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1. Johdanto  

 

1.1. Tutkimuksen taustaa 

 

"Seksuaalisuus on yksilöllisen ja sosiaalisen olemassaolomme voimakkain tekijä", julisti 

seksologian isä Richard von Krafft-Ebing 1800-luvun lopussa (1894:1-2; tekijän 

käännös). Se ”vaatii toteutumista kaikkivaltaisella voimalla” ja on “tulivuori, joka polttaa 

ja tuhoaa kaiken ympäriltään; …horna joka syö kaiken kunnian, olemuksen ja terveyden”. 

Ihmisen seksuaalisuudelle on syntynyt länsimaisessa kulttuurissa arvo, jota ei voi 

vähätellä. Se ravistelee, määrittää, myy, jopa tuhoaa. Samalla länsimaisiin 

seksuaalisuuskäsityksiin on juurtunut ajatus seksuaalisuudesta jonain jatkuvasti läsnä 

olevana ja elämään vaikuttavana voimana. Seksuaaliset halut ovat osa perimmäistä 

ihmisyyttämme: onko edes ihminen, jos ei ole seksuaalinen? 

 

Harva vähemmistöseksuaalisuus haastaa länsimaisia seksuaalisuuskäsityksiä samalla 

tavalla kuin aseksuaalisuus. 

 

Suomalainen aseksuaalit.net-keskustelupalsta määrittelee aseksuaalisuuden seuraavasti: 

”Aseksuaaliksi kutsutaan henkilöä, joka tuntee vain vähän tai ei tunne lainkaan 

seksuaalista vetovoimaa muihin ihmisiin, ja joka määrittää itsensä aseksuaaliksi” 

(Aseksuaalit.net 2016). Pidemmässä määrittelyssä tarkennetaan vielä, että aseksuaalit 

kykenevät kokemaan vetovoimaa yleisellä tasolla ja he voivat kokea romanttista 

vetovoimaa. Aseksuaalit voivat myös kaivata seurustelu- ja rakkaussuhteita, mutta heillä 

ei ole tarvetta ilmaista vetovoimaa seksuaalisesti. Termi on hyvä erottaa selibaatin 

käsitteestä, sillä aseksuaalisuutta ei pidetä yksilön tietoisena valintana. 

 

Vähäinen tai kohdistumaton seksuaalinen halu on historiassa näyttäytynyt 

lääketieteellisenä ongelmana, mutta tällä vuosisadalla psykologit ja muut tutkijat ovat 

kiinnostuneet tällaisen kokemuksen käsittelemisestä normaalina seksuaalisuuden 
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kokemuksena. Erityisesti Internetin arkipäiväistyminen 2000-luvulla on lisännyt 

merkittävästi tietoisuutta aseksuaalisuudesta, jolloin monet ovat löytäneet 

identiteettitermin ja kyenneet muodostamaan sekä kyseisen identiteetin että siihen 

liittyviä yhteisöjä. Aseksuaalit ovatkin alkaneet ryhmittyä ja kollektiivisesti järjestäytyä 

sosiaalisena kategoriana. Kansainvälinen aseksuaalisuusyhdistys AVEN (Asexual 

Visibility and Education Network) perustettiin vuonna 2001 ja suomalainen 

aseksuaalit.net-keskustelupalsta on ollut pystyssä vuodesta 2009 alkaen. 21.1.2016 

AVENin keskustelupalstalla oli 79 059 rekisteröitynyttä käyttäjää ja aseksuaalit.net-

keskustelupalstalla 1233 rekisteröitynyttä käyttäjää. Verkostoiduttuaan toistensa kanssa 

aseksuaalit ovat vaatineet myös näkyvyyttä seksuaalivähemmistöjen keskuudessa ja 

esimerkiksi luoneet oman sateenkaarilippunsa muiden seksuaalivähemmistöjen 

sateenkaarilippujen rinnalle (Kuva 1). 

 

Vaikka erilaiset seksuaalivähemmistöt ja näiden yhteisöt 

ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet entistä 

ajankohtaisemmiksi sekä julkisessa keskustelussa että 

humanistisilla tieteenaloilla, on aseksuaalisuus jäänyt 

vähälle huomiolle ja jopa tuntemattomaksi ilmiöksi. Myös 

käsitykset aseksuaalisuudesta ovat olleet varsin ristiriitaisia niin tieteellisissä teksteissä 

kuin seksuaalivähemmistöjen keskuudessa. Aseksuaalisuuden tarkan määritelmän 

ympärillä käydään yhä kiivasta keskustelua. Ilmiön uutuuden vuoksi aseksuaalit kokevat 

seksuaalisuuden kokemuksensa määritelmän tärkeäksi, sillä sen avulla kokemusta 

tehdään ymmärrettäväksi sekä ei-aseksuaaleille että niille, joille käsitteestä olisi hyötyä 

itsetuntemuksessa. Määritelmälle annettu painoarvo on johtanut myös ristiriitoihin 

aseksuaalien ja suomalaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etuja ajavan 

kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö SETA ry:n välillä. SETA ry:n verkkosivujen sukupuoli- 

ja seksuaalivähemmistöjä koskevia termejä selittävässä sanastossa on aiemmin 

korostettu, ettei aseksuaalisuus ole seksuaalinen suuntautuminen, mutta että aseksuaali 

voi kokea ”emotionaalista vetovoimaa” ja olla siis homo, lesbo, bi tai muu, joka tulisi 

Kuva 1. Aseksuaalisuutta 

kuvaava sateenkaarilippu. 
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nähdä heidän suuntautumisenaan aseksuaalisuuden sijasta. Monet aseksuaalit ovat 

kokeneet määritelmän syrjivän heitä juuri seksuaalisuuden kokemuksen perusteella. 

 

Itse törmäsin aseksuaalisuus-termiin sattumalta Internetissä noin vuonna 2007 ja koin 

pienen valaistumisen. Vähän seksuaalisia haluja kokeva ihminen määritellään helposti 

vain ”myöhäiseksi kukkijaksi”, jonka normaalina pidettyjen seksuaalisten tunteiden 

oletetaan pian heräävän ja tekevän tästä viimein normaalin ihmisen. En voi väittää 

kohdanneeni muunlaista ajatusta ainakaan yläasteen seksuaalivalistuksessa, jossa 

pikemminkin pyrittiin tekemään ymmärrettäväksi vaikeasti hallittavana ja voimakkaana 

esitettyä seksuaalista halua. Mielenkiintoista aseksuaalien yhteisöjen asenteessa oli ennen 

kaikkea häpeän puute: aseksuaalit nimesivät vapaaehtoisesti vähäisen seksuaalisen halun 

osaksi identiteettiään ja siis asiaksi, jota ei tarvinnut lähteä muuttamaan. 

Identiteettitermin avulla tämä piirre hyväksytään osaksi itseä ja validiksi kokemukseksi. 

 

Tutkimuksessani olen ottanut tarkastelunkohteekseni aseksuaalisten ihmisten 

kertomukset aseksuaalisesta identiteetistä. Näiden kertomusten kautta kartoitan, millaisen 

seksuaalisuuden kokemuksen kautta informantit määrittelevät aseksuaalisuutta. Olen 

hyödyntänyt myös narratiivitutkimuksessa tuttua ajatusta valta- ja vastatarinoista 

tarkastellakseni haastateltavien aseksuaalista vastatarinaa. Tutkimukseni osallistuu näin 

keskusteluun aseksuaalisuuden määritelmästä ja aseksuaalisesta kokemuksesta tuomalla 

esille aseksuaaliksi itseään kutsuvien ihmisten moninaisia kokemuksia.  

 

Tutkimukseni aloitettuani sain huomata nopeasti, että monet aseksuaalit kaipaavat juuri 

humanistisen tutkimuksen huomiota: melkein jokainen tutkimukseeni vastannut kiitti 

minua erikseen siitä, että olin ottanut tutkimukseni kohteeksi juuri aseksuaalisuuden. 

Sain jopa kuulla olevani ”hiton upee ihmine” aihevalintani johdosta. Erityisen 

vaikuttavia olivat myös kertomukset, joissa informantit kertoivat purskahtaneensa itkuun 

kuullessaan aseksuaalisen identiteettikategorian olemassaolosta. Heidän 
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kokemusmaailmansa sai tätä myötä ymmärrettävän ja hyväksyttävän selitysmallin 

aiempien negatiivisten selitysmallien sijasta. Aseksuaalien sanoma on selkeä: he 

kaipaavat sekä kokemuksensa hyväksyntää että tietoisuutta identiteettikategoriansa 

olemassaolosta. 

 

1.2. Tutkimustavoite ja tutkimuskysymykset  

 

Tietoisuus aseksuaalisuudesta ja aseksuaalisesta yhteisöstä on kasvanut viime 

vuosikymmenenä, mutta antropologiset tutkimukset aiheesta loistavat vielä 

poissaolollaan. Aseksuaalisuus tarjoaa kuitenkin ainutlaatuisen lähestymistavan 

kulttuurin seksuaalisuuskäsityksiin, joten humanistisen tutkimuksen soisi tarttuvan 

aiheeseen. Omassa tutkimuksessani olen keskittynyt aiheeseen nimenomaan määrittelyn 

ja vastatarinan näkökulmasta.  

 

Tutkin, millaista seksuaalisuuden kokemusta aseksuaaleiksi määrittäytyvät ihmiset tuovat 

esille aseksuaalisissa identiteettikertomuksissaan ja millaiseen aseksuaalisuuden 

määritelmään tämä viittaa. On mahdollista, että aseksuaalit esittävät kirjoituksissaan 

myös muualta lukemiaan määritelmiä aseksuaalisuudesta, mutta heidän kertomuksistaan 

voi tulkita paljon mahdollisesta aseksuaalisuuden määritelmästä: nimeämällä oma 

seksuaalisuuden kokemus ”aseksuaalisuudeksi” kerrotaan samalla, millainen kokemus on 

yksi mahdollinen tapa olla aseksuaali. En olekaan tutkimuksellani etsimässä jonkinlaista 

yhtä ”oikeaa” määritelmää aseksuaalisuudesta, vaan kartoitan aseksuaaliksi 

itsemäärittäytyvien ihmisten moninaisia kokemuksia, joissa esiintyy ristiriitaisiakin 

elementtejä. 

 

Toisaalta tutkin myös aseksuaalien identiteettikertomuksissa ilmeneviä vastatarinoita. 

Valtatarinat ovat kulttuurissa saatavilla olevia tarinoita, joilla kokemuksista tehdään 

ymmärrettäviä, ja ne pitävät sisällään sosiaalisesti jaettuja käsityksiä. Kun yksilöiden 

kokemukset poikkeavat valtatarinan kuvauksesta, he luovat vastatarinoita eli 
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vaihtoehtoisia tarinoita, joissa valtatarinan ulkopuolelle jäävä kokemus on huomioitu. 

(Andrews 2004:2; Lindemann 2001:6-7.) On oletettavaa, että aseksuaalien kertomuksista 

ilmenee seksuaalisuuden vastatarinoita. Etsin siis aseksuaalien identiteettikertomuksista 

kertomuksia kulttuurin valtatarinoista, joita haastateltavat ilmaisevat vierastavansa, ja 

näille valtatarinoille luotuja vaihtoehtoisia aseksuaalisia vastatarinoita. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia aseksuaalisuuden määritelmiä on havaittavissa aseksuaaliksi itsensä 

määrittelevien henkilöiden identiteettikertomuksissa? 

2. Millaisia kokemuksia määritellään olennaisiksi aseksuaalisessa vastatarinassa? 

 

Tutkimuksen viitekehyksenä toimii väljästi narratiivitutkimus, jonka malleihin myös 

valta- ja vastatarinat kuuluvat. Narratiivitutkimus perustuu ymmärrykselle kertomuksista 

kokemusten ja merkitysten välittäjinä ja tuottajina (kuten Heikkinen (2007:142) asian 

ilmaisee). Yksilöiden ”pään sisälle” on jokseenkin vaikea päästä selvittämään näiden 

käsityksiä, joten narratiivitutkimuksen mukaisesti käsittelen tuotettuja kertomuksia kuin 

”tekstejä”, joista yksilön merkityksiä voidaan päätellä ja tulkita. Narratiivitutkimus ja 

identiteettitutkimus yhdistyvät varsin luontevasti käsityksessä narratiivisesta 

identiteetistä, jossa yksilö luo itsestään ikään kuin kertomuksen, jotta monimutkainen 

minuus muuttuu ymmärrettäväksi. 
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2. Kertomukset seksuaalisuudesta tutkimuskohteena 

 

2.1. Seksuaalisuuden tutkimus 

 

Seksuaalisuus on ollut antropologisen tutkimuksen kohde aina tieteenalan synnystä 

saakka, vaikkakin sitä on usein tarkasteltu yhdessä tai implisiittisesti sukulaisuuden ja 

avioliiton yhteydessä. Erityisesti aihe saavutti tieteenalan huomion 1970-luvun jälkeen, 

kun seksuaalipoliittiset liikkeet tekivät sen ajankohtaiseksi laajemmassa 

yhteiskunnallisessa keskustelussa (Maksimowski 2012:5). Antropologia on osallistunut 

seksuaalisuuteen liittyvään keskusteluun erityisesti tuomalla tietoisuuteen eri kulttuurien 

seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä ja tapoja, jolloin tieteenala on auttanut sekä 

kyseenalaistamaan omia käsityksiämme että osoittamaan itsestään selvinä pidettyjen 

seksuaalisuuden piirteiden kulttuurisidonnaisuuden. 

