti rakastaja, ja olen virallisesti jonkun rakastajatar. Tapaamistemme välillä meilailemme ja lähettelemme toisillemme tuhmia kuvia ja eroottisia videonpätkiä. Suhteemme (sillä suhdehan tämä jo on) ei perustu pelkästään
seksille, sillä viihdymme toistemme kanssa myös ‘sessioittemme’ välillä, ja välillemme
onkin kehittynyt vahva tunneside. Emme molemmat sulje mitään vaihtoehtoja pois tulevaisuuttamme ajatellen, mutta olemme tarpeeksi realistisia tajutaksemme, että välillämme vallitseva vahva tunne- ja seksuaalinen lataus pystyy elämään vain ja ainoastaan siksi, että emme ole ns. perinteisessä suhteessa. Luultavasti tulemme siis nauttimaan toisistamme salaa vielä hyvinkin pitkän ajan toisiamme, mutta samalla myös
partnereitamme rakastaen” (N18)
Kun seksin harrastamisesta sai vastineeksi rahaa, seksin harrastamista ei koettu henkilökohtaiseksi ja kahden ihmisen väliseksi intiimiksi toiminnoksi. N19 kirjoitti seksin harrastamisesta maksua
vastaan. Seksitapaamisia oli ollut kolme ja ne järjestettiin aina samalla kaavalla. Seksistä maksaja
oli aina aloitteentekijä, joka ilmoitti sopivat ajankohdat ja toiveet. Vastaustarinan kirjoittaja valitsi
niistä itselleen sopivan ajankohdan, jolloin tapaaminen järjestettiin. Tapaamispaikkana oli aina sama hotelli samaa rahasummaa vastaan. Ansaitulla rahalla vastaaja kävi matkustelemassa, ja rahan koettiin tuovan mielihyvää. Seksistä saatuun rahasummaan oltiin tyytyväisiä, koska ajallinen
uhraus ei ollut iso rahalliseen korvaukseen nähden.
”Tapasimme kolme kertaa viime vuona. Summa oli aina sama ja hotelli. Rahat käytin
matkusteluun. Todennäköisesti tapaamme vielä … En kadu tapahtunutta, koska seksi ei ole minulle henkilökohtaista ja raha tuottaa mielihyvää. Varsinkin kuin tienaa niin
hyvin 30 minuutissa. Tuntipalkka kohdillaan! Yhteyden otot toimii aina netin välityksellä hänen aloitteesta. Hän ilmoittaa hänelle käyvät päivät ja kellon ajat ja toiveensa.
Minä lyön lukkoon niistä ajankohdista itselle sopivan.” (N19)
Seksisuhde voi loppua toisen osapuolen elämäntilanteen muutoksien takia, jolloin se ei ole enää
tyydyttävä molemmille osapuolille. Vastaustarinassaan N4 kertoi yhden seksisuhteen loppumisen
syyksi toisen osapuolen hankalan elämäntilanteen. Toinen seksisuhde oli päättynyt, koska vasta70

uksen kirjoittaja ei ollut tyytyväinen seksisuhteen laatuun ja tyydyttävyyteen. Pidemmän aikaa jatkunut seksisuhde voi muuttua ikään kuin kaverisuhteeksi, jossa on muita etuja. Tätä suhdetta oli
yhdessä tarinassa (N2) kutsuttu friends with benefits -suhteeksi. Friends with benefits -suhde voidaan ymmärtää ystäväsuhteeksi, jossa myös seksuaalinen toiminta on sallittua. Suhde on siis ystäväsuhde tietyin etuuksin. Väestöliiton tutkimus (Papp ym. 2000, 132, 227) vahvistaa kyseistä
löydöstä, sillä tutkimus toi esille, että etenkin naisilla saattoi olla pitkään jatkuneita, turvallisiksi koettuja seksisuhteita. Nämä seksikumppanit kuuluivat usein kaveripiiriin. Kyse oli luottamuksellisesta kaverisuhteesta, johon kuului satunnainen seksin harrastaminen.
”Parin miehen kanssa olikin useita tapaamisia ja yhden kanssa muutaman kuukauden seksisuhde, tosin tämän kanssa oltiin muutenkin kavereita sen aikaa, mutta juttu
kuivui sitten sen miehen suunnalta hankalan elämäntilanteen takia. Toiselle vähän
aikaa olleelle vakituisemmalle tapaukselle "annoin potkut" toimenkuvasta, koska tämä mies ei vaan oppinut tekemään juttuja haluamallani tavalla ja homma kävi tylsäksi.” (N4)
”Toinen mies oli kanssa aika katastrofi, kolmannen kanssa on ollut kivaa. Nykyään
olen sinkku, ja jatkan kolmannen miehen tapaamista friends with benefits -meinigillä.”
(N2)
Kun seksiseuraa löydettiin Internetistä, aina ei oltu täysin tyytyväisiä koko prosessiin. N1 kirjoitti,
että oli löytänyt viidestä henkilöstä seksiseuraa, mutta ”unelmien prinssi”, parisuhdekumppani, ei
löytynyt. Vaikka haetaan seksiseuraa, tavoitteet ja toiveet suhteen laadusta saattavat viitata parisuhteen etsimiseen. N11 puolestaan kertoi, että eräs tapailemansa erinomainen seksikumppani
olikin ollut naimisissa. Ilmeisesti naimisissa oleva miesrakastaja ei ollut seuranhaun kohteena.
Seksikumppanin luotettavuus oli siis tärkeää. Mikäli asetetut seksikumppanin kriteerit paljastuvat
myöhemmin paikkansa pitämättömiksi, koetaan luottamus petetyksi kuin missä tahansa suhteessa.
Lisäksi varatun miehen rakastajana voidaan kokea omantunnon tuskia toisen parisuhteen häiritsemisestä etenkin, jos tavoitteena on ollut vapaan seksikumppanin löytyminen.
”Tosiasiassa löysin sivuston kautta 4 kuukauden aikana seksiseuraa viidestä ihmisestä ja unelmien prinssi jäi löytämättä. Yhtä miehistä tapasin kolmesti, jokaisella kerralla seksin merkeissä.” (N1)
”Paras saldo oli eräs mies jonka kanssa tapailin 3-4 kertaa erinomaisen seksin merkeissä, mutta hän jätti kertomatta että on naimisissa.” (N11)

Vaikka Internetistä olisi löydetty seksikumppani, joka tyydytti seksuaaliset tarpeet, voidaan etsintöjä jatkaa vielä paremman seksikumppanin toivossa. M7 toivoi vastausviestissään, että löytäisi pa71

remman, mutta yhtä helposti saatavilla olevan seksiseuralaisen kuin nykyinen. Nautinnon tuottaminen naisille samaan aikaan kuin itse sai tyydytystä, sopii vapaana olevan miehen elämäntilanteeseen. Ryhmäseksin mahdollisuuskaan ei ole poissuljettu. Vastauksen kirjoittaja suhtautui seksiin
melko avoimesti ja nautintohakuisesti. Osmo Kontula (2008, 165–166) liittää nautinnonhakuisuuden henkilöihin, joilla on useita satunnaisia seksisuhteita. Oman nautinnon lisäksi kirjoittaja ”räjäytteli orgasmipankkeja”, mikä viittaa naisten orgasmiin, seksuaalisen nautinnon huipun saavuttamiseen. Tosin elämänkumppanin löytyessä muut seksikumppanit jäisivät taka-alalle ja rakastetun
naisen tyydyttäminen olisi tärkeää.
”Hän ei ole paras kumppani joka minulla on ollut, hyvä kieltämättä, joten olen antenni
herkkänä josko parempaa (ja yhtä helppoa seuraa) sattuisi tulemaan vastaan. Panisin sitten kumpaakin yhdessä taikka erikseen. Jos sattuisi käymää niin että rakkaus
kävelisi vastaan niin keskittyisin tyydyttämään kultaani. Ennen sitä en nää mitään
syytä miksi en jatkaisi orgasmipankkien räjäyttelyä.” (M7)