 

Seksuaalisuuden kulttuurisia merkityksiä painottavat näkemykset ovat olleet olennaisia 

antropologisessa tutkimuksessa. Vaikka seksuaalisuus onkin monin tavoin ruumiillinen 

kokemus, se merkityksellistyy ja sitä käsitellään eri tavalla riippuen yksilön sosiaalisesta 

ja kulttuurisesta kontekstista (Donnan & Magowan 2010:vii). Andrew Lyons ja Harriet 

Lyons (2004:12) toteavat, että seksuaalisuutta tutkiessaan antropologi ei yleensä tutki 

niinkään nautintoa tuottavia tekoja ja käytäntöjä vaan sitä, mitä seksuaalisista teoista ja 

käytännöistä sanotaan. Antropologin kysymyksiä ovat yleensä, miten seksuaalisuudesta 

puhutaan, kuka puhuu ja millaisia sääntöjä seksuaalisuutta koskevaan puheeseen liittyy. 

Tutkimuksessa korostuvat yleensä sosiaaliset rakenteet ja valta varsinaisen halun, 

nautinnon ja seksuaalisten subjektiviteettien sijaan; seksuaalinen halu ja nautinto 

esiintyvätkin edelleen vaikeina tutkimuskohteina antropologiassa. (Donnan & Magowan 

2010:133.) 

 

Antropologian lisäksi seksuaalisuutta ovat tarkastelleet erityisesti lääketiede, psykologia 

ja seksuaalisuuden tutkimiselle omistettu seksologia. 1800-luvulla syntynyt seksologia 
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loi oman seksuaalisanastonsa ja -luokituksensa, joiden myötä syntyi käsitys erilaisista 

seksuaalisuuksista. Tähän aikaan luotuja kategorisointitapoja, kuten heteroseksuaali, 

homoseksuaali ja biseksuaali, käytetään yhä tänäkin päivänä. Aikansa seksologia oli 

kuitenkin tiiviisti yhteydessä lääketieteeseen, jolloin sen kategorisoinnissa oli mukana 

patologisoiva piirre: tavoitteena oli tiettyjen seksuaalisten toimien määritteleminen 

sairauden kategoriaan. Seksologisessa teoriassa luonnolliseksi, normaaliksi ja sallituksi 

seksuaalisuudeksi asetettiin lisääntymiseen tähtäävä heteroseksuaalisuus. Myös miehen 

ja naisen seksuaalisuus miellettiin erilaisiksi, ja vastakkain asettuivat miehen 

aggressiivinen ja voimakas seksuaalisuus ja naisen passiivinen ja reagoiva seksuaalisuus. 

(Bristow 1997:6; Segal 1997:190-191; Cameron & Kulick 2003:21,23.) Seksologian 

luomat mielikuvat seksuaalisuudesta kuulostavat yhä varsin tutuilta: tieteenalaa voi 

kiittää monella tavalla nykyisistä länsimaisista seksuaalikäsityksistä. Seksologian 

essentialistis-biologinen perinne elää yhä esimerkiksi koululääketieteessä, jossa 

seksuaalisuus mielletään useimmiten miehen ja naisen väliseksi ejakulaatiokeskeiseksi 

toiminnaksi, jonka tavoitteena on lisääntyminen ja jossa aktiivinen mies hedelmöittää 

naisen. Muut seksuaalisuuden muodot ovat tämän normin poikkeamia. (Lappalainen 

1996:50-51.) 

 

Seksuaalisuuden tutkimuksessa on ollut havaittavissa muutamia yleisiä painotuksia ja 

vallitsevia käytäntöjä. Seksuaalisuutta yksilön kokemuksena on tarkasteltu lähinnä 

seksuaalisen suuntautumisen ja sen ympärille luotujen identiteettien näkökulmasta. 

Näiden tutkimusten huomio on ollut varsin yksipuolisesti homoseksuaalisuudessa; 

huomiotta ovat jääneet sekä muut ei-heteroseksuaalisuuden muodot kuin myös itse 

normatisoitu heteroseksuaalisuus. (Cameron & Kulick 2003:7.) Seksuaalisuuden tutkija 

Anthony Bogaertin (2004:285) mukaan perinteiset kysymykset seksuaalisesta 

suuntautumisesta sisältävät myös varsin yksiulotteisesti kohde-orientoituneen 

näkemyksen, jossa seksuaalinen reaktio ja kiihottuminen syntyvät välttämättä suhteessa 

johonkuhun tai tiettyyn sukupuoleen. Deborah Cameron ja Don Kulick (2003:4,8) 

kritisoivat niin ikään, että sanalla ”seksuaalisuus” on ryhdytty kuvaamaan vakaata 
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eroottista preferenssiä ja tälle perustuvaa sosiaalista identiteettiä. He myös lisäävät, että 

tämä tavallaan painottaa seksuaalisuuden sukupuolitettua aspektia, kun on tarpeellista 

kertoa, mihin sukupuoleen suositut partnerit kuuluvat. He peräänkuuluttavat 

seksuaalisuuden tutkimusta, joka ei rajoitu vain siihen, kehen halu kohdistuu, vaan 

haluun laajemmassa mielessä ja siihen, mitä yksilö haluaa tehdä (joko toisen ihmisen 

kanssa tai ilman). Myös seksuaalisuuden ja emootioiden suhde on jäänyt tutkimuksessa 

jokseenkin vähälle huomiolle. Psykoanalyysi myöntää tunteiden osan halussa, mutta 

muualla seksuaalisuutta on teoretisoitu kuin se olisi täysin tunteetonta. (Jackson 

1996:21.) 

 

Koska perinteiset teoreettiset työkalut seksuaalisuuden tutkimuksessa ovat tällä tavalla 

keskittyneet kuvaamaan seksuaalisuutta lähinnä suuntautumisen merkityksessä, Bogaert 

(2012:11-24) on erotellut aseksuaalisuutta käsitteleviä tutkimuksiaan varten 

seksuaalisuuden komponentteja, joiden avulla voitaisiin jäsentää ymmärrystä niin 

aseksuaalisuudesta kuin seksuaalisuuden kokemuksesta yleensä. Bogaert esittelee 

komponentit lyhenteenä A, B, C ja D: attraction ja arousal (vetovoima ja kiihottuminen), 

behavior (käytös), cognition (kognitio) ja desire (halu). ”Vetovoiman” hän erottelee 

erillisiksi ”seksuaaliseksi vetovoimaksi” ja ”romanttiseksi vetovoimaksi”. Nämä ovat 

kokemuksellisina ilmiöinä erilaisia ja kykenevät toimimaan myös erillään, vaikka usein 

ne havaitaan myös yhdessä. ”Romanttinen vetovoima” on Bogaertille emotionaalista 

kiintymystä siinä missä ”seksuaalinen vetovoima” määrittyy kohdistetuksi seksuaaliseksi 

haluksi. ”Kiihottuminen” viittaa hänen mukaansa seksuaalisten reaktioiden fyysisiin 

piirteisiin eli yleensä genitaalialueiden reaktioihin, joskin kiihottumisessa on mukana 

myös psykologinen komponenttinsa. Fyysiset reaktiot ja psykologinen kiihottuminen 

eivät kuitenkaan ole välttämättä suoraan yhteydessä toisiinsa. ”Seksuaalinen käytös” 

viittaa yksilön harjoittamiin seksuaalisiin toimiin, ja se on ollut perinteisesti suosittu 

tarkastelukohde seksuaalisuustutkimuksissa. ”Kognitiota” Bogaert kutsuu myös 

yleistajuisemmin ”ajatuksiksi”; erityisen hyödyllisenä Bogaert pitää skriptin käsitettä, 

johon liittyvän teorian mukaan seuraamme alitajuisesti erilaisia oppimiamme skriptejä eli 
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käsikirjoituksia sanoaksemme ja tehdäksemme asioita tietyssä kontekstissa tietyssä 

järjestyksessä. Bogaertin mukaan ihmiset tukeutuvat skripteihin myös seksuaalisissa 

konteksteissa, ja seksuaalinen käytös eteneekin usein jokseenkin mekaanisessa 

järjestyksessä. ”Halun” Bogaert määrittelee Raymond Rosenin ja tämän työryhmän 

mukaisesti tunteeksi, johon kuuluu seksuaalisen kokemuksen tahtominen, 

vastaanottavuus kumppanin seksuaaliselle initiaatiolle ja seksin ajatteleminen ja siitä 

fantasioiminen. Halu on siis hänelle sama kuin himo, ja se yhdistyy niin vetovoimaan, 

kiihottumiseen, käytökseen kuin kognitioonkin. Halu ja vetovoima ovat usein läheisesti 

yhteydessä toisiinsa, mutta ne voivat toimia myös erikseen. Näiden seksuaalisuuden 

komponenttien lisäksi Bogaert mainitsee, että seksuaalisuutta voisi lähestyä myös 

nautinnon ja identiteetin kautta, mutta hän ei itse hyödynnä näitä näkökulmia 

aseksuaalisuuteen liittyvissä tutkimuksissaan. 

 

2.2. Identiteetin tutkimus 

 

Antropologian kentällä identiteettiä on tarkasteltu lähinnä etnisen ja kulttuurisen 

identiteetin kautta. Käsitetasolla antropologiset tutkimukset pohjaavat 

identiteettimääritelmänsä yleensä joko sosiologian tai psykologian kentällä tuotettuihin 

näkemyksiin identiteetin luonteesta. Erityisen suosittuja ovat olleet psykologi Erik H. 

Eriksonin ja sosiologi Stuart Hallin kirjoitukset. 

 

Erik H. Eriksonin (1980) psykososiaalisen kehitysteorian mukaan yksilön identiteetti 

kehittyy yksilön kokemusten kautta läpi elämän. Erikson jakaa yksilön identiteetin minän 

identiteettiin ja sosiaaliseen identiteettiin, joista jälkimmäinen liittyy yksilön rooliin 

sosiaalisena toimijana muiden ihmisten kanssa. Antropologiassa on ollut ominaista 

painottaa tätä suhdetta identiteetin ja muiden ihmisten kanssa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen välillä. Stuart Hallin (1999:10-12) ajatuksissa on samanlaisia piirteitä 

kuin Eriksonin: hän määrittää identiteetin tuotetuksi ilmiöksi, joka syntyy suhteessa ja 

vuorovaikutuksessa muihin. Tästä johtuen identiteetti on jatkuvassa muutoksen tilassa, ja 
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sitä luodaan yhä uudestaan kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Hallille 

identiteetti syntyy siinä pisteessä, missä subjektiviteettia koskevat tarinat kohtaavat 

historian ja kulttuurin kertomukset. 

 

Tällä hetkellä humanistisissa tieteissä vallitseekin näkemys, jonka mukaan identiteetit 

ovat jatkuvasti muuttuvia prosesseja ja yksilöillä on erilaisia identiteettejä eri tilanteissa 

ja eri aikoina (Dervin 2013:117). Olga Seweryn ja Marta Smagacz (ks. Benjamin 

2014:61) toteavat myös, että identiteetille haetaan aineksia yksilön erilaisista rooleista 

(sukupuoli, yhteiskuntaluokka, sosiaalinen asema), sosiaalisesta ympäristöstä (maa, 

etninen ryhmä, uskonto) sekä siitä, miten muut näkevät meidät. 

 

Kuten muut identiteetin muodot, myös seksuaali-identiteetti on aina riippuvainen ajasta 

ja paikasta; se luodaan ympärillä olevan kulttuurin käsitysten pohjalta (Siann 1994:16-

17). Sosiaalisen konstruktionismin näkökulman mukaan niin seksuaaliset identiteetit, 

suuntautumiset kuin myös seksuaalisuudet (tässä tapauksessa ”tavat olla seksuaalinen”) 

ovat kulttuurisesti ja historiallisesti muuttuvia (Cameron & Kulick 2003:8). Tästä johtuen 

on kyseenalaista, voiko esimerkiksi historiallisia henkilöitä, joiden tiedetään kokeneen 

vähäistä seksuaalista halua, kutsua ”aseksuaaleiksi”, mikäli näiden aikana kyseistä termiä 

ja ilmiötä ei ole ollut olemassa tai se merkityksellistyi eri tavalla kuin modernissa 

länsimaisessa kulttuurissa, jossa termi on syntynyt. Seksuaali-identiteettiä käsittelevissä 

tutkimuksissa on myös huomioitava, että yksilön seksuaali-identiteetti ei välttämättä 

kerro suoraan tämän seksuaalisesta käytöksestä ja toisin päin. Seksuaali-identiteetin 

luonteesta on myös monenlaisia näkemyksiä: lesbotutkimuksissa on esimerkiksi puhuttu 

lesboudesta synnynnäisenä ja/tai seksuaalisena taipumuksena mutta myös sosiaalisesti 

valittuna poliittisena lesboutena, joka ei välttämättä ole seksuaalista lesboutta (Luopa 

1994:31; VanEvery 1996:37). Tutkimuksissa onkin tärkeää asettaa käsite kontekstiin. 

 

1970-luvulta lähtien länsimaissa on kehitelty useita kehitysteorioita erityisesti 

vähemmistöseksuaalisen seksuaali-identiteetin kehityksestä (Lehtonen 1998:186). Näitä 
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teorioita yhdistää Jukka Lehtosen (1998:186-187) mukaan muun muassa 

heteroseksuaalisuuden oletuksen tärkeys identiteetin kehittymisessä sekä 

vähemmistöseksuaalisen nimityksen (esimerkiksi ”lesbo” tai ”homoseksuaali”) 

hyväksymisen prosessi. Vaikka identiteettikehitysmalleissa on pieniä eroja, ne kuvaavat 

pääpiirteittäin samanlaista prosessia: yksilön oletetaan olevan heteroseksuaali, mutta hän 

ei koe tätä omakseen. Hän käy läpi identiteettiprosessin ja lopulta hyväksyy julkisesti 

vähemmistöseksuaalisen identiteetin. Näitä malleja on myös monin tavoin kritisoitu: 

esimerkiksi Lehtonen toteaa, että ne usein näkevät julkisen ja avoimen seksuaali-

identiteetin omaksumisen välttämättömänä osana seksuaali-identiteetin kehitystä, ja 

identiteetin oletetaan kehittyvän varsin järjestelmällisesti eri vaiheiden läpi. Lehtonen 

myös näkee, että nämä 1970- ja 1980-luvulla kehitetyt mallit olisivat jokseenkin 

vanhentuneita eivätkä pätisi 1990-luvun lopulla enää aikansa nuoriin 

vähemmistöseksuaaleihin – oletettavasti siis niistä olisi vielä vähemmän hyötyä 

vuosikymmeniä myöhemmin. Näihin identiteettikehitysteorioihin viitataan kuitenkin yhä 

ahkerasti, ja erityisesti Vivienne Cassin ja Eli Colemanin identiteettikehitysmallit ovat 

yhä suosittuja Suomessakin. (Lehtonen 1998:186-187.) 

 

2.3. Narratiivitutkimus 

 

Ihmistieteissä on 1990-luvun jälkeen hyödynnetty yhä enenevissä määrin narratiiveja 

lähestymistapana. Narratiivisuus ei ole niinkään yksi metodi tai koulukunta vaan 

laajemmin teoreettinen lähestymistapa, joka pitää sisällään näkökulmia informaation ja 

identiteetin narratiivisesta luonteesta. Narratiivisuutta pidetään myös ihmiselle 

tyypillisenä tapana ymmärtää todellisuutta ja antaa informaatiota. Esimerkiksi tietämisen 

prosessin on esitetty perustuvan paljon kertomusten kuulemiseen ja tuottamiseen: oma 

tulkintamme maailmasta esittäytyy kertomuksena, joka saa alkunsa ”tiedoksi” kutsutusta 

kulttuurisesta kertomusvarannosta ja joka liittyy siihen uudelleen. Narratiivista ajattelua 

onkin pidetty ihmiselle tunnusomaisena ominaisuutena. (Heikkinen 2007:142-144; 

2015:156; Kuusipalo 2008:51.) 
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Narratiivitutkimuksen suosion myötä antropologit ovat ryhtyneet kiinnittämään 

enemmän huomiota haastattelemiensa ihmisten kertomusten narratiivisen luonteen 

merkityksiin. Huomion kohteeksi ovat päässeet esimerkiksi yksilön henkilökohtaisia 

kokemuksia käsittelevien tarinoiden ja kulttuurisen tiedon välinen suhde ja narratiivit 

kommunikointitapana. Antropologit ovat myös enenevissä määrin pohtineet narratiivisen 

muodon, narratiivisen performanssin sekä viitteellisen sisällön monimutkaista suhdetta. 

(Garro & Mattingly 2000:3-5.) Yksi suosittu käsitys narratiiveista on niiden rooli 

sosiaalisen elämän perusmuotona niin, että yksilöt asettavat elämänsä narratiiviseen 

muotoon tehdäkseen siitä ymmärrettävän ja saman he tekevät yrittäessään ymmärtää 

muiden elämiä. Tällöin teot saisivat merkityksen saavuttamalla tietyn aseman elämän 

narratiivissa. Kukaan ei ole kuitenkaan oman narratiivinsa ainoa tekijä, vaan yksilölliset 

narratiivit elävät suhteessa yhteisöllisiin ja kulttuurillisiin narratiiveihin. (Czarniawska 

2004:5.) 

 

Narratiivinen lähestymistapa on koettu hyödylliseksi erityisesti identiteettiä tutkiessa. 

Kertomusten avulla rakennetaan yhtenäisyyttä minuuteen, ja narratiivinen eli tarinallinen 

identiteetti säilyy, muokkautuu ja muuntuu kertomusten myötä. (Ihanus 1999:241.) Kuten 

esimerkiksi Dan McAdams ja Charlotte Linde ovat Jaana Kuusipalon (2008:53) mukaan 

todenneet, identiteetin kuvaileminen narratiivisesti voi auttaa luomaan yhtenäisyyden ja 

jatkuvuuden tunteen. Kerromme narratiiveja sekä toisillemme että itsellemme 

ilmaistaksemme käsitystämme itsestämme eli keitä olemme ja kuinka meistä tuli se, kuka 

olemme. Tässä prosessissa valitsemme kulttuurimme narratiiviresursseista sopivia paloja. 

(Kuusipalo 2008:53-54,61.) Tässä tutkimuksessa käytän termiä ”identiteettikerronta” 

tarkoittamaan sitä prosessia, kun yksilö tuo kerronnallisesti ilmi käsityksiään ja 

ajatuksiaan identiteetistään. Laajempaa identiteetin muodostamisprosessia kutsun myös 

”identiteettityöksi”. ”Identiteettikertomuksilla” viittaan puolestaan aineistona oleviin 

teksteihin. 
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Valtatarinat (master narratives) ja vastatarinat (counter-narratives) ovat yksi 

narratiivisessa tutkimuksessa käytetyistä tarkastelukeinoista. Valtatarinalla tarkoitetaan 

tarinoita, jotka ovat saatavilla kulttuurissamme ja jotka pitävät sisällään sosiaalisesti 

jaettuja käsityksiä. Valtatarinat liittyvätkin oleellisesti käsitteisiin ”kulttuurisesti 

saatavilla olevat narratiivit” ja ”vallitsevat puhetavat”. Valtatarinoilla teemme 

kokemuksemme ymmärrettäviksi mutta myös oikeutamme tekojamme. (Andrews 

2004:2; Lindemann 2001:6-7.) Yksilöt luovat vastatarinoita silloin, kun heidän 

kokemusmaailmansa ei istu valtatarinoihin. Hilde Lindemannin (2001:7) mukaan 

vastatarinat syntyvät kaksivaiheisesti: ensin yksilön tulee tunnistaa hallitseva tarina, 

minkä jälkeen hän lähtee kertomaan tarinaa uudelleen tehden näkyväksi sellaisia 

yksityiskohtia, joita hallitseva tarina on tukahduttanut. Anita Harris ja Michelle Fine (ks. 

Andrews 2004:3) toteavat, että vastatarinoissaan kertojat paljastavat valtatarinan 

rakentumisen ehdottamalla muita tapoja, joilla sitä voisi kertoa. Vastatarinat ovatkin 

järkeenkäypiä vain suhteessa johonkin, jota vastaan ne toimivat. Vastatarinoilla on tärkeä 

tehtävä yksilön voimaannuttamisessa, sillä ne tekevät tällaisesta valtatarinan ulkopuolelle 

jäävästä kokemuksesta ymmärrettävämmän ja samalla hyväksyttävämmän. (Andrews 

2004:2; Bamberg & Andrews 2004:x.) 

 

2.4. Aseksuaalisen identiteetin ja siihen perustuvan vastatarinan tutkiminen 

kertomusaineistosta 

 

Aseksuaalisuus näyttäytyy laadullisessa tutkimuksessa monin tavoin kartoittamattomana 

alueena. Antropologit ovat viime vuosikymmeninä perehtyneet erityisesti 

homoseksuaalisuuteen ja sukupuolen moninaisuuden ilmaisuihin eri kulttuureissa, mutta 

aseksuaalisuuden antropologinen tutkimus on yhä olematonta. Aseksuaalisuudella on 

kuitenkin paljon annettavaa juuri antropologian tarkasteltavaksi: aseksuaalinen 

identiteetti kertoo paljon seksuaalisuuskäsityksistä siinä kulttuurissa, missä se on 

syntynyt, sillä vähäinen seksuaalisuuden kokemus näyttäytyy mielekkäänä identiteetin 

pohjana vain tietynlaisessa seksuaali-ilmapiirissä. 
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Modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa seksuaalisuudesta on muodostunut tärkeä osa 

identiteettiä sekä henkilökohtaisella että sosiaalisella tasolla. Sitä pidetään minuuden 

ytimenä ja se linkittyy niin naisena, miehenä kuin myös aikuisena olemiseen. (Caplan 

1987:20.) Kun ympäröivä kulttuuri kertoo tarinaa seksuaalisen kokemuksen 

voimakkuudesta, kokemus tästä tarinasta poikkeamisesta tuottaa myös vahvan 

kokemuksen erilaisuudesta, jonka pohjalta minuutta voidaan määritellä. Toisaalta 

aseksuaalinen identiteetti on myös mukautumista kulttuurin tapaan korostaa 

seksuaalisuutta osana yksilön identiteettiä. Mikäli ympäristö ei korostaisi tällaista 

näkemystä, ei yksilön olisi myöskään mielekästä nimetä itseään sellaisen piirteen 

pohjalta, jota hän pitää itselleen tavanomaista vähemmän tärkeänä. Aseksuaalinen 

identiteetti osallistuu tahtomattaankin keskusteluun seksuaalisuudesta tekemällä 

näkyväksi sen, että vähäinen mielenkiinto seksuaalisiin toimiin tai vähäinen seksuaalinen 

halu tarvitsevat nimeämistavan. 

 

Seksuaalisuuden tutkimuksessa on ollut painotuksia, jotka istuvat varsin huonosti 

aseksuaalisuuden tutkimiseen. Kohde-orientoitunut näkemys seksuaalisuudesta keskittyy 

yleensä siihen, kehen tai keihin seksuaaliset tunteet kohdistuvat. Aseksuaalien 

kertomuksissa seksuaalisuutta tarkastellaan usein kuitenkin muusta kuin kohteen 

näkökulmasta. Osa aseksuaaleista on muodostanut identiteettinsä sille pohjalle, että heillä 

on seksuaalisia haluja, mutta nämä eivät kohdistu mihinkään tai kehenkään. Tällöin 

aseksuaalisuus ei näyttäytyisi ”seksuaalisena suuntautumisena” lainkaan. Yksi yleisistä 

aseksuaalisuuden määritelmistä onkin ollut ”seksuaalisen suuntautumisen puute”. Tämä 

määritelmä on kuitenkin hyvin yksinkertaistava eikä vastaa monia aseksuaalien 

kokemuksia seksuaalisuudesta; se on pikemminkin yritys asettaa aseksuaalisuus osaksi 

suuntautumista painottavaa seksuaalisuuden määrittelyä. 

 

Valtatarinat ja vastatarinat muodostuvat erityisen tärkeiksi tutkimuksessani juuri siksi, 

että aseksuaalinen identiteetti perustuu vahvasti käsitykselle kulttuurin valtatarinoista. 
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Aseksuaaliselle identiteetille onkin ominaista, että siitä kerrotaan ensisijaisesti 

kieltämisen tai poissaolon kautta: näissä kertomuksissa käsitys aseksuaalisesta minästä 

muodostuu vasta-asettelussa käsitykselle ei-aseksuaalien kokemasta seksuaalisuudesta. 

Toisin sanoen aseksuaalisessa identiteettikerronnassa on mahdollisesti jopa omaa 

kokemusta tärkeämpää käsitys siitä, millaista seksuaalisuutta muut kokevat. Tämä käsitys 

perustuu oleellisesti sille, mitä valtatarinat kertovat ”normaalista” seksuaalisuudesta. 