Seksisuhde voi päättyä ensimmäiseen seksitapaamiseen, jos seksin laatuun tai seksikumppaniin
ei olla tyytyväisiä. Huonon kokemuksen jälkeen Internetin seuranhaku voi loppua kokonaan. Internetissä seuran hakeminen, tutustuminen ja lopulta tapaaminen vaativat aikaa ja vaivaa, mutta seksin toimivuutta ja tyydyttävyyttä ei tiedetä kuin ensimmäisen seksitapaamisen jälkeen (N17). Seksin kokeminen onnistuneeksi vaatii seksuaalista yhteensopivuutta, jota N17 ei vastaustarinan kokemuksen perusteella ollut saavuttanut. Yhteensopivien rakastelutapojen lisäksi muita merkittäviä
ominaisuuksia ovat vartaloiden yhteensopivuus, peniksen koko, emättimen sopiva tiukkuus sekä
toisen tuoksun ja hien miellyttävyys (Kontula 2012, 112). Näitä ominaisuuksia ei luonnollisestikaan
saa selville vain Internetissä keskustelemalla. Koska seksikumppanin etsimistä kuvataan ”kuin
ostaisi sian säkissä”, voitaisiin päätellä, että kyseessä olisi pettymys seksikumppanin ulkomuotoon
tai käytökseen (N17). Jos seksin harrastaminen koettiin pettymyksenä, ei intoa uuden seksikumppanin etsimiseen välttämättä löydy, koska takeita paremman seksikumppanin löytymiseen ei ole.
Seksisuhde voi kestoltaan olla parikin vuotta, mutta seksitapaamisia ei aina ole kuin muutamia.
N13 ei ollut tyytyväinen seksin laatuun, mutta Internetissä käytyjä keskusteluja hän jäi kaipaamaan
suhteen loputtua.
”Seksi tämän miehen kanssa oli pienoinen pettymys, joten päätin olla tapaamatta
miestä enää toista kertaa. Tämän jälkeen en ole seksiseuraa netistä hakenut, koska
kumppanin hakeminen netin kautta on kuin ostaisi sian säkissä eli et todellakaan tiedä mitä saat ennen kuin olet kokeillut ja minun kokemukseni mukaan seksi nettikumppanin kanssa ei ollut kaiken siihen laitetun vaivan ja ajan arvoinen.” (N17)
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”Yhteensä tapasimme 2 vuoden sisään 3 kertaa - eikä kumpikaan jälkimmäisestä
kahdesta kerrasta ollut yhtään parempia kuin ensimmäinen kerta, viimeinen jopa todella huono, jos sekstailua miettii. Itse verkossa keskusteleminen oli kuitenkin todella
mahtavaa ja se onkin oikeastaan ainut jota jälkikäteen muistelee lämmöllä.” (N13)
Seksisuhde saattoi muuttaa seuranhakijan käsitystä parisuhteesta ja seksin merkityksestä. M10
kertoi seksisuhteestaan, joka piti sisällään paljon muutakin kuin seksiä. Seksikumppanin kanssa
vietettiin arkea ja vapaa-aikaa yhdessä harrastaen. Kuitenkaan kukaan ulkopuolinen ei tiennyt meneillään olevasta suhteesta. Tarinan kirjoittaja kertoi oppineensa suhteen myötä, että hyvä ja tyydyttävä seksi ei ole tarpeeksi vankka pohja parisuhteelle. Huomion arvoisena hän piti, että ihmisestä välittää oikeasti ja etenkin sängyn ulkopuolella. Kontula (2012, 124–125, 163) vahvistaa M10
tekemää havaintoa parisuhteen ja seksin merkityksestä. Kontulan mukaan hyvä parisuhde ei ole
tae hyvälle seksielämälle, sillä intohimoa on usein hankalin tavoittaa toimivimmissa parisuhteissa.
Voidaan sanoa, että M10 oppi seksisuhteen kautta uusia merkityksiä, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuudessa puolison valintaan.
”Ei se pelkkää seksiä ollut, mutta kukaan mun kavereistani ei tiennyt suhteesta mitään, vaikka söimme, teimme ruokaa, käytiin lenkillä, kaupassa, rullaluistelemassa
ym ym. Siihen suhteeseen asti ajattelin että pelkästään loistava seksi on on hyvä
pohja suhteelle. Jollekin se voi olla, mutta vielä tärkeämpää olisi pitää siitä ihmisestä
oikeasti myös sängyn ulkopuolella ja silmät auki.” (M10)
Vanhemmista ja varatuista naisista kiinnostunut M13 kertoi, että kaipasi fyysisen nautinnon lisäksi
myös syvempää yhteyttä seuralaiseen. Voidaan ajatella, että yhden kerran tavattuna varatusta
naisesta ei synny yhtä suurta riskitekijää kuin voisi syntyä, jos suhdetta alkaisi pitää yllä useampia
tapaamisia. Riskitekijöiksi voidaan lukea kiinni jääminen seksikumppanin puolisolle tai seksikumppanin rakastuminen seuranhakijaan. Salaisen seksisuhteen ylläpito vaatii enemmän kekseliäisyyttä
ja suunnittelua kuin seksitapaamiset, jotka jäävät vain yhteen tapaamiskertaan. Ne antavat vapautta, vaihtelua ja jännitystä, mutta vaativat seuranhakijalta enemmän työtä seksikumppaneiden etsimisessä kuin vakinaisessa seksisuhteessa olevalta. Vastausviestissään M13 kertoi siirtyneensä
seksiseuranhausta ”normaaliin seuranhakuun”, joka tarkoittanee parisuhdetavoitteista seuranhakua. Pelkkä seksiseura ei tyydyttänyt seuranhakijaa henkisesti, vaikka sen saatavuus Internetistä
koettiin helpoksi. Kuten Buss (2006, 142) esitti, että satunnaiset seksisuhteet kuuluvat johonkin
elämänvaiheeseen, joka loppuu aikanaan. M13 vahvisti esimerkillään, että satunnaiset seksisuhteet kuuluvat tiettyyn elämäntilanteeseen, jonka jälkeen voidaan olla valmiita siirtymään vakavampaa parisuhteeseen.
”Yleensä olen tavannut vain kerran näitä nettinaisia. Suurin syy lienee siinä, että lähes poikkeuksetta he ovat olleet itseäni vanhempia ja vieläpä varattuja … Tällä hetkellä harvemmin haen seksiseuraa netin kautta. Olen enemmänkin siirtynyt normaa73

liin seuranhakuun, koska pelkkä seksiseura ei tyydytä minua henkisesti, vaikka sitä
välillä aika helposti onkin saatavilla netin kautta.” (M13)

5.3.2 ”Tulos surkea nolla”
Aina Internetin seksiseuranhaku ei tuota toivottua tulosta. Vaikka seksiseuranhakija olisi aktiivinen,
ei seksiseuraa välttämättä löydy. Tästä tilanteesta kirjoitti yhteensä seitsemän tutkimukseen osallistujaa. Näistä tarinoista viisi olivat sellaisia, joissa seuranhakija ei ollut saanut yhtään vastausta
seuranhakuilmoitukseensa. Kahdessa tarinassa vastauksia oli saatu, mutta Internetissä tutustuminen oli jäänyt lyhyeen, ja ensimmäistä tapaamista ei ollut tapahtunut. Nämä tarinat olivat yleensä
melko lyhyitä, koska kerrottavaa ei ollut paljoa. Tarinoista viisi oli miesten ja kaksi naisten kirjoittamia. Toinen naisen kirjoittama vastaustarina (N13) kuvasi pariskunnan kokemusta seuranhausta.