Vastatarinat ilmenevät tärkeinä aseksuaalisessa identiteetissä myös niiden voimauttavan 

vaikutuksen takia. Valtatarinoissa vähäinen tai kohdistumaton seksuaalinen halu selittyy 

usein negatiivissävytteisesti ja patologisesti, mutta aseksuaalinen vastatarina tarjoaa 

yksilöille valtatarinoista puuttuvan neutraalin tai jopa positiivisen tavan tehdä vähäinen 

seksuaalisuuden kokemus ymmärrettäväksi. 
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3. Aineisto 

 

3.1. Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kirjoituskilpailuaineistosta. Päädyin tällaiseen 

aineistomuotoon haastattelujen sijasta tutkimusaiheen henkilökohtaisuuden perusteella: 

tutkittavat voivat kokea hankalaksi pohtia omaa seksuaalisuuttaan ja seksuaalisia 

kokemuksiaan kasvokkain tutkijan kanssa. 

 

Muotoilin vapaan kirjoituskutsun, jossa pyysin ihmisiä kertomaan omasta 

aseksuaalisuudestaan (Liite 1). Jaoin kutsun Internetissä aseksuaalit.net-

keskustelupalstalla, SETA ry:n keskustelupalstalla ja Tumblr-mikroblogipalvelussa, jolle 

on muodostunut vahva seksuaalivähemmistöseuraajakunta (myös aseksuaalisia 

käyttäjiä). Näistä juuri Tumblr osoittautui hyväksi kanavaksi, jonka kautta suurin osa 

vastanneista löysi kirjoituskutsun. Tekstejä otin vastaan loka- ja marraskuun ajan vuonna 

2015. 

 

24 ihmistä vastasi tutkimukseeni. Tekstit vaihtelivat sivumäärältään yhdestä sivusta 

kymmeneen, ja kaiken kaikkiaan sivuja tuli 79. 17 ihmistä eli suurin osa vastanneista 

löysi kirjoituskutsun Tumblr-sivuston kautta, 5 ilmoitti löytäneensä sen aseksuaalit.net-

keskustelupalstalta ja kahdelle oli tuttava mainostanut sitä. Kukaan ei ilmaissut 

kuulleensa tutkimuksesta SETA ry:n kautta; ei ole kuitenkaan poissuljettua, etteivätkö 

vastanneet olisi löytäneet tutkimusta ensin yhdestä kontekstista ja sittemmin toiselta 

sivustolta mutta mainitsivat vain alkuperäisen löytöpaikan. 

 

Nuorten ja nuorten aikuisten kokemukset olivat aineistossa erityisen hyvin edustettuna: 

vastanneista viisi oli ikäryhmää 16–20, 16 ikäryhmää 21–25, yksi 26–30 ja kaksi 46–55. 

Vanhemmat vastaajat tuntuivat herkemmin löytäneen kirjoituskutsun aseksuaalit.net-
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keskustelupalstalta. Nuorten yleisyys selittynee osaltaan myös näiden suhteella 

Tumblriin, sillä ikähaarukka vastaa hyvin sivuston käyttäjien ikähaarukkaa. On myös 

todettava, että kirjoituskutsu jaettiin vain sähköisesti, mikä on voinut suosia juuri 

nuorempia aseksuaaleja. Vastanneista 19 eli suurin osa ilmoitti sukupuolekseen ”nainen”, 

kaksi ”mies” ja kolme perinteisen kaksijakoisen sukupuolikäsityksen (vastaisuudessa 

”sukupuolibinäärin”) ulkopuolelle: ”asukupuolinen”, ”muunsukupuolinen” ja 

”sukupuoleton”. 

 

Seksuaali-identiteettinimikkeiden puolesta vastaajat olivat osittain jakautuneita. Vaikka 

kirjoituskutsussa mainittiin vain aseksuaalisuus, myös moni aseksuaalisuuden sisar- tai 

alakategoriaan sijoittuva henkilö koki sen kuvaavan tarpeeksi itseään, että he vastasivat 

kirjoituskutsuun. Eniten kirjoituksia tuli ihmisiltä, jotka nimesivät itsensä tavalla tai 

toisella aseksuaaliksi: itsestään vain ”aseksuaali”-nimitystä käytti 14 kirjoittajaa, joiden 

lisäksi neljä kirjoittajaa lievensi termiä lisäsanoilla, esimerkiksi ”jollain tavalla 

aseksuaali”. Loput nimesivät itsensä esimerkiksi nimityksillä ”harmaa aseksuaali (gray-

a)”, ”demiseksuaali” ja ”autochorisseksuaali”, joita käsitteinä käsittelen tarkemmin 

luvussa 4. 

 

Aineiston käsittelyssä en näe ongelmana sitä, että moni vastaaja käytti itsestään myös 

muuta termiä kuin ”aseksuaali”. Tarkasta identiteettitermistä huolimatta kaikki 

vastanneet kokivat kuuluvansa tarpeeksi aseksuaalisen kokemuksen piiriin, että he 

vastasivat aseksuaalista identiteettiä käsittelevään kirjoituskutsuun. Kaikki kirjoittajat 

käsittelivät teksteissään nimenomaan aseksuaalista identiteettiä ja aseksuaalisuuden 

osuutta omassa elämässään. Käsillä olevan tutkimuksen tapauksessa on myös hyödyllistä 

kuulla ihmisiä, jotka suosivat omaksi identiteettitermikseen jonkinlaista lieventävää 

termiä: tutkimalla, millaisten kokemusten myötä he eivät koe voivansa kutsua itseään 

vain ”aseksuaaliksi”, voidaan tehdä tulkintoja siitä, mitä he kokevat aseksuaalisuuden 

olevan. Toisaalta tällaista identiteettikategorioiden rajojen haastamista on havaittu myös 
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monissa vähemmistöseksuaalisia nuoria käsittelevissä tutkimuksissa (esim. Lehtonen 

1998), joten se ei ole ilmiönä poikkeava. 

 

3.2. Aineiston analyysi 

 

Luettuani aineiston ensin pari kertaa läpi aloitin aineiston analyyttiseen läpikäynnin 

kartoittamalla kertomusten narratiivisia ja kertomuksellisia piirteitä. Tutkin, millaisia 

tarinatyyppejä teksteissä ilmeni, ja millaisena suhde aseksuaalisuuteen ilmeni. Oliko 

tarinan sävy positiivinen, negatiivinen tai muuten latautunut? Millainen lopputilanne oli 

alkutilanteeseen verrattuna? 

 

Tällaisten havaintojen pohjalta pystyin jäsentelemään kertomuksia. Erityisesti kaksi 

yleistarinatyyppiä nousi tärkeäksi: parisuhdetarinat ja elämänkertatarinat. Näistä 

ensimmäisessä aseksuaalisuuden merkitystä tarkasteltiin yhden tai useamman tietyn 

parisuhteen kontekstissa. Toisessa tarinatyypissä aseksuaalisuutta lähdettiin pohtimaan 

läpi elämän mukana kulkeneena asiana, josta etsittiin vihjeitä. Vaihtoehtoisesti tarinassa 

kartoitettiin elämänkokemuksia, joiden nähtiin johtaneen myöhempään aseksuaalisuuteen. 

Näiden lisäksi ilmeni myös kolmatta tarinatyyppiä, jonka nimeän teoriatarinaksi. Näissä 

tarinoissa aseksuaalisuutta ja omia seksuaalisuuskokemuksia pohdittiin suhteessa 

erilaisiin aseksuaalisuuteen liitettyihin teorioihin ja aseksuaalipiireissä käytyihin 

keskusteluihin. Teoriatarinoissa tehtiin viittauksia niin omaan elämäntarinaan kuin 

parisuhteisiinkin, mutta niiden pääpiirre oli juuri aseksuaalisuuden pohtimisessa 

teoriatasolla. 

 

Kertomukset pystyi jakamaan myös niiden suhteessa aseksuaalisuuteen: 

 

Pelastava identiteettikategoria – Tarinat, joissa tieto aseksuaalisen identiteettikategorian 

olemassaolosta toi mukanaan suuren helpotuksen tunteen tarjoamalla kokemuksille 

neutraalin tai positiivisen selityksen. 
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Vaikea vähemmistöidentiteetti – Tarinat, joissa aseksuaalisuuden nähtiin vaikeuttavan 

elämää ei-aseksuaalisessa yhteiskunnassa. 

Yllättävä onni aseksuaalisuudesta huolimatta – Tarinat, joissa oli löydetty onnellinen 

parisuhde kirjoittajan aseksuaalisuudesta huolimatta. Aseksuaalin asema ei-

aseksuaalisessa yhteiskunnassa nähtiin vaikeana, mutta omalla kohdalla tilanne 

miellettiin poikkeuksellisen valoisaksi. 

Arkinen aseksuaalisuus – Tarinat, joissa aseksuaalisuutta pidettiin arkisena asiana, josta 

oli sekä hyötyä että haittaa elämässä. Nämä tarinat eivät olleet erityisen positiivisesti tai 

negatiivisesti latautuneita. Aseksuaalisuus saattoi merkityksellistyä vain itsetuntemuksen 

kannalta. 

Onnellinen uusi aseksuaalisuus – Tarinat, joissa seksuaalisuuden kokemuksen koettiin 

muuttuneen aseksuaaliseksi jossain vaiheessa elämää, ja tämän muutoksen koettiin 

vaikuttaneen elämään positiivisesti. Aseksuaalisuus saattoi olla uusi seksuaalisuuden 

kokemus, jonka koettiin olevan aikaisempaa seksuaalisuuden kokemusta parempi. 

Tällaisia tarinoita joukossa oli kuitenkin vain yksi. 

 

Näiden kertomustyyppien avulla sain selvennettyä käsitystäni aineistosta. Seuraavaksi 

tein itselleni listan erilaisista aineistossa ilmenneistä seksuaalisen kokemuksen piirteistä, 

jotka yhdistettiin aseksuaalisuuteen. Annoin jokaiselle tällaiselle piirteelle oman koodin 

ja kävin tekstit jälleen kerran läpi tehden muistiinpanot tavoista, joilla jokaista piirrettä 

käsiteltiin teksteissä. Samalla huomioin, ilmaisiko kirjoittaja olevansa aseksuaali vai 

kuuluvansa johonkin aseksuaalisuuden ala- tai sisarkategoriaan. Tämän kautta pystyin 

tulkitsemaan, millaisten seksuaalisuuden piirteiden he näkivät jollain tapaa 

haastavan ”puhdasta aseksuaalisuutta”, jota käsitystä vasten he asettivat itsensä 

mieluummin ala- tai sisarkategoriaan. Näistä määritelmätavoista muodostui tutkimukseni 

luku 4. 

 

Tämän jälkeen lähdin tarkastelemaan seuraavaa kysymystä: Millaisia kokemuksia 

kirjoittajat käsittelivät kirjoittaessaan aseksuaalisuudesta? Ryhdyin nimeämään ja 
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kategorisoimaan erilaisia kokemuksia, joita mainittiin olennaisiksi aseksuaalisen 

identiteetin muodostumisessa. Erityisesti kolme piirrettä nousi ylitse muiden: 

negatiivinen kokemus yhteiskunnan seksuaalisuuteen liittyvistä valtatarinoista, kokemus 

kulttuurin parisuhdetarinoiden ja oman parisuhdekäsityksen ristiriidasta ja kokemus 

oman kokemusmaailman ja ikätovereiden kokemusmaailman eroista. Näiden lisäksi 

teksteissä käsiteltiin joko implisiittisesti tai suoraan sukupuolen merkitystä kulttuurin 

seksuaalisuuteen liittyvissä valtatarinoissa. Näiden valta- ja vastatarinoiden tarkastelusta 

muodostui lopulta luku 5. 

 

3.3. Tutkijan asema ja eettiset kysymykset 

 

Aseksuaalisuus on ilmiönä mitä kiehtovin seksuaalisuutta painottavassa yhteiskunnassa, 

mutta omalla kohdallani sen kiinnostavuutta lisää merkittävästi myös se, että olen itse 

aseksuaali. Ainakin käytän tätä identiteettitermiä usein joutuessani kuvailemaan 

kokemusmaailmaani muille ihmisille. Löysin identiteettitermin kutakuinkin vuonna 2007, 

ja se aiheutti minussa samanlaisen valaistumisen kuin monissa muissa aseksuaaleissa 

tarjoamalla selityksen kokemuksilleni ja tuntemuksilleni. Nykyään koen termin 

epämääräisyyden jokseenkin hankalaksi, sillä se vaatisi joka kerta selityksen, kuinka 

juuri itse määrittelen aseksuaalisuuden, ja tämä taas vaatisi turhauttavan paljon 

ajatustyötä. Olisi kaikin puolin helpompaa määritellä itsensä niiden tunteiden kautta, joita 

itsellä on kuin niiden, joita olettaa muilla olevan mutta epäilee, ettei itsellä ole. Tätä 

myötä olen omaksunut seksuaali-identiteettini ilmaukseksi olankohautuseleen ja 

lausahduksen ”yleisesti kaikki on vähän ’ei kiitos’”, mutta monissa konteksteissa käytän 

myös hieman asiallisempaa aseksuaali-termiä. 

 

Yhtä kaikki, minulla on siis ollut edes jonkinlainen suhde tutkimuskohteeseeni jo ennen 

tutkimuksen tekoa. Aikaisemmasta kontaktista tutkimusaiheeseen on antropologiassa 

sekä hyötyä että haittaa. Entuudestaan tuttu aihe tuo tutkijalle valmiiksi ymmärrystä 

ilmiön lähtökohdista ja toimintaperiaatteista, ja se voi myös mahdollistaa verkoston, josta 
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haastateltavia osaa etsiä. Tutkijalla voi mahdollisesti olla myös pääsy tutkitun kulttuurin 

sellaisiin konteksteihin, joihin ulkopuolisia ei pidetä tervetulleina. Tällaisessa 

laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin elintärkeää reflektio eli tutkijan pyrkimys tehdä 

selväksi ja pohtia omiin tulkintoihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten 

henkilökohtainen historia, tutkimusala ja ympäröivät sosiokulttuuriset tekijät. (Davies 

2002:4-5.) Ilman tarpeeksi reflektiivistä otetta henkilökohtainen suhteeni 

aseksuaalisuuteen olisi voinut muodostua kompastuskiveksi: koska aihe on minulle 

läheinen, on vaarana esimerkiksi se, että painottaisin aineistossani ilmeneviä ilmiöön 

liittyviä positiivisia puolia. Tehtävänäni on ollut pitää huolta, etteivät omat käsitykseni 

aseksuaalisuudesta ole estäneet tutkittavieni monenkirjavien käsitysten käsittelyä. 

Velvollisuutenani on myös ollut huolehtia, etten aineistoa tutkiessani painota niitä 

käsityksiä, jotka vastaavat omia käsityksiäni aseksuaalisuudesta, vaan annan jokaiselle 

kirjoituskutsuuni vastanneelle yhtä suuren oikeuden antaa äänensä kuulua. 

 

Kertomuksia lukiessani totesin kirjoitettujen tekstien keräämisen olleen hyvä tapa kerätä 

aineistoa juuri tätä tutkimusta varten. Anonymiteetti oli monelle kirjoittajalle hyvin 

tärkeää, ja eräs vastanneista ilmoitti jopa luoneensa väliaikaisen sähköpostin vain 

tutkimukseen osallistumista varten ja poistavansa sen tämän jälkeen käytöstä. Toinen 

kirjoittaja taas kertoi pelkäävänsä koko ajan, että ”jokin väärä taho saa tämän viestin 

käsiinsä, ja että se tulee vaikuttamaan elämääni negatiivisesti”. Kirjoituskutsun kautta 

kokemuksiaan pääsivät kertomaan myös ne, jotka halusivat varjella henkilöllisyyttään. 

Teksteissä tuli ilmi myös monia kivuliaita aiheita, kuten avioero, mielenterveysongelmat 

ja seksuaalinen hyväksikäyttö, joiden käsittely kasvokkain olisi voinut olla vaikeaa. 

 

Kirjoitusten lainauksissa olen tarpeen tullen poistanut liian tunnistettavat viittaukset 

kuten henkilöiden nimet. Moni vastanneista käytti kuitenkin jo valmiiksi ystävistään tai 

kumppaneistaan peitenimiä. Tutkimuksessani viittaan vastanneisiin K-kirjaimesta ja 

numerosta muodostuvalla koodilla, minkä lisäksi heistä kerrotaan vain ikäryhmä ja 

sukupuoli. Päädyin koodin käyttämiseen peitenimen sijasta sen vuoksi, että seksuaali-
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identiteetin lisäksi sukupuoli-identiteetti osoittautui usealle vastanneelle hyvin tärkeäksi 

ja joskus ristiriitaiseksi asiaksi. Halusinkin kunnioittaa jokaisen vastaajan sukupuoli-

identiteettiä enkä halunnut päättää sukupuolitettuina pidettyjä suomenkielisiä peitenimiä 

heille. Toisaalta sukupuolineutraalit nimet kolmelle sukupuolibinäärin ulkopuolelle 

asettuvalle vastaajalle olisi ollut varsin haastavaa. Tämän lisäksi olen yhdistänyt 

kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle asettuvat kirjoittajat ”muu”-käsitteen 

alle sukupuolen suhteen. Tämä ei ole täysin ongelmaton ratkaisu, sillä se painottaa 

nimenomaan kaksijakoista sukupuolikäsitystä yhdistämällä kaikki sen ulkopuolelle 

asettuvat erilaiset sukupuolinäkemykset yhdeksi joukoksi, jolloin näiden identiteettien 

keskinäiset eroavuudet ja erilaiset painotukset jätetään huomioimatta. Tässä ryhmässä oli 

kuitenkin vastaajia, jotka toivoivat erityistä anonymiteettia tietojensa käsittelyssä. Tämän 

vuoksi päätin antaa heille yhteisen nimikkeen, jotta kirjoittajia ei tunnistettaisi yksittäisen 

vastaajan tarkan sukupuoli-identiteettitermin perusteella. 
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4. Aseksuaalit määrittelemässä aseksuaalisuutta 

 

Juttuja selvittäessä on ollut tavallaan kiva huomata, että se en ole vain minä, 

vaan aseksuaalisuuden määritelmä on epäselvä myös aika pitkälti kaikille 

muille. (K5, nainen, ikä 21-25.) 

 

Aseksuaalisuuden määrittelyn ympärillä käydään yhä paljon keskustelua ja kädenvääntöä 

myös aseksuaalien keskuudessa. Tutkimukseen lähetetyissä teksteissä oli melko 

poikkeuksetta havaittavissa tietoisuus eri tutkijoiden ja järjestöjen esittämistä 

aseksuaalisuuden määritelmistä. Pari vastanneista teki suoraan viittauksia erilaisiin 

aseksuaalisuutta käsitteleviin tutkimuksiin, minkä lisäksi monet ilmaisivat kokemuksensa 

liittyvän juuri yhteen tiettyyn aseksuaalisuuden määritelmään, jota vasten he mainitsivat 

määritelmiä, jotka he kokivat vieraaksi. Tästä huolimatta aseksuaalisuuden erilaisille 

määritelmille oltiin varsin avoimia: vaikka informantti koki jonkin tietyn määritelmän 

kuvaavan itseään, muita määritelmiä ei välttämättä todettu ”vääriksi” vaan 

vaihtoehtoisiksi tavoiksi olla aseksuaali. Tärkeintä oli oman kokemuksen 

paikallistaminen määritelmätasolla. 

 

4.1. Määrittelemisen ehtoja ja ongelmia 

 

Ennen aseksuaalien omien määritelmien tarkastelemista käyn läpi kertomuksissa 

esiintyviä seksuaali-identiteetin määrittelyn piirteitä. Nämä yksityiskohdat muistuttavat 

seksuaali-identiteettien olevan aina neuvottelun kohteita, jotka pitävät sisällään myös 

ristiriitaisia tekijöitä ja epävarmuuden tunteita. Aineistossa aseksuaalista identiteettiä 

tarkasteltiin myös erilaisista näkökulmista, jotka osaltaan vaikuttivat määrittelyyn. 

 

4.1.1. Seksuaalisen halun kokemus 
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Niin aseksuaalisuuteen kuin muihin seksuaalisen identiteetin muotoihin liittyvään 

puheeseen liittyy olennaisesti puhe seksuaalisesta halusta. ”Vähäinen seksuaalinen halu” 

esiintyy aseksuaalisuutta käsittelevissä teksteissä yhtenä yleisimmistä aseksuaalisuuden 

määritelmistä. Myös haastateltavat mainitsivat usein kyseisen määrittelytavan 

aseksuaalisuudesta puhuessaan, mutta sen yleisyydestä huolimatta määrittely koettiin 

myös vaikeasti ymmärrettäväksi. Seksuaalisen halun käsite ei suinkaan ollut 

yksiselitteinen ja selkeä, ja informantit pohtivat usein: Mitä seksuaalinen halu on? Miltä 

se tuntuu? Kuinka tiedän, tunnenko sitä vai en? 

 

Seksuaalisen halun kokemus koettiin vaikeaksi määritellä eikä siitä tunnettu 

erityisemmin yhteisön tarjoamia määritelmiä, joita vasten omaa kokemustaan voisi 

pohtia. Suomalaisessa yhteiskunnassa käyty keskustelu seksuaalisuuden moninaisuudesta 

käsitteleekin yleensä vain eri tapoja, joilla seksuaalinen halu voi kohdistua. Seksuaalista 

halua ei itsessään koeta tarpeelliseksi tuoda ymmärrettäväksi tai määritellä, tai sitä 

kuvaillessa keskitytään vain hyvin pintapuolisesti fysiologisiin reaktioihin. Kulttuuristen 

tarinoiden puute on selitettävissä kahdella mahdollisella tavalla: joko kulttuurissa ei 

yleisesti tunnusteta kokemusta, tai sitä pidetään niin itsestään selvänä, ettei sen 

olemassaoloa ole kyseenalaistettu tarpeeksi, jotta kokemuksen määritteleminen olisi 

koettu tarpeelliseksi. Perinteisesti vain normista poikkeavuus tulee määritellä. 

Seksuaalisen halun tapauksessa selityksenä voidaan pitää sen asemaa itsestäänselvyytenä: 

kulttuurin käsityksen mukaan kaikki tuntevat seksuaalista halua, joten sitä ei tarvitse 

selittää. 

 

Halun määrittelyn haasteellisuudesta kertoo myös tutkijoiden monimutkainen tapa tuoda 

se ymmärrettäväksi. Käsitellessään ”halua” seksuaalisuuden komponenteissa Bogaert 

(2012:21) toteaa käsitteen yhdistyvän vetovoimaan, kiihottumiseen, käytökseen ja 

kognitioon. Hän myös määrittelee ”halun” Raymond Rosenin ja tämän työryhmän 

mukaisesti tunteeksi, johon kuuluu seksuaalisen kokemuksen tahtominen, 

vastaanottavuus kumppanin seksuaaliselle initiaatiolle ja seksin ajatteleminen ja siitä 
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fantasioiminen. Tällaiset määritelmät eivät kuitenkaan ole kovinkaan käytännöllisiä 

arkisessa identiteetinmuodostuksessa, sillä ne pitävät sisällään useita erilaisia 

seksuaalisuuden piirteitä yhdistämättä niitä selkeästi: Bogaertin määritelmä luettelee 

erilaisia halun käsitteeseen liittyviä piirteitä, mutta ei varsinaisesti sitä, mitä itse halu on. 

 

Sanojen puutetta vasten ”vähäinen seksuaalinen halu” on monimutkaisempi määritelmä 

kuin se päältä päin näyttää. Kun seksuaalisia haluja ei aseteta ymmärrettäväksi sanoin, on 

niiden puutteen määrittely haastavaa. Aseksuaalisuuden itsemäärittelyssä juuri 

hämmennys ”normaalista” seksuaalisesta halusta asettui ongelmaksi: mitä ”normaalit” 

ihmiset kokevat, kun he kokevat seksuaalista halua? 

 

[…] Vielä vähemmän ymmärrän mikä on se ”halu”, joka ajaa ihmisiä seksiin. 

Ihmisiä ”panettaa”. Mitä se tarkoittaa? Minkä takia ihmiset haluavat sitä? 

Kuinka usein heistä tuntuu siltä? En osaa vastata noihin kysymyksiin ja en 

halua kysyä niitä keltään ääneen. (K13, nainen, ikä 21-25.) 

 

Informanttien kirjoituksissa seksuaalisesta halusta oli havaittavissa taipumus käyttää 

sanaa ”panettaa”. Tämä sanavalinta esiintyi aineistossa varsin usein, kun kyse oli ei-

aseksuaalien kokemasta seksuaalisesta halusta. Sanavalinnan voi tulkita kuvaavan 

käsitystä seksuaalisesta halusta tunnemaailmasta erillisenä ja fyysiseen nautintoon 

tähtäävänä. Tällaista tulkintaa tukevat myös ilmaisun yhteydessä samoissa teksteissä 

usein ilmenevät negatiiviset tunneilmaisut ei-aseksuaaliseen seksuaalisuuden 

kokemuksesta. Tällöin ”seksuaalinen halu” esiintyy jonain negatiivisena ja irstaana 

piirteenä, jonka oletettu puute voi näyttäytyä jopa toivottavana. 