Tarinoissa kävi ilmi, että seuraa oli haettu, mutta laihoin tuloksin (M3, M15). Seuranhakuilmoituksiin ei ollut saatu yhtään vastausta. M6 kirjoitti vastaustarinassaan, että maksullista seksiseuraa
olisi Internetin kautta löytynyt, mutta ei itse ollut halukas maksamaan seksistä. Vastaustarinassa
M14 pohti, että seksikumppanin kriteerit voivat rajata seuralaisehdokkaiden määrää, sillä hän edellytti seksikumppaniltaan ”jonkinasteista viehättävyyttä”. Se, mitä jonkin asteinen viehättävyys tarkoittaa, on oletettavasti katsojan silmissä. Vastausviestien kirjoitustapa viesti usein pettymystä ja
epäonnistuneisuuden tunnetta.
”.. eipä sopivaa seuraa ole löytynyt. Maksullista saisi mutta sen verran nuuka ainakin
vielä olen että seksistä en maksa.” (M6)
”No, about kaikki saitit tuli vedettyä läpi - seksiseurailmoitukseni eivät saaneet yhtään
vastausta. Näin vaivaa, keskustelin ja tulos surkea nolla.” (M15)
”Koskaan en ole saanut netistä mitään seuraa. Aika harvoin niihin viesteihin edes
vastaillaan.” (M3)
”Harvoin mihinkään ilmotuksiin saa vastauksia, tai omiin vastauksiin vastakaikua…
Kertaakaan ei ole tullut mahdollisuutta tavata ketään seksiseuranhaussa. En itse halua seksiä ihan kenen tahansa kanssa, vaan jonkinasteista viehättävyyttä edellytän.
Se luonnollisesti kaventaa valikoimaa.”(M14)
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Toisaalta oman aktiivisuuden puute voi vaikuttaa siihen, ettei seksiseuraa löydetty. Vastaustarinassaan N13 tiedosti, että aktiivisemmalla viestien lähettämisellä olisi voinut parantaa mahdollisuuksia seksiseuran löytymiseen. Omien kuvien lähettämisen arkuus voi katkaista Internettutustumisen ennen aikojaan ja viestien lähetys tyrehtyy. Uskon, että pariskunta ei ollut vielä täysin
varma, haluaako kokeilla ryhmäseksiä kolmannen osapuolen kanssa. Osaksi tästä johtuen intoa
viestien lähettämiseen ja Internetissä tutustumiseen ei löytynyt. Toisaalta haluttiin myös suojata
omaa yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle kuvan lähettämistä venyttämällä.
”Aloitimme sitä kautta muutaman sähköpostiviestittelyrupeaman, mutta lopulta emme
tavanneet ketään. Sähköpostit kaatuivat yleensä siihen, että me emme olleet tarpeeksi aktiivisia kirjoittajia lupaavimman ehdokkaan kanssa ja loput keskustelut nuutuivat kun emme halunneet antaa kuviamme parin ensimmäisen sähköpostin jälkeen.” (N13)

5.3.4 Internetin seksiseuranhaun kokemuksia
Vastaustarinoissa kerrottiin erilaisia kokemuksia Internetin seksiseuranhausta, positiivisia kuin negatiivisiakin. Osa kokemuksista liittyi tilanteisiin, joissa seksiseuranhaku oli koettu sopivaksi. Osa
kokemuksista oli ikään kuin ohjeeksi muille seksiseuranhakijoille, jotta seuranhaku tuottaisi tulosta.
Jotkin kokemukset liittyivät muihin seksiseuranhakijoihin tai seuranhakusivustoon. Tämä kappale
keskittyy siis valaisemaan aineistosta esille nousseita kokemuksia.

Sopiva elämäntilanne koettiin otolliseksi ajaksi etsiä Internetistä seksisuhdetta. Esimerkiksi yksineläjä, joka haluaa tyydyttää seksuaaliset tarpeet, mutta ei halua parisuhteeseen, on mahdollinen
seksiseuran etsijä (N7). Seksi koettiin olevan parisuhteessa parempaa. Jos vaihtoehtoina olivat
seksitön elämä ja Internetistä löydetty pelkkä seksisuhde, seksisuhde voitti. Parisuhdetta arvostettiin, mutta mikäli parisuhdekumppania ei ollut, satunnaiset seksisuhteet koettiin toimivaksi tavaksi
saada seksuaaliset tarpeet tyydytetyksi. Seksikumppanuuteen liittyy usein väliaikaisuus, kuten N15
tarinassa käy ilmi. Seksisuhteet liitetään usein tiettyihin elämänvaiheisiin, kuten nuoruuteen tai
pitkien parisuhteiden väliin jääviin sinkkukausiin (Buss 2006, 142). Seksikumppani voi olla tarpeellinen tietyssä elämäntilanteessa, mutta se voi hoitaa tehtävänsä ja käydä tarpeettomaksi.
”Seksi on parempaa parisuhteessa, tai siis jos vaihtoehtona on vain seksi tai parisuhde, niin suhde voittaa. Mutta jos vaihtoehtoina on kuiva kausi ja netistä löydetty pelkkä seksi niin seksi voittaa. (N7)
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”Tiettyyn elämäntilanteeseen loistava vaihtoehto. Seksisuhde päättyi jonkin aikaa sitten minun aloitteestani, kun se ns. ajoi asiansa ja "sain tarpeekseni" ;-)” (N15)

Seksi tuntemattoman kanssa voi olla kiihotusta lisäävä ominaisuus, mutta se voi toimia myös hankaloittavana tekijänä. Suunniteltu seksitapaaminen tuntemattoman kanssa voi lisätä seksiin suorituspaineita, ja kaikki ei onnistu toivomusten mukaisesti, kuten N4 kertoi kokemuksestaan miespuolisten seksikumppaneiden kanssa. Kontula ja Haavio-Mannila (1997, 600) nimeävät yhdeksi epätyydyttävän seksin syyksi toiminnalliset ongelmat, kuten erektio-ongelmat, sillä onnistunut yhdyntä
edellyttää miehen erektiota. Toisin sanoen miehuus joutuu testiin jokaisessa yhdynnässä. Tämän
lisäksi erektioon ja peniksen kokoon liittyy paljon miehistä itsetuntoa rakentavia tekijöitä. Tästä
johtuen erektion puuttuminen voi olla kova isku miehuudelle. Muita epätyydyttävään seksiin johtaneita syitä voivat olla sosiaalinen ympäristö, heikko itsetunto tai huonot sosiaaliset taidot tai osapuolten erilaiset mieltymykset. Vastauksessaan N4 lisäsi, että osalle miehistä suunniteltu seksi ei
tuota ongelmia.
”Ollut sekä huonoja että hyviäkin kokemuksia. Jotkut miehet vaan ilmeisesti jännittävät liikaa suunniteltua seksiä entuudestaan melko tuntemattoman kanssa, joiltakin se
taas sujuu ihan tuosta vaan.” (N4)