 

”Vähäisen seksuaalisen halun” vaikeatulkintaisuutta ei kuitenkaan aina koettu liian isoksi 

ongelmaksi. Muutama informantti ilmoitti hyväksyvänsä asian epäselvyyden ja 

kykenevänsä elämään monitulkintaisenkin määritelmän kanssa. Osa keskittyi 

aseksuaalisuuden määritelmässään korostamaan muunlaista seksuaalisen kokemuksen 
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piirrettä. Osa taas asetti kokemuksensa sellaiseen aseksuaalisuuden alakategoriaan, jonka 

määritelmä ei sulkenut ulos seksuaalisten halujen mahdollisuutta, jolloin niiden 

puutteeseen tai läsnäoloon ei tarvinnut ottaa kantaa. Aineistossa esiintyi myös 

kirjoituksia, joissa seksuaalisia haluja ei koettu lainkaan epäselväksi kokemukseksi: 

kolme informanttia ilmaisi kokeneensa aikaisemmin elämässään seksuaalista halua, joka 

oli vähentynyt merkittävästi, kadonnut ajan myötä tai jota esiintyi vain ajoittain. 

Yleisemmin seksuaalisten halujen vähäisyyteen nojaava aseksuaalisuuden määrittely 

näyttäytyi kuitenkin kirjoittajille vaikeana, sillä on vaikeaa tietää, onko tuntenut 

seksuaalista halua, kun ei ole varma, miltä seksuaalinen halu tuntuu tai mitä puhe 

seksuaalisesta halusta tarkoittaa. 

 

4.1.2. Seksuaali-identiteettikategorioiden rajat ja ”oikea aseksuaalisuus” 

 

Informanttien tapa käsitellä identiteettejä noudatti monin tavoin sekä kulttuurissa yleisiä 

ja tutkimuksissa esille tulleita puhetapoja identiteeteistä. Erityisesti kirjoituksille oli 

ominaista neuvottelu omien tunteiden suhteesta selkeärajaisiin identiteettikategorioihin. 

Kaksi erityistä kysymystä nousi aineistossa esille: Istuvatko kaikki kokemukseni 

aseksuaalisuuteen? Ja toisaalta: olenko minä ”oikeasti” aseksuaali vai luulenko vain 

olevani? 

 

Molempien kysymysten taustalla näyttäytyvät valtakulttuurin tarinat seksuaali-

identiteetin luonteesta. Seksuaalisuuden biologisesti deterministiset selitysmallit 

painottavat seksuaalisuuden pysyvyyttä ja muuttumattomuutta, ja esimerkiksi Sigmund 

Freudin teorioiden jälkeen useat psykoanalyytikot ovat nähneet seksuaalisuuden jonain 

lähellä ihmisen ydintä olevana (Siann 1994:38,146; Lappalainen 1996:207). Tämä 

käsitys seksuaalisuudesta jonain essentialistisena piirteenä, joka pysyisi samana läpi 

elämän, on jäänyt vahvasti elämään länsimaisessa kulttuurissa. Monet kulttuuriset tarinat 

toistavat tätä ajatusta: mikäli aiemmin naisten kanssa parisuhteessa ollut mies omaksuu 

myöhemmin homoseksuaalisen identiteetin, tämän tulkitaan olleen aina ”oikeasti” 
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homoseksuaali, joka oli ”erehtynyt” luulemaan itseään heteroseksuaaliksi tai kieltänyt 

suuntautumisensa itseltään. Ihmisen seksuaalisuus ja identiteetti käsitetään jäykäksi ja 

pysyväksi, ikään kuin todelliseksi minäksemme, joka tulisi vain ”löytää”. Tämä ajatus 

toistui myös esimerkiksi aineiston kirjoituksessa, jossa informantti ilmaisi 

”harhautuneensa kuvittelemaan” olevansa seksuaalinen ihminen, vaikka 

aseksuaalisuudesta kuultuaan hän tulkitsi olleensa aina ”oikeasti” aseksuaali. 

 

Ajatus jäykästä ja todellisesta seksuaali-identiteetistä sai monet pohtimaan, olivatko he 

”oikeasti” aseksuaaleja vai olivatko he erheellisesti tulkinneet kokemuksensa tähän 

kategoriaan. Vähäistä tai kohdistumatonta seksuaalista halua pohdittiin aikasidonnaisena 

asiana, joka saattoi kestää vain osan elämää tai jonka saattoi itse asiassa aiheuttaa jokin 

mennyt kokemus tai perhetausta. Tällöin aseksuaalisen identiteetin pelättiin olevan 

”väärä”; ”oikea aseksuaalisuus” asettui monissa teksteissä läpi elämän kulkevaksi 

voimaksi, jota haastavia kokemuksia ei kuuluisi koskaan olla. Tällainen käsitys on 

havaittavissa myös muutamissa aiemmissa tutkimuksissa aseksuaalisuudesta. 

Esimerkiksi Cara MacInnisin ja Gordon Hodsonin (2012:730) aseksuaalien kohtaamia 

ennakkoluuloja käsittelevässä tutkimuksessa aseksuaalisuus määriteltiin vastaajille 

nimenomaan lopullisuuden kautta ja mieluiten juuri koko elämän jatkuneena piirteenä: 

”Asexuals: People who have no sexual attraction to either sex (and never have), and 

typically do not engage in sexual activity with others […]” (painotus alkuperäisessä). 

 

Monet pohtivat myös lapsuudenkodissaan vallinneen seksuaalisuuskäsityksen voineen 

vaikuttaa heidän omiin tulkintoihinsa omasta seksuaalisuudesta. Vastaajat jokaisesta 

sukupuoliryhmästä kokivat ympäröivän kulttuurinsa korostavan naisten seksuaalista 

haluttomuutta ja viattomuutta. Tätä ajatusta kritisoitiin seksistiseksi, mutta naispuoliseksi 

itsensä nimenneet vastaajat kokivat sen ongelmalliseksi myös siitä näkökulmasta, että 

sen pelättiin vaikuttaneen oman aseksuaalisen identiteetin muodostumiseen: tällaisessa 

kulttuurisessa narratiivissa aseksuaalisuus kun olisi itse asiassa ihanteellinen kuva naisen 

seksuaalisuudesta, joka olisi kenties virheellisesti omaksuttu ympäristön paineen vuoksi. 
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Ajatus jäykistä identiteettimalleista sai monet epäröimään aseksuaalisen identiteetin 

omaksumista myös siitä syystä, että se koettiin lopulliseksi ja pysyväksi – erityisesti 

silloin, kun se ilmoitettiin muille ihmisille. Vaikka informantti saattoi nähdä 

kokemusmaailmansa istuvan tiettyyn identiteettikategoriaan, kategorioita ei aina oltu 

valmiita omaksumaan, sillä identiteettitermin ottaminen omaksi saattoi vaikuttaa 

kantaaottavalta ja kuvaavan informantin oletusta kokemusmaailmansa jatkuvuudesta 

samankaltaisena. 

 

Mutta mikä on oikea hetki julistaa, että ”en ole vielä rakastunut kehenkään” 

(mikä on jo ihan tarpeeksi vaikeaa ottaa puheeksi) tarkoittaakin ”en ehkä 

koskaan rakastu kehenkään ja se on minusta ok”? […] Lisäksi, vaikka en 

olekaan yli kahteenkymmeneen vuoteen tuntenut seksuaalista vetoa 

kehenkään, en tietenkään voi vannoa etteikö näin tapahtuisi milloinkaan 

elämässäni. Niinpä onkin vain helpompi olla puhumatta asiasta [muille]. 

(K12, nainen, ikä 21-25.) 

 

Yllä oleva lainaus tuo myös esiin aineistossa pilkahtelevan näkemyksen 

identiteettitermin omaksumisen vapaaehtoisuudesta. Vaikka kirjoittaja tiedostaa 

seksuaalisuuden kokemuksensa istuvan tiettyyn identiteettikategoriaan, tämä ei 

välttämättä tarkoita tällaisen identiteetin muodostamista. Valinnan mahdollisuus 

näyttäytyi myös ilmaisuina identiteetin ”ottamisesta”: 

 

Ehkä otan jossain vaiheessa demiseksuaalin tai gray-A-identiteetin (jotkut 

voisi mennä mun kohdalla queer-identiteetillä), mutta toistaseksi musta 

tuntuu paremmalta joku selvemmän tuntuinen asia, niin musta voin olla 

aseksuaali, vaikka suhtaudun seksiin parisuhteessa positiivisesti. (K5, nainen, 

ikä 21-25.) 
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Aineistossa mahdollisina muina identiteettitermeinä esitettiin ”harmaa 

aseksuaali”, ”demiseksuaali” ja ”autochorissexual”. Näistä harmaa aseksuaali asettaa 

itsensä yleensä aseksuaalisuuden ja normatiivisen seksuaalisuuden kokemuksen 

välimaastoon. Henkilö saattaa esimerkiksi kokea olevansa monin tavoin aseksuaali, 

mutta jokin seksuaalisuuden kokemuksen piirre saattaa haastaa ajatusta ”puhtaasta 

aseksuaalisuudesta”. Näin harmaa aseksuaalisuus voi asettua samaan lievennettyyn 

kategoriaan kuin ”jollain tapaa aseksuaali”, ja se vapauttaa yksilön liian rajatusta 

aseksuaalisuuden määrittelystä. Demiseksuaalisuudella tarkoitetaan yleensä kokemusta, 

että seksuaalinen kanssakäyminen mahdollistuu ja seksuaalista vetovoimaa koetaan 

vasta, kun emotionaalinen suhde toiseen ihmiseen on syventynyt. Autochorissexual 

(suomenkielistä ilmaisua ei ole vakiintunut; aineistossa ilmiötä käsiteltiin nimenomaan 

englanninkielisen termin kautta) taas käsitetään aseksuaalisuuden muodoksi, jossa 

seksuaalinen halu voi olla olemassa (esimerkiksi masturbointi ja eroottinen materiaali 

saatetaan kokea kiinnostavaksi), mutta yksilö ei koe tarvetta olla seksuaalisessa 

kanssakäymisessä nimenomaan toisen ihmisen kanssa. 

 

Kulttuurissa yleisten identiteettinäkemysten lisäksi aineistossa esiintyi kuitenkin myös 

paljon kritiikkiä perinteistä seksuaali-identiteettikategorioiden ajatusta kohtaan. Useat 

informantit kirjoittivat kokevansa ajatuksen identiteettikategorioista epäkäytännölliseksi 

ja rajoittavaksi. Omia kokemuksia ei haluttu ”kahlita” tiettyyn identiteettikategoriaan, ja 

identiteetille annettiin mahdollisuus myös muuttua. 

 

Siitä ei hyödy kukaan, jos yrittää saada itseään mahtumaan taas seuraavaan 

kategoriaan, etenkin kun aseksuaalisuus on jotain niin vaikeasti määriteltävää. 

Haluun antaa itselleni tilaa tän asian suhteen, ja jos aseksuaalisuuden ottaa 

joustavana, on se mulle helpompi ottaa osaksi identiteettiäni. (K5, nainen, ikä 

21-25.) 
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Identiteettikategorioita vastaan suunnatun kritiikin osalta aineisto vastasi monin tavoin 

monia suomalaisia seksuaalivähemmistönuoria käsittelevien tutkimusten tuloksia. Ei-

heteroseksuaalisten nuorten on havaittu aiemminkin käyttävän muiden antamia, 

seksuaalisuuden kategorioihin liittyviä nimityksiä vastahakoisesti. Esimerkiksi Jukka 

Lehtosen vuonna 1998(:189-190) haastattelemat ei-heteroseksuaaliset nuoret pitivät 

erilaisia seksuaalisen identiteetin nimikkeitä rajoittavina ja kokivat, että paine määritellä 

tuli ulkopuolelta. Itselle ei omaa seksuaalisuuttaan tarvinnut samalla tavalla määritellä. 

Suomalaisia sateenkaarinuoria melkein kaksi vuosikymmentä myöhemmin tutkinut 

Riikka Taavetti (2015) havaitsi aineistossaan samanlaisia piirteitä, ja totesi, 

että ”monillekaan itsensä etsiminen, siis siinä mielessä, että tavoitteena olisi löytää yksi, 

pysyvä ja selvärajainen identiteetti, ei ole keskeinen kysymys” (Taavetti 2015:34). 

 

4.2. Aseksuaalien aseksuaalisuuden määrittelymalleja 

 

Haasteista ja ristiriitatekijöistä huolimatta oma seksuaalisuuskokemus kyettiin tavalla tai 

toisella määrittelemään aseksuaalisuuteen kuuluvaksi. Teksteissä oli ominaista määritellä 

aseksuaalisuus nimenomaan kahden näkökulman kautta: joko pohdinnan aiheena oli 

seksuaalisuus laajempana kokemuksena tai vaihtoehtoisesti seksi eli kahden ihmisen 

välinen seksuaalinen kontakti. Osa informanteista piti siis aseksuaalisen identiteettinsä 

pohjana näkemystään seksuaalisista tuntemuksistaan, kun taas osa puhui 

aseksuaalisuuden yhteydessä vain halustaan olla seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen 

ihmisen kanssa. Tämä jaottelu tulee aseksuaalisuutta käsittelevissä tutkimuksissa usein 

esille lähinnä implisiittisesti aseksuaalisuuden erilaisia määritelmiä käsitellessä, mutta 

määritelmien erilaisiin painotuksiin olisi mielenkiintoista palata laajemman aineiston 

kanssa. 

 

Luvussa 2.1. esitellyistä Bogaertin esittämistä seksuaalisuuden komponenteista melkein 

jokaista käsiteltiin kirjoituksissa jollain tapaa osana aseksuaalista kokemusta. Bogaertin 

jaottelu ei kuitenkaan ollut käytännöllinen oman aineistoni jaottelussa, vaan päädyin 
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luomaan oman teemoittelun aineistossa ilmenneille erilaisille aseksuaalisuuden 

määrittelytavoille. Palaan kuitenkin myös Bogaertin teorioihin, sillä hän on tarkastellut 

seksuaalisuuden komponentteja nimenomaan sen kautta, kuinka ne tulevat esille 

aseksuaalisessa kokemusmaailmassa. Aineistoni pohjalta teen sekä hänen ajatuksiaan 

tukevia että niitä haastavia tulkintoja. 

 

Erityisesti aseksuaalisuus liitettiin seuraaviin ilmaisuihin: ”en koe seksuaalista halua”, 

”en koe tarvetta seksiin”, ”en kiihotu”, ”en nauti”, ”seksuaaliset haluni eivät kohdistu 

muihin ihmisiin” ja ”seksi ei kiinnosta minua”. Nämä ilmaisut jaottelen kuuteen 

mahdolliseen aseksuaalisuuden määritelmään: 

 

1. Aseksuaalisuus vähäisenä seksuaalisena haluna (”en koe seksuaalista halua”) 

2. Aseksuaalisuus vähäisenä seksuaalisena tarpeena (”en koe tarvetta seksiin”) 

3. Aseksuaalisuus kohdistumattomina seksuaalisina haluina (”seksuaaliset haluni 

eivät kohdistu muihin ihmisiin”) 

4. Aseksuaalisuus vähäisenä mielenkiintona seksuaaliseen kanssakäymiseen 

(”seksi ei kiinnosta minua”) 

5. Aseksuaalisuus vähäisenä kiihottumiskykynä (”en kiihotu”) 

6. Aseksuaalisuus vähäisenä seksuaalisena nautintona (”en nauti”) 

 

Näissä määritelmissä kuvatut kokemukset ovat osittain limittäisiä eikä tiukka rajanveto 

niiden välillä ole muutenkaan mielekästä, sillä ne ilmenevät joustavasti ja moninaisesti 

yksilön kokemuksissa. Niitä voidaan käsitellä myös eri painotuksia hyödyntäen: 

esimerkiksi toteamuksessa ”en koe tarvetta seksiin” voidaan keskittyä joko tarpeen 

kokemukseen tai ajatukseen seksistä kahden ihmisen välisenä seksuaalisten tunteiden 

toteuttamisena, jolle erityisesti ei koeta tarvetta. Kertomuksissa oli itse asiassa ominaista 

mainita useita näistä piirteistä; vain kaksi lyhempää tekstiä käsitteli aseksuaalisuutta vain 

yhden piirteen kautta. Tämän lisäksi määritelmät saattoivat myös toimia suhteessa 

toisiinsa, ja esimerkiksi vähäinen seksuaalinen nautinto saattoi johtaa vähäiseen 
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mielenkiintoon seksuaaliseen kanssakäymiseen. Vain osa vastanneista määritteli 

kuitenkin tarkemmin, mitä he varsinaisesti tarkoittivat ilmaisuillaan kuten ”halu”, ja osa 

esitti ensin suosimansa määrittelytavan ja ilmaisi sitten, etteivät he ole oikeastaan 

varmoja, miten esimerkiksi seksuaalinen veto ja seksuaalinen halu eroavat toisistaan. 

Tällaisten syiden vuoksi en seuraa orjallisesti esimerkiksi Bogaertin luomia rajanvetoja, 

vaan tarkastelen joustavasti erilaisia aseksuaalisuuden kokemuksen pohjalta tuotettuja 

määritelmiä. Alaluvuissa olen myös yhdistänyt läheisesti toisiaan muistuttavia tai usein 

yhdessä käsiteltyjä määritelmiä, sillä aineisto on verrattain pieni jokaisen kohdan 

laajempaan tarkasteluun. 

 

4.2.1. Aseksuaalisuus vähäisenä haluna ja vähäisenä seksuaalisena 

tarpeena 

 

Mutta koskaan parisuhde/seksi ei ole tuntunut suurelta tarpeelta (englanniksi 

hyvä ilmaisu ”innate desire”) vaan sellaiselta, että ”olisi kiva kokeilla, ehkä, 

mutta pärjään ilmankin”. (K21, nainen, ikä 16-20.) 

 

Käsittelen tässä kappaleessa molempia aseksuaalisuuden määritelmiä siitä syystä, että ne 

ilmenivät kertomuksissa monella tapaa limittäin. ”Tarve” esiintyi monin tavoin ”halun” 

synonyymina ja ajoittain niiden erottaminen toisistaan käsitteenä oli vaikeaa. Huomioin 

kuitenkin molemmat ilmaisut, sillä välillä niitä selkeästi käsiteltiin kahtena eri käsitteenä. 

 

Kuten kappaleessa 4.1.1. ilmeni, ilmaisu ”seksuaalinen halu” koettiin monitulkintaisena 

ilmiönä, mutta sana ”tarve” ei saanut teksteissä osakseen samanlaista problematisointia. 

Sanojen voi tulkita ilmaisevan jokseenkin samankaltaista tunnetilaa, mutta ”tarve” 

vaikutti merkitsevän vahvempaa täyttymystä vaativaa tunnetta. Tarpeen poissaolo oli 

informanteista helppo huomata: sanaa käytettiin tavalla, joka viittaa vahvaan tunnetilaan, 

jonka läsnäolon huomaisi helposti. Halun poissaolon huomaaminen sen sijaan koettiin 

vaikeammaksi. ”Vähäisen tarpeen” kautta muodostetussa aseksuaalisuuden määrittelyssä 
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seksi saattoi ilmetä asiana, josta kyettiin mahdollisesti nauttimaan mutta jonka 

puuttuminen elämästä kokonaan ei olisi ollut ongelmallista. 

 

Kaikista aseksuaalisuuden määrittelytavoista juuri vähäinen halu ja tarve nimettiin 

selkeimmin ”aseksuaalisuudeksi”. Tämä on mielenkiintoinen piirre sitä aineiston puolta 

vasten, jossa ”halun” määrittely koettiin haastavaksi. Sanan tuottamasta hämmennyksestä 

huolimatta sitä mielellään toistettiin aseksuaalisuuden määritelmänä. Määritelmän 

suosioon vaikuttanee se, että se on yleisin seksuaalipoliittisten järjestöjen toistama 

määritelmä aseksuaalisuudelle. Informantit, jotka ilmoittivat kokevansa vain vähäistä 

seksuaalista halua tai tarvetta, ilmaisivat myös melkein poikkeuksetta identifioituvansa 

juuri aseksuaaliksi jonkin alakategorian sijasta. Mikäli näitä piirteitä taas mainittiin 

olevan (eli seksuaalista halua tai tarvetta koettiin), näiden koettiin haastavan 

aseksuaalista identiteettiä: puolet seksuaalista halua tai tarvetta kokevista infromanteista 

asetti itsensä muualle aseksuaalisuuden spektrille, esimerkiksi harmaaksi aseksuaaliksi. 

Toisin sanoen seksuaalisen halun ja tarpeen puuttumisen miellettiin erityisen vahvasti 

kuuluvan aseksuaalisuuden määritelmään. Myös Bogaert (2012:21) totesi 

aseksuaalisuuden yhdistyvän monien mielissä juuri käsitykseen seksuaalisen halun 

puutteesta. 

 

Aineistossa esiintyi myös kertomuksia, joissa halusta koettiin olleen kokemuksia. Osassa 

tekstejä seksuaalisen halun voimakkuuden koettiin muuttuneen elämän aikana, ja 

esimerkiksi mielenterveyden muutosten koettiin vaikuttaneen seksuaaliseen haluun. 

Mikäli seksuaalisen halun koettiin ajoittain muuttuvan vahvemmaksi ja ajoittain 

heikommaksi, tämä vaihtelu sai osan kirjoittajista asettamaan itsensä aseksuaalisuuden 

alakategorioihin. Tämä myös vahvistaa ajatusta seksuaalisen halun puutteesta tärkeänä 

aseksuaalisuuden määrittäjänä. 

 

4.2.2. Aseksuaalisuus kohdistumattomina seksuaalisina haluina 
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Mä voisin luultavasti elää parisuhteessa ilman seksiä. Mä siis masturboin, 

mutta en haluaisi yhdistää mun mielihyvään toista ihmistä, kun en niistä ole 

seksuaalisesti kiinnostunut. (K24, nainen, ikä 16-20.) 

 

Seksiä tai siihen liittyviä asioita en kuitenkaan suhteeseeni halua, en koe 

seksuaalista vetoa muihin ihmisiin (enkä eläimiin tai esineisiin sen puoleen). 

Minulla on jonkin verran seksuaalisia haluja, mutta ne eivät kohdistu 

mihinkään. (K19, nainen, ikä 21-25.) 

 

Käytän ilmaisua ”kohdistumattomat seksuaaliset halut” aseksuaalisuuden määritelmissä 

yleisen ”vähäisen seksuaalisen vetovoiman” synonyymina. Aseksuaalisuuden yleisissä 

määritelmissä vähäisellä vetovoimalla viitataan toiseen ihmiseen kohdistuvan halun 

vähäisyyteen; tällä tavalla määritettynä aseksuaalilla yksilöllä voi siis olla seksuaalisia 

haluja, mutta hän ei koe niiden olevan olemassa suhteessa toisiin ihmisiin. ”Vetovoima” 

aiheutti kuitenkin käsitteenä muutamissa vastaajissa samanlaista hämmennystä kuin 

käsite ”seksuaalinen halu”, joten käytän tästä määrittelytavasta omaa 

ilmaisuani ”kohdistumattomat seksuaaliset halut” tehdäkseni näkyväksi määrittelyn 

painotuksen seksuaalisten halujen suuntautumisesta. 

 

”Kohdistumattomat seksuaaliset halut” aseksuaalisuuden määritelmänä noudattelee 

perinteisiä seksuaalikäsityksiä, jotka painottavat seksuaalisten tunteiden suuntautumista 

seksuaalisen itsenimeämisen tärkeimpänä tekijänä. Tällöin seksuaalisuuden kokemuksen 

määrittelyssä painottuu se, keihin seksuaalisten halujen koetaan kohdistuvan. Kohdetta 

painottavan seksuaalisuusnäkemyksen yleisyydestä kertoo myös se, että kirjoittajat 

saattoivat kokea tarpeelliseksi tarkentaa, etteivät heidän seksuaaliset halunsa myöskään 

kohdistuneet muihin asioihin kuin ihmisiin. Kirjoittajat saattoivat kokea, että koska 

seksuaaliset halut kuului nimetä juuri johonkin suuntautuneena ilmiönä, niitä oli 

haasteellista tehdä ymmärrettäviksi ilman viittausta niiden kohteeseen. 
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”Vähäisen tarpeen ja halun” lisäksi ”kohdistumattomat seksuaaliset halut” nostettiin 

useimmiten aseksuaalisen kokemuksen määritelmäksi. Seksuaaliset halut eivät näin ollen 

olleet aseksuaalisen identiteetin este, mikäli aseksuaalisuus määriteltiin 

kohdistumattomien halujen kautta. ”Vähäinen seksuaalinen halu/tarve” vaikutti kuitenkin 

tällöinkin ensisijaiselta aseksuaalisuuden merkitsijältä, sillä kokemus kohdistumattomista 

seksuaalisista haluista oli koettu monissa kertomuksissa ongelmalliseksi varhaisessa 

aseksuaalisessa identiteettityössä. Moni tätä kautta identifioituva aseksuaali kertoi, että 

kykenee kiihottumaan ja saattaa masturboida useinkin, mikä oli varhaisessa 

identiteettityössä haastanut heidän mielissään aseksuaalisuuden, sillä aseksuaalisuus oli 

heille määritelty kaikenlaisten seksuaalisten halujen puutteeksi. Tämä ristiriita oli kyetty 

ratkaisemaan kahdella mahdollisella tavalla: osa informanteista oli perehtynyt 

aseksuaalisuuden määrittelystä käytävään keskusteluun ja omaksunut muun kuin 

seksuaalisten halujen puutteen kautta määrittyvän aseksuaalisuuden määritelmän, 

esimerkiksi juuri ”kohdistumattomat seksuaaliset halut”. Osa taas ilmaisi, että vaikka he 

olivat tietoisia tällaisesta määritelmästä aseksuaalisuudelle, heidän seksuaalisen halun 

kokemuksensa haastoi silti ajatusta ”puhtaasta” aseksuaalisesta identiteetistä, jolloin he 

paikallistivat itsensä mieluummin jonnekin aseksuaalisuuden ala- tai 

rinnakkaiskategoriaan. ”Kohdistumattomien seksuaalisten halujen” tapauksessakin 

seksuaalisten halujen läsnäolon siis koettiin istuvan vaikeasti aseksuaalisuuden 

määritelmään. 