Toisaalta seksikumppanilla voi olla muitakin toiveita seksiseuraa etsiessä, kuten toiveita parisuhteen löytymisestä (N5). Ihastumisen odotukset voivat kariuttaa seksisuhteen alkumetreillä, mikäli
tunteita ei ilmaannu. N5 odotti seksiseuralaiselta pelkästään kiinnostusta seksiin sekä ”kohtalaisen
miellyttävää ulkoista olemusta”. Kyseisellä seuranhakijalla ei siis ollut tarkkoja kriteerejä seksiseuralaistaan kohtaan, toisin kuin Buss (2006, 123) yleisti naisten vaatimustason olevan miehiä korkeammalla seksiseuraa etsittäessä.
”Olin yllättynyt siitä, että pelkkä seksi ei ollut kuitenkaan mielessä useilla miehillä,
vaan tavattuamme he totesivat, että eivät olleet rakastuneita tai ihastuneita ja homma
jäi siihen. Itse en edes kuvitellut, että netistä löytäisin jonkun johon samantien rakastuisin. odotin miehiltä vain ja ainoastaan halua seksiin ja kohtalaisen miellyttävää ulkoista olemusta, jotta homma onnistuisi.” (N5)
Internetissä mahdollisiin seksikumppaniehdokkaisiin tutustuminen vaati vaivannäköä ja aikaa. Ei
ole yhdentekevää, miten Internetissä kommunikoi seuranhakijoiden kanssa. M2 kokemuksen mukaan miehet lähestyvät joskus seuraa hakevia naisia ”kömpelösti”. Vastaaja kuvasi miesten lähestymistapaa Internetissä joko törkeyksien tai latteuksien sanomisella. Tällainen ennakkokäsitys antoi hyvät mahdollisuudet henkilölle, joka osasi lähestyä taitavammin naisia, kuten M2 omien sanojensa mukaan osasi tehdä. Sujuvasanaisuus ja positiivisesti erottuva yhteydenpito koettiin vah-
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vuuksiksi seksiseuranhaussa (M11). Oli pyrittävä erottautumaan hakijajoukosta, jotta löytäisi kiinnostavaa seuraa.
”Kuulemani mukaan suurin osa miehistä lähestyy naisia erityisen kömpelösti netissä.
He turvautuvat joko törkeyksiin tai latteuksiin. Näin ollen olen itse erottunut joukosta
positiivisessa valossa :) (M2)
”Seksiseuran hakeminen netistä on helppoa, kun on riittävän sujuvasanainen kirjoittaja.” (M11)

Lisäksi miehen oli helpompi vastata seuranhakuilmoituksiin kuin tehdä oma ilmoitus ja odottaa potentiaalisen kumppaniehdokkaan yhteydenottoa. Kokemuksen kautta oppi valitsemaan seuranhakijoiden joukosta potentiaalisimmat ehdokkaat, joiden kanssa yhteydenpitoa saatettiin jatkaa aina
seksitapaamiseen asti. Vastauksessaan M11 kertoi, että oli huomannut kymmenen vuotta itseään
nuorempien naisten kiinnostuvan hänestä eniten. Seuranhaussa voi hyödyntää kokemuksen kautta
opittuja asioita siitä, minkälaisia henkilöitä kannattaa lähestyä ja millä tavoin. Sevcikova ja Daneback (2011, 177–178) vahvistavat tutkimuksessaan samaa seikkaa. Heidän löydöksensä mukaan
seksiseuranhakija voi oppia tunnistamaan henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita seksitapaamisesta.
M11 nimesi persoonallisuuden, kohteliaisuuden, huumorintajun ja sopivan itsevarmuuden myönteisiksi piirteiksi, joita seuranhakijan oli hyvä korostaa itsessään.
”Miehenä on varmempaa vastata ilmoituksiin kuin laatia niitä itse. Ilmoituksista kaikki
eivät tietenkään tärpänneet, mutta pikkuhiljaa oppi valikoimaan potentiaalisia kumppaneita. Huomasin, että vetosin parhaiten noin kymmenen vuotta nuorempiin naisiin.
Tärkeintä oli olla riittävän persoonallinen, kohtelias ja huumorintajuinen. Sopivalla tavalla itsevarma, muttei itserakas.” (M11)
Sivustoiden kautta oli helppoa löytää henkilöitä, jotka etsivät samanlaista seuraa. Myös Internetissä kommunikointi koettiin helpommaksi ja vaivattomammaksi kuin arkielämässä. Oli luonnollisempaa kysyä Internetissä seuranhaun tarkoitusta ja täyttääkö itse seuraa etsivän kriteerit kuin kasvokkain (M8). M2 puolestaan kertoi tarinassaan Internetin anonyymiyden etuja. Internetissä voi
selvittää toisen henkilön seksuaaliset mieltymykset valmiiksi ja näin varmistaa, olivatko ne yhteneväiset omien mieltymyksien kanssa. Niemelä ja Malmi (2011, 22–24) vahvistavat, että seuranhakusivustoja käyttäessään tietää, että muutkin sivuston käyttäjät ovat hakemassa seuraa. Sivustolla voi tutustua muihin seuranhakijoihin ja heidän tavoitteisiin sekä mieltymyksiin. Arkielämässä
suorat kysymykset seksuaalisista mieltymyksistä tai seksiseuranhausta koettaisiin töykeiksi ja
asiattomiksi. Internetissä anonyymiyden suojissa pystyy vapaammin keskustelemaan henkilökohtaisista seksuaalisuuteen liittyvistä mieltymyksistä (Sevcikova & Daneback 2011, 178).
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”Yhteyden luominen arkipäivässä on ongelmallista, koska suurin osa naisista on onnellisessa parisuhteessa. On vaikeata kysyä keneltäkään suoraan haluatko seksiseuraa ja olenko vaateesi täyttävä mies?” (M8)
”Internetin suoman anonyymiteetin suojissa on helpompi etsiä samankaltaiset mieltymykset omaavaa seuraa. Livenä moinen koetaan töykeän suorasukaiseksi, ei tuntemattomalta ihmiseltä vain voi noin vain kysyä seksuaalisista mieltymyksistä.” (M2)

Seksiseuranhaku Internetistä ei kuitenkaan aina tuota toivottua lopputulosta ja seuranhaku voi tuntua turhauttavalta. Erään miesvastaajan (M14) mukaan muut miespuoliset seksiseuranhakijat olivat
”komeita, lihaksikkaita ja isoaisaisia uroksia”, joiden rinnalla vaatimattomampi mies jää sivustaseuraajaksi. Viehättävät naiset saivat valita parhaimmat ja komeimmat miehet hakijoiden joukosta.
Toisaalta miesvastaaja ymmärsi, että naisena itsekin valitsisi varmasti edustavimmat miehet seksiseuraksi ainakin kokeilumielessä. Vähemmän viehättävien naisten sekä miesten oli hankalinta löytää seksiseuraa Internetistä. Vastaustarinasta päätellen M14 ei ole ollut tyytyväinen seksiseuranhaun tulokseen. Mielenkiintoista oli vastaajan luokittelu viehättävistä, keskiviehättävistä ja vähiten
viehättävistä naisista. Erityisesti termi keskiviehättävät naiset herätti mielenkiinnon siitä, missä menee näiden viehätysasteiden rajat. Ketkä olivat keskiviehättäviä naisia? Uskon, että vastaaja tarkoitti keskiviehättävillä naisilla tavallisen näköisiä niin sanottuja naapurintyttöjä, jotka eivät lumoa
kauneudellaan mutta joiden kasvojen piirteet ovat sopusoinnussa.
”Ilmeisesti, miesten ilmoituksista päätellen, tarjolla on komeita lihaksikkaita isoaisaisia
uroita (en siis itse kuulu tähän ryhmään yhdeltäkään mainitulta piirteeltä), joten ei yllätä, että ne oletettavasti korjaa koko potin. Varmasti jos olisin nainen, niin valitsisin
itsekin hyvin todennäköisesti edellä mainituntyyppistä seuraa, ainakin kokeilumielessä. Oletan, että viehättävillä naisilla tuota valinnanvaraa on, ja myös keskiviehättävillä. Vähiten viehättävät ovat varmaankin samassa tilanteessa kuin minä.” (M14)
Naisvastaajan kokemus miespuolisista seksiseuranhakijoista oli seuraavanlainen. Naisvastaajan
mukaan miehet usein ajattelevat, ettei miesten ulkonäöllä ole väliä, mikäli nainen etsii seksiseuraa.
Näin ei naisvastaajan mukaan ole, vaan ulkonäöllä oli merkitystä seksikumppanin valinnassa. Seksiseuraa etsiessä tavoitteena oli fyysinen nautinto, johon olennaisena osana kuului seksikumppanin miellyttävyys. Tämä löydös vahvistaa amerikkalaisen tutkimuksen tuloksia, joissa kerrottiin
miesten vaatimustason laskevan ja naisten vaatimustason pysyvän korkeammalla, kun kyseessä
oli satunnaisen seksikumppanin etsiminen (Buss 2006, 123).
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”Jostain syystä monet miehet luulevat että nainen joka etsii seksiseuraa, on valmis
panemaan ihan millaista ällötystä tahansa.” (N11)

Seksikumppanin saanti ongelmia voi ilmaantua yllättävästi, jos seksiseuranhakija kuulosti liian hyvältä ollakseen totta. Näin kävi yhdelle seuranhakijalle (N3), joka ei saanut seksiseuraa, koska
hänen todenperäisyyttään epäiltiin. Seuranhakuilmoitukseen vastaajat eivät uskoneet ilmoituksen
laittajan olevan vaaleahiuksinen, nuori nainen, joten seuranhakutulos jäi laihaksi. Tämä osoittaa,
että seksiseuranhakijat ovat varovaisia ja varautuneita valekuvien mahdollisesta käytöstä (Couch &
Liamputtong 2008, 272). Mikäli seuranhakija epäili toisen todenperäisyyttä, tutustuminen voi olla
hankalaa ja yhteydenpito loppua lyhyeen.
”Mikä yllätti, oli se, etten todellisuudessa saanut paljoakaan vastauksia niiden muutaman vuorokauden aikana, jona ilmoitus ehti netissä olla. Sen sijaan yleisin juttu
saamissani viesteissä oli se, ettei vastaaja uskonut minun oikeasti olleen 22-vuotias
blondi. No, huonompi homma niille sillä olin, ja ihan tosissani.” (N3)
Seksikokemuksien muistelu voi aiheuttaa jälkikäteen pelonsekaisia tunteita. Nuoruuden seksikokeiluita ei välttämättä tuolloin osattu pelätä ja ajatella mahdollisia riskejä, joita seksitapaamisiin
saattoi liittyä. Nämä riskit tulivat mieleen myöhemmin. Eron jälkeinen masennus, ajattelemattomuus ja nuoruuden hulluus olivat vastaajan (N5) mukaan yhteydessä riskeistä piittaamattomuuteen. Vastaajan pelko oli aiheellinen, sillä Buss (2006, 140) mukaan fyysisen väkivallan tai hyväksikäytön uhriksi joutumisen riski kasvaa irtosuhteiden myötä.
”En käsitä miten uskalsin lähteä silloin nuorempana tuntemattomien miesten matkaan
nuin vaan, mitä vaan olisi voinnut sattua! En voisi kuvitellakaan nyt tällä hetkellä meneväni esim.hotelliin jonkun täysin tuntemattoman kanssa. kai se oli nuoruuden hulluutta ja en hirveästi ehkä välittänytkään mitä minulle kävisi, koska olin sen verran
masentunut erostani silloin.” (N5)

5.3.5 Vääristynyt sukupuolijakauma?
Tutkimuksen vastaustarinoissa kerrottiin vääristyneestä sukupuolijakaumasta seksiseurasivustoilla.
Tämä nousi esiin sekä naisten että miesten tarinoissa. Vääristynyt sukupuolijakauma koettiin siten,
että miesten osuus seuranhakijoista oli paljon naisia suurempi. Tämä hankaloitti erityisesti miesten
seksiseuralaisten löytymistä. Tavallinen mies, kuten M15, koki löytävänsä seuraa vain hyvän onnen avustamana. Samaa täsmensi M20, koska suuresta seuranhakija laumasta oli vaikea erottua.
Parisuhteessa oleville henkilöille suunnattujen seksiseurasivustojen kautta M20 oli löytänyt seuraa.
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Tosin kaikki sivustoilla seuraa etsivät eivät välttämättä olleet parisuhteessa olevia, vaan joukosta
löytyi myös seurustelemattomia henkilöitä.
”Meitä miehiä on liikaa tarjolla ja minä olen siinä porukassa keskikastia eli tuurilla seilailen.” (M15)
”Näköjään löytyy iso määrä varattuja naisia jotka eri syystä haluaa salaisen rakastajan. Ongelma on vaan se, että miehiä on vielä enemmän, joten on vaikea erottua
massasta. Kaksi naista olen tavannut, yhden kanssa harrastanut seksiä, ja hän ei
edes ole varattu.” (M20)

M2 havainnon mukaan seuraa etsiviä miehiä oli naisia enemmän, joten naisilla oli mahdollisuus
valita miellyttävimmät kumppaniehdokkaat. Naispuolinen seuranhakija (N2) kertoi, että naiset olivat
vähemmistönä seksiseurasivustoilla, joten seuran etsiminen oli helppoa, ja ehdokkaita löytyi runsaasti. N7 vahvisti samaa lisäten, että naiset, jotka eivät pyydä seksistä rahaa, voivat kokeilla mielenkiinnon mukaan erilaisia seksitapoja. Naisten kokemukset vahvistavat miesten kokemuksia vääristyneestä sukupuolijakaumasta seksiseuranhakusivustoilla. Tätä ilmiötä ei voida kuitenkaan yleistää tämän tutkielman perusteella.
”Ei silti ole aivan helppoa miehelle saada seuraa verkosta, se vaatii aktiivisuutta, koska sukupuolijakauma on vääristynyt. Kiinnostuneita miehiä on paljon naisia enemmän. Naiset saavat valtavasti yhteydenottoja ja voivat valita parhaat päältä :)” (M2)
”Seksikumppanin löytäminen ei ole koskaan ollut ongelma, tarjontaa on huomattavasti enemmän kuin kysyntää (olen nainen).” (N2)

Naisena seksisaiteilla on vahvoilla. Tavallinen suomalainen nainen, joka ei pyydä
seksistä rahaa saa melko lailla kokeilla mitä vaan, jos huvittaa.” (N7)

Vastauksessaan N9 koki, että Internet mahdollisti seuranhaun, johon muutoin ei olisi mahdollista.
Sivustoilla oli runsaasti tarjolla potentiaalisia seuranhakijoita. Vastaaja kertoi vääristyneestä sukupuolijakaumasta seksiseurasivustoilla, eli naisten vähäisemmästä seksiseuran etsimisestä. Hän
uskoi sen olevan yhtenä syynä oman seuranhakuilmoituksen kiinnostavuuteen. Vastaaja koki
oman ulkonäön ja iän haasteena seksikumppanin etsimisessä. Tästä johtuen hän suhtautui Internetin seksiseuranhakuun myönteisesti ja piti sitä sopivana väylänä seuran etsimiseen.

80

”Ikäni ja lihavuuteni takia koin, että netti on paras vaihtoehto. Joka tapauksessa netti
on paras, koska missään muualla ei voi kohdata sellaista määrää potentiaalisia
kumppaneita ja lisäksi alustavasti selvittää mitä kumpikin haluaa. Tiesin myös, että
naiset hakevat vähemmän seksiseuraa ja ilmoitukseni saisi siksikin vastakaikua.”
(N9)
Tyytyväisyys Internetin seksiseuranhakuun vaihteli kokemusten mukaan. Henkilöt, jotka olivat löytäneet mieleistä seksiseuraa, olivat luonnollisesti tyytyväisiä seksiseuranhakuun Internetistä. Tyytymättömimpiä olivat seuranhakijat, joiden etsintä ei ollut tuottanut tulosta, eli seksiseuralaista ei
ollut löytynyt Internetistä. Tyytymättömiä olivat olleet myös henkilöt, jotka olivat pettyneet seksiseuralaiseen tapaamisen/tapaamisien aikana. Internetin kautta haettiin seksiseuraa, koska sen ajateltiin tarjoavan suuren määrän potentiaalisia seuranhakijoita, joita muutoin ei olisi mahdollista tavoittaa. Internetin seksiseuranhaussa etenkin miehet kokivat, että sujuvasanaisuudella pystyi erottumaan muista miesseuranhakijoista. Seksiseuranhakusivustoilla sukupuolijakauma koettiin vääristyneeksi miesten että naisten vastauksissa. Tosin naisten vastauksissa asia tuli esille myönteisesti,
eli sen katsottiin parantavan heidän mahdollisuuksia löytää seksiseuraa. Miehet kokivat sen haasteena ja hidasteena.
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6 POHDINTA

Internetin seksiseuranhaun ilmiö sai tutkimuksessa uusia ulottuvuuksia sekä ennakko-oletusten
mukaisia tutkimustuloksia. Ennakko-oletusten mukaisesti seksiseuran etsimisen yhtenä syynä oli
seksuaalisen tyydyttymisen halu, tarkemmin sanottuna seksin puute. Seksiseuraa etsittiin, jotta
saadaan seksiä. Poikkeuksena olivat ne seuranhakijat, jotka toivoivat puolison löytymistä seksiseuraa etsiessä. Oli myös oletettavissa, että salarakkaiden etsijät nousevat esiin aineistossa, sillä niin
kutsutut pettäjäsivustot (parisuhteessa oleville henkilöille suunnatut seksiseuranhakusivustot) ovat
saaneet viime vuosina paljon huomiota, ja niitä on mainostettu varsin näkyvästi.

Se, että eron jälkeen haettiin seksiseuraa, ei yllättänyt, koska aiemmat tutkimustulokset antoivat
odotuksia näitä löydöksiä kohtaan. Erityisiin tarpeisiin liittyvät seuranhaun syyt olivat yllättäviä.
Etenkin lisätulojen hankkiminen seksikumppaneiden avulla oli odottamaton seuranhaun syy. Lisäksi risteilyseuralaisen löytyminen Internetistä oli yllättävä tapaus. Tuntemattoman henkilön kanssa
rakastelu ilman tunnesiteitä tuli useissa viesteissä esille kiihotusta lisäävänä ominaisuutena. Tuntemattoman henkilön kiihottavuus voidaan yhdistää Mooren (2003, 239) kuvaamaan kasvottomuuden ja jännityksen tunteeseen, joka on yhdistettävissä satunnaisiin seksisuhteisiin.

Etenkin naisten tarinoissa korostui edellä kuvattu tuntemattoman kiihottavuus. Seksiin tuntemattoman kanssa liitettiin antautuminen fyysiseen nautintoon. Estottomuus ja ikään kuin kahleista irrottautuminen näkyivät näissä tarinoissa. Tavoitteena oli saavuttaa puhdasta mielihyvää ja nautintoa.
Näistä tarinoista voidaan havaita seksuaalikulttuurin muutos, jota Kontula ja Haavio-Mannila (1997,
33) kuvaavat seuraavasti. Seksuaalikulttuuri on muuttunut tasa-arvoisempaan ja moniarvoisempaan suuntaan. Erityisesti tämä näkyy naisten itsemääräämisoikeudessa sekä oikeudessa kokea
seksuaalista nautintoa. Vaikenemisen ja pidättäytymisen aikakausi on murtumassa (kts. Kontula
2006, 31–32).
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Pidättäytymisen ja vaikenemisen kulttuurin murtuminen näkyi tutkielman aineistossa selkeästi. Pelkästään se, että naispuoliset henkilöt vastasivat kyselyyn ja toivat omia kokemuksiaan seksiseuran
etsimisestä, kertoo seksuaalisen nautinnon oikeuden käytöstä. Lisäksi vastauksien määrä kertoo,
että seksuaalisuudesta halutaan avoimesti kertoa. Tähän tietysti vaikuttaa kyselyn anonyymiys.
Huomion arvoista on, että moni halusi jakaa kokemuksensa ja tuoda ne tutkielman kautta näkyviksi. Vastauksien sisältö vahvistaa, että seksuaalikeskustelu on muuttunut avoimempaan suuntaan.
Useat vastaukset sisälsivät yksityiskohtaisia, häpeilemättömiä sekä intiimejä kuvauksia seksisuhteista. Yksityiskohtaiset vastaukset olivat erittäin antoisia tutkielmassa, sillä niiden avulla yksilöiden
kokemukset saivat konkreettisia esimerkkejä. Vastauksien avoimuuteen ja yksityiskohtaisuuteen
vaikuttaa tietysti kyselyyn vastanneiden henkilöiden avoimuus ja luontevuus kertoa seksuaalisuudesta. Toisin sanoen henkilöt, jotka ovat kertoneet kokemuksistaan, ovat halunneet jakaa ne tutkijalle sekä hänen kauttaan myös muille aiheesta kiinnostuneille. Aineiston ulkopuolelle jäävät ne
henkilöt, jotka eivät ole halunneet tuoda kokemuksiaan esille.

Vastauksien laatu ja määrä oli yksi suurimmista yllätyksistä, minkä tutkijana koin. Aineiston keräämisen aikana kohtasin epäilyjä aiheen yksityisyyteen liittyen ja suoria epäilyksiä vastauksien saamisesta. Suurimmat epäilyt kohdistuivat pilavastauksien mahdollisuuteen, eli vastauksiin, jotka
olisivat kirjoitettu hupimielessä. Tällaisia vastauksia ei luonnollisestikaan olisi voinut käyttää aineistossa. Kun aineisto oli kasassa, lähes 40 vastausta, ihmetys oli suuri. Kolmea viestiä ei pystynyt
aineistossa hyödyntämään, koska ne eivät antaneet vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkielman
kannalta näinkin laaja aineisto oli eduksi ja luotettavuutta lisäävä tekijä.

Aineistosta hylätyt kolme viestiä eivät antaneet tutkimuskysymyksiin vastauksia. Kahdessa viestissä kerrottiin, ettei Internetin seksiseuranhausta ollut kokemusta, mutta muualta oli seksiseuraa
saatu. Voi olla, että nämä vastaajat eivät ole kokeneet Internetin osallisuutta seksiseuran etsimiseen välttämättömyytenä kyselyyn osallistumisessa. He ovat voineet haluta kertoa omista seksikokemuksistaan, vaikka kirjoitusohje ei täyttynyt. Yksi tutkielman ulkopuolelle jätetyistä viesteistä oli
muutaman lauseen mittainen ja kirjoitusasultaan sekava. Tätä viestiä ei pystynyt hyödyntämään,
koska sen analysointi luotettavasti oli haastavaa. Koska sanat eivät olleet ymmärrettävästi kirjoitetut, oli mahdotonta saada vastauksesta totuudenmukaista kuvaa. Yhtenä vaihtoehtona kyseisen
viestin sekavuuteen voi olla ennakoiva tekstinsyöttö, joka ehdottaa sanan alkukirjaimen perusteella
sanan loppuosan.

Kaikki vastaustarinoiden kirjoittajat eivät kertoneet mitään perusteltua syytä seksiseuranhaulleen.
Tarinoista 29 oli ilmaistu jokin syy, eli seitsemästä vastauksesta se puuttui. Syynä seuranhaun
selityksen puutokseen voi olla, ettei siihen koettu olleen mitään erityistä syytä. Ei ollut osattu eritellä tiettyä syytä, miksi seksiseuraa etsittiin. Toisaalta seksiseuran etsiminen voitiin kokea henkilö83

kohtaiseksi, eikä siihen liittyviä tekijöitä haluttu paljastaa, vaikka kysely täytettiin nimettömästi. Syitä haettiin kirjoituspyynnössä seuraavalla kysymyksellä: ”Mikä sai sinut hakemaan seksiseuraa?”.
Mielestäni kysymyksen asettelu oli neutraali ja osuva. Tosin jotkin ihmiset voivat kokea Internetissä
seuran etsimisen hävettävänä ja peiteltävänä toimintana, eivätkä uskalla paljastaa tämän vuoksi
koko todellisuutta.

Internetistä seksiseuraa haettaessa eteneminen seksikontaktiin vaihteli tapaamisten määrästä aina
seksitapaamispaikkoihin asti. Kaikki tapaamiset eivät kuitenkaan johtaneet seksiin asti syystä tai
toisesta. Uskon, että seuranhakijan persoonalla on vaikutusta siihen, kuinka nopeasti prosessi etenee. Impulsiivinen henkilö, joka tekee päätökset nopeasti, oli mahdollisesti myös seksiseuranhaussa nopeasti etenevä. Harkitsevainen ja eri vaihtoehtoja pohtiva henkilö saattoi haluta tutustua
mahdolliseen seksikumppaniin useilla tapaamisilla ennen kuin oli valmis tekemään päätöksen,
harrastaako seksiä kyseisen henkilön kanssa. Tätä ei tietenkään voida esittää yleistyksenä, vaan
yhtenä vaihtoehtona muiden rinnalla.

Aiempien tutkimustuloksien valossa Internetin seksiseuranhaun prosessin eteneminen ei tuonut
juuri lisätietoa. Aineiston pohjalta oli vedettävissä karkea etenemismalli, jonka mukaan tutustuminen kohti tapaamisia kulki. Kiinnostava henkilö löydettiin Internetistä, viestien avulla tutustuttiin,
vaihdettiin valokuvat sekä tavattiin julkisella paikalla tai toisen seuranhakijan asunnolla. Aineiston
pohjalta muodostettu seuranhaun etenemiskaava ei tosin ole yleistettävissä, koska aineiston laajuus ei ole tarpeeksi luotettava. Kaikki vastaustarinoiden kirjoittajat eivät olleet kuvailleet tutustumisprosessia ollenkaan tai kuvailu oli suppeaa. Tämän vuoksi vastaustarinoiden määrä, jotka otettiin huomioon seuranhaun prosessia arvioidessa, jäi pienemmäksi kuin kokonaisvastausmäärä.

Syynä seuranhaun prosessin kertomisesta jättämiseen voi olla, ettei sen kertomista nähty tarpeelliseksi. Kirjoituspyyntöilmoituksessa kysymys oli esitetty mielestäni selkeästi, eli ”Miten seuranhaun
prosessi eteni netistä tapaamiseen tai useampaan tapaamiseen?”. Kysymys on voinut myös jäädä
huomiotta tai se on unohtunut vastausviestiä kirjoittaessa. Voi olla, että prosessia ei ole muistettu
tarpeeksi hyvin, jotta siitä olisi kyetty kertomaan. Ennakko-odotukseen liittyen vastaukset eivät antaneet niin yksityiskohtaista tietoa seuranhaun prosessista, jotta olisi saatu selville, mitä tapaamishetkellä tapahtui. Kätelläänkö, halataanko vai hyökätäänkö suoraan toistensa kimppuun? Ainoastaan yhdessä vastauksessa tapaamishetkeä kuvattiin toisten kimppuun hyökkäämisellä. Kirjoituspyyntöön olisi vaadittu vielä tarkentavampi kysymys prosessin etenemisestä, jotta yksityiskohdat
olisivat tulleet julki.

Tyytyväisyys seksiseuranhakuun ilmeni useimmissa viesteissä selkeästi. On loogista, että seksiseuraa haettaessa tavoitteena oli saada seksiä. Mikäli seuralaista ei löytynyt tai seksi koettiin epä84

tyydyttäväksi tai epämiellyttäväksi, seksiseuranhakuun ei oltu tyytyväisiä. Aineistosta nousi esiin
erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttivat olennaisesti seksiseuranhaun tyytyväisyyteen. Henkilöt, jotka
olivat löytäneet mieleistä seksiseuraa, olivat luonnollisesti tyytyväisiä seksiseuranhakuun Internetistä. Tyytymättömimpiä olivat seuranhakijat, joiden etsintä ei ollut tuottanut tulosta, eli seksiseuralaista ei ollut löytynyt Internetistä. Tyytymättömiä olivat myös olleet henkilöt, jotka olivat pettyneet
seksiseuralaiseen tapaamisen/tapaamisien aikana. Lisäksi aineistosta paljastui tapauksia, joissa
seksiseuraan oli oltu tyytyväisiä, mutta myöhemmin oli alettu kokea, ettei pelkkä seksiseura tyydytä
kaikkia tarpeita.

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden yhtenä kulmakivenä on tarkka ja yksityiskohtainen
selostus tutkimuksen kulusta. Toisin sanoen tutkimuksen lukijalle täytyy avautua koko tutkimusprosessi aineiston keruusta, analyysista ja tulosten tulkinnasta. (Hirsjärvi ym. 2003, 214.) Tutkielman
teossa tämä oli huomioitu jokaisen tekovaiheen aikana. Erityisesti analyysin etenemisestä kertova
esimerkki lisää lukijalle tietoa siitä, miten analyysi on edennyt ja tekee näkyväksi analyysiprosessin. Vaikka analyysin vaiheet olivat merkitty muistiin, silti uudelleen lukuvaiheessa huomasi kerronnassa piilo-oletuksia. Ne seikat, jotka ovat tulleet työnteon aikana itsestäänselvyyksiksi, piti huomata ja selventää lukijalle. Oli osattava asettua ulkopuolisen asemaan lukemaan tekstiä, jota on
työstänyt. Se ei ollut aina yksinkertaista. Ulkopuoliseksi asettautumisessa kuitenkin auttoivat hetkelliset tauot, joiden aikana sai etäisyyttä tekstiin. Tauon jälkeen tekstiä pystyi tarkastelemaan
ikään kuin uusin silmin.

Tutkielman tarkoituksena oli välittää tutkimukseen osallistuneiden kertomukset eteenpäin sellaisina
kuin ne ovat. Tämä vaati herkkyyttä ja kykyä vaimentaa omat mielipiteet tarinoissa käsiteltävistä
asioista, jotta tulkintaan ei sekoitu omia mielipiteitä. On kuitenkin ymmärrettävä, että tutkija tekee
tulkinnat oman pään sisäisenä työskentelynä ja oman ajatusmaailmansa kautta (Laine 2010, 31–
32). Oli haasteellista yrittää tuoda esille kattavasti erilaisia vaihtoehtoja, jotka mahdollisesti kuvaisivat laajasti ja totuudenmukaisesti tulkintoja. Haasteellisuutta loi se, että vastaajat olivat suurimmaksi osaksi iäkkäämpiä kuin tutkielman tekijä. Tämä asettaa erilaiset lähtökohdat kertomuksien
analyysiin, sillä vastaajan elämäntilanne oli mahdollisesti hyvinkin erilainen kuin tutkielman tekijän.
Tämän lähtökohtaisen eroavaisuuden vuoksi voidaan ajatella, etteivät kaikki merkitykset ole välttämättä avautuneet tulkintavaiheessa. Tästä johtuen oli tärkeää, että kyseinen seikka on huomioitu
analyysia tehdessä sekä luotettavuutta arvioidessa. Pyrkimyksenä oli kattavien ja monipuolisten
tulkintavaihtoehtojen luominen, jotta luotettavuutta pystyttäisiin lisäämään.

Aiheen yksityisyys ja arkuus oli tutkielman rikkaus, mutta se oli myös haaste. Rikkautta se toi yksityiskohtaisissa tarinoissa, joista pystyi aistimaan tilanteen jännityksen ja viehätyksen. Rikkautena
olivat elävät ja persoonalliset tarinat, jotka toivat kirjoittajan kokemukset häpeilemättä julki. Aineis85

ton rikkaus oli myös haaste. Yhtenä suurimmista haasteista oli analysoida kriittisesti ja neutraalisti,
esimerkiksi ryhmäseksiä koskevia vastauksia, koska omakohtaista tietämystä toiminnasta ei ole.
Toisena haasteellisena aiheena oli seksiseuran hankkiminen lisätuloksi. Etenkin sanavalintojen
harkitseminen oli työlästä, jotta niiden kautta ei antaisi väärää kuvaa tai johdattelisi liikaa analyysia
omien asenteiden mukaan. Riittävän neutraalien, mutta tilanteen parhaiten kuvaavien ilmaisujen
etsiminen olivat suurimpia haasteita, joiden kanssa käytiin suuria sisäisiä kamppailuita, jotta tutkimuksesta tulisi luotettava. Oman analyysin tukena ovat tietysti aineistolainaukset, joista lukija voi
tehdä omat johtopäätöksensä.

Seksiseuranhakua käsittelevän aiheen tutkiminen voi olla haastavaa niin tutkijalle kuin tutkittaville.
Tutkimusmenetelmien täytyy olla yksityisyyttä suojaavat, sillä tutkimusaihe on arka ja usein tarkasti
varjeltu. Tutkijana voi kohdata haasteita, jotka kohdistuvat nimenomaan tutkimusaiheeseen. Esimerkiksi tutkijaan voi kohdistua oletuksia ja epäilyksiä kyseisten palveluiden käyttäjänä tai erityisen
seksuaalisena henkilönä. Tutkijalta vaaditaan rohkeutta ja päättäväisyyttä perustella valitsemansa
tutkimusaihe. Aito kiinnostus aiheesta ja ilmiön moninaisuuden potentiaalin havaitseminen auttavat
tutkimusprosessissa eteenpäin.

Teknologian kehittyessä Internetin palvelut muuttuvat edelleen. Näin ollen seksiseuran etsiminen
Internetistä voi muuttaa muotoaan uusien keksintöjen myötä. Tästä johtuen on aiheellista tutkia
ilmiötä tulevaisuudessa, sillä aiempiin tutkimustuloksiin viitaten Internetin käyttö seksiseuran etsimiseen ei ole hiipumassa vaan päinvastoin (Couch & Liamputtong 2008, 271–272; Daneback et al.
2007, 105). On tärkeää saada tietoa ilmiön erilaisista ulottuvuuksista ja siitä, mikä merkitys Internetin seksiseuranhaulla on henkilöille, jotka etsivät seuraa sitä kautta. Yhtenä tulevaisuuden tutkimusaiheena voisi olla myös niin sanottujen pettäjäsivustojen käyttäjien näkemysten ja kokemusten
esiin tuominen.

Toisaalta ilmiön laajuutta ei ole Suomessa tutkittu ollenkaan, joten voisi olla aiheellista tarkastella
ilmiötä kvantitatiivisesti. Tämän toteutus voi olla ongelma, sillä luotettavaan määrälliseen tutkimukseen tarvitaan runsas aineisto, joka voi olla haastava saavuttaa aiheen arkuuden vuoksi. Toisaalta
täytyisi löytää erilaisia kanavia, joiden kautta kohderyhmään kuuluvia henkilöitä tavoitetaan parhaiten. Laadullisen tutkimuksen tekeminen tämän aiheen tiimoilta on tarpeen, sillä se antaa ilmiöstä
todellisen ja elävän kuvan. Ilmiö ei ole yksiselitteinen ja se näkyy esimerkiksi seksiseuranhaun
syiden vaihtelevuudessa. On aiheellista jatkaa ilmiön tutkimista, sillä, kuten johdannossa mainittiin,
ilmiö ei katoa, vaikka sitä peiteltäisiin. On aika ottaa se tutkimuskohteeksi ennakkoluulottomasti ja
tuoda ihmisille lisää tietoa siitä.
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