 

Yksi kohdistumattomien seksuaalisten halujen ominaisuus nousi esiin seksuaalisia 

fantasioita käsittelevissä teksteissä. Muutama masturbointia ajoittain harjoittava vastaaja 

kirjoitti, että heille oli tärkeää etäännyttää itsensä seksuaalisista fantasioistaan: he eivät 

välttämättä itse esiintyneet fantasioissa lainkaan, vaan he saattoivat seurata sivusta 

muiden henkilöiden toimintaa. Useampi naispuoliseksi itsensä määrittänyt vastaaja itse 

asiassa totesi, että erityisesti mieshomoerotiikka iski heihin, mikä vahvistaisi tällaista 

ajatusta. Yhdelle kirjoittajalle taas vaikeus kohdistaa seksuaalisia haluja oli 

masturboinnin este: informantti kertoi kokeilleensa itsetyydytystä, mutta se ei kiihottanut 
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tai tuottanut nautintoa sen vuoksi, ettei hän pystynyt keksimään mitään, mitä haluaisi 

seksuaalisesti. 

 

Aseksuaalisuuden määrittelyllä kohde-orientoituneesti koettiin olevan kuitenkin etuna se, 

että tällöin sen pystyisi luonnollisesti asettamaan yleisesti tunnettujen seksuaalisuuden 

suuntautumisten (heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus) rinnalle. 

Tällöin aseksuaalisuuden koettiin olevan identiteettinä helpommin hyväksyttävä kuin jos 

se asetettaisiin täysin valtakulttuurin tuntemien seksuaalisuuden muotojen ulkopuolelle. 

Vähemmistöseksuaalien määritelmissä seksuaalisuudestaan onkin usein mukana tällainen 

seksuaalipoliittinen piirre: koska seksuaalisuuskategoria ei ole vielä valtakulttuurin 

tunnustama, yksilönkin määritelmät osallistuvat potentiaalisesti laajempaan keskusteluun 

seksuaalisuuskategorian hyväksyttävyydestä. 

 

Kohde-orientoituneen näkemyksen mukaan aseksuaalisuus voitaisiin siis 

nimetä ”seksuaaliseksi suuntautumiseksi” (tai puuttuvan kohteen kautta ”seksuaalisen 

suuntautumisen puutteeksi”). Muutama vastaaja käsitteli myös tätä mahdollisuutta, mutta 

se aiheutti myös ristiriitoja. Osa aseksuaaleista ilmaisi kokevansa aseksuaalisuuden 

vaikeaksi ymmärtää seksuaalisen suuntautumisen muotona (myös silloin, kun he itse 

määrittelivät aseksuaalisen kokemuksen kohde-orientoituneesti seksuaalisen vetovoiman 

puutteeksi tai kohdistumattomiksi seksuaalisiksi haluiksi): ”seksuaalisen suuntautumisen 

puuttuminen” kun itsessään kieltää seksuaalisen suuntautumisen kautta identifioitumisen, 

jolloin käsitteessä koettiin olevan sisäinen ristiriita. 

 

Jotenkin oudolta tuntui myös ajatus, että seksuaalisesti suuntaudutaan "ei 

kehenkään". Suuntautuminen sanana kuitenkin tarkoittaa ainakin minulle, 

että "kurottaudutaan" jotain kohden, tai jotain on valittu (tietoisesti tai 

sisäsyntyisesti), ja kuka tai mikä on tämä "ei kukaan"...? Vertaan tätä 

suuntautumista ammattiin opiskeluun, jossa joutuu valitsemaan 
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suuntautumisvaihtoehdon, tai ei useinkaan ole mahdollisuutta valita 

suuntautua "ei mihinkään". (K2, nainen, ikä 46-55.) 

 

4.2.3. Aseksuaalisuus vähäisenä kiihottumiskykynä ja vähäisenä 

seksuaalisena nautintona 

 

Vaikka tykkäsin heittää seksistä läppää, huomasin kuitenkin neitsyyden 

menetettyäni, että ei se todellisuus ihan niin ihmeellistä ollut. En saanut 

seksistä oikeastaan minkäänlaista nautintoa, mutta ajattelin sen johtuvan 

kokemattomuudestani. […] En edelleenkään [myöhemmin] saanut seksistä 

sitä nautintoa, jota miehet selkeästi saivat: nautin enemmänkin siitä, että sain 

miehen nauttimaan. Kuitenkin melkein joka kerta seksiä harrastaessani koin 

sen tylsäksi ja toivoin sen loppuvan pian, sillä itselleni palkinto siitä 

vaivannäöstä oli vasta tulossa: paikka kainalossa, hellyyttä ja läheisyyttä. (K3, 

nainen, ikä 26-30.) 

 

Osa kirjoittajista johti aseksuaalisen identiteettinsä seksuaalisista toimista saadun 

nautinnon vähäisyyteen tai alhaiseen tai olemattomaan kiihottumiskykyyn. Nämä 

määrittelytavat olen yhdistänyt samaan lukuun, sillä niitä molempia leimaa muita 

määritelmätapoja vahvempi biologian ja fyysisyyden painotus. 

 

Vaikka erityisesti kiihottuminen liitetään usein kehon reaktioihin seksuaalisiin 

ärsykkeisiin, Anthony Bogaert (2012:15) muistuttaa, että sekä kiihottumisessa että 

nautinnossa on mukana myös psykologinen puoli. Myös nautinnon ja kiihottumisen 

psykologista puolta tuotiin jonkin verran esille omassa aineistossani esimerkiksi 

aiemmassa esimerkissä informantista, jonka masturbointi ei tuottanut nautintoa tai 

kiihottanut siksi, ettei hän kyennyt keksimään mitään, mitä hän haluaisi seksuaalisesti. 

Niissä teksteissä, joissa informantti puhui seksuaalisen nautinnon tai kiihottumiskyvyn 
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vähäisyydestä aseksuaalisuutensa merkitsijänä, biologiaa käsiteltiin kuitenkin usein 

psykologiaa vahvempana tekijänä. 

 

Seksin suhteen on myös kaikki kokeiltu mitä voin keksiä, koska halusin 

varmistua asiasta nykyisen avopuolisoni kanssa. Vaikuttaa siltä, että sen 

lisäksi, että en reagoi näkemällä samalla lailla ärsykkeisiin kuten normaalit 

seksuaalit, hermostoni ei myöskään reagoi seksuaalisiin ärsykkeisiin tai välitä 

aivoihin minkäänlaista mielihyvän tunnetta seksistä. Pystyn sietämään seksin 

tunnetta juuri ja juuri, mutta se ei tunnu hyvältä, koska aivoni eivät saa 

mitään viestiä että siinä olisi mitään hyvää. (K14, muu, ikä 21-25.) 

 

Mikäli kehon tiedettiin reagoivan tai reagoineen seksuaalisiin ärsykkeisiin kiihottumalla, 

tämä mainittiin useassa tekstissä ongelmana aseksuaalisen identiteetin muodostamisessa, 

sillä osa kirjoittajista oli ajatellut tämän sulkevan heidät ulos aseksuaalisuuden 

määritelmästä. Eräs informantti näki aseksuaalisuutensa tunnistamisen viivästyneen 

osittain myös siksi, että hän koki orgasmin nautinnollisena: hän näki tämän piirteen 

vaikuttaneen siihen, että oli ”harhautunut kuvittelemaan olevansa seksuaali” (K2, nainen, 

ikä 46-55). Nautinnon tai kiihottumiskyvyn tuoma ongelma oli ratkaistu esimerkiksi 

tutustumalla erilaisiin aseksuaalisuuden määritelmiin ja havaitsemalla, ettei 

kiihottumiskyvyn tarvinnut olla ristiriitatekijä aseksuaalisessa identiteetissä. Näissä 

kertomuksissa informantit käsittelivät muita aseksuaalisuuden kokemuksia, kuten 

kohdistumattomia seksuaalisia haluja, joiden pohjalle aseksuaalinen identiteetti oli 

muodostettu. Vähäistä tai olematonta kiihottumiskykyä käsittelevissä kertomuksissa 

informantit ilmaisivat kokevansa myös muita aseksuaaliseen identiteettiin johdettavia 

kokemuksia seksuaalisuudessaan: kukaan näistä informanteista ei siis johtanut 

aseksuaalista identiteettiään vain vähäiseen kiihottumiskykyyn, vaan sen lisäksi 

mainittiin muita aseksuaaliseen identiteettiin kannustavia kokemuksia. Seksuaalisen 

nautinnon puute siis voi kannustaa aseksuaalisen identiteetin muodostumiseen, ja tämän 
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vastapainona seksuaalisista toimista nauttimisen ja kiihottumisen koettiin vaikeuttavan 

aseksuaalisen identiteetin muodostamista. 

 

Vähäistä seksuaalista nautintoa käsiteltiin teksteissä kahdessa kontekstissa: nautinto 

saattoi puuttua masturbointikokemuksista tai vaihtoehtoisesti masturbointi koettiin 

nautinnollisena mutta nautinnon saavuttaminen toisen ihmisen kanssa vaikeana. 

Jälkimmäisessä tapauksessa aseksuaaliseen identiteettiin liitettiin usein aseksuaalisuuden 

määritelmä ”kohdistumattomina seksuaalisina haluina”. Molempien määritelmien 

tullessa ilmi oli yleistä, että ”kohdistumattomat seksuaaliset halut” nimettiin 

ensisijaiseksi määritelmämalliksi: näiden määritelmien välillä se tuntui vahvemmin 

istuvan aseksuaalisuuteen. Asiaan vaikuttanee osaltaan myös se, että seksuaalipoliittiset 

järjestöt eivät käytä aseksuaalisuuden määrittelyssään lainkaan määritelmää vähäisestä 

nautinnosta tai kiihottumiskyvystä siinä missä ”kohdistumattomat seksuaaliset halut” 

tunnustetaan aseksuaalisuudeksi. 

 

Aseksuaalisuuden määritteleminen vähäisen seksuaalisen nautinnon kautta eroaa muista 

määrittelytavoista siinä suhteessa, että tämä itsemäärittelyn muoto mahdollistuu vain, 

mikäli yksilö on harjoittanut seksuaalisia toimia. Mikäli henkilö ei masturboi tai harrasta 

seksiä, on hänen jokseenkin vaikea myös havaita, kokeeko hän seksuaalista nautintoa. 

Tällaiselle havainnolle pohjautuvaa identiteettiä on silloin vaikea rakentaa. 

Aseksuaalinen identiteetti rakennetaan tällöin muun määrittelytavan kautta, ja nautinnon 

mahdollinen ongelmallisuus on toissijaista. 

 

Aseksuaalisuuden määrittely vähäisen seksuaalisen nautinnon tai kiihottumiskyvyn 

kautta luo suurimman eron haastattelemieni aseksuaalien aseksuaalisuuden määritelmien 

ja seksuaalitutkijoiden ja seksuaalipoliittisten järjestöjen määritelmien välille. Myös 

Bogaert (2012:23-24) kritisoi ”seksuaalisen nautinnon puutetta” ja ”vähäistä seksuaalista 

kiihottumiskykyä” aseksuaalisuuden määrittelyssä, sillä hänen mukaansa ne eivät ole 

hyödyllisiä lähtökohtia määrittelylle siksi, että monilla aseksuaaleilla ihmisillä on 
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kuitenkin kiihottumisen kokemuksia ja he ovat saaneet nautintoa tällaisista 

kokemuksista. Tämä pätee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että aseksuaalisuutta 

haluttaisiin määritellä mahdollisimman yksinkertaisesti yhden tai kahden piirteen kautta, 

jotka pätisivät joko jokaiseen tai edes melkein jokaiseen ilmiöön kuuluvista ihmisistä. 

Kaikkien ilmiöön kuuluvien yksilöiden moninaisia kokemuksia on kuitenkin jokseenkin 

vaikea mahduttaa vain yhteen tai kahteen yksinkertaistettuun ominaisuuteen. Omassa 

tutkimuksessani informantit toivat tämän kokemuksen itse ilmi käsitellessään 

aseksuaalista identiteettiään ja aseksuaalisuuden kokemuksiaan; julkisista määritelmistä 

huolimatta vähäinen seksuaalinen nautinto tai kiihottumiskyky kuuluu siis aseksuaalien 

mahdollisiin kokemuksiin aseksuaalisuudesta. 

 

Näillä määrittelytavoilla on myös omat implikaationsa, joiden vuoksi ne eivät kenties ole 

erityisen suosittuja aseksuaalien yhteisöjen tai seksuaalipoliittisten järjestöjen 

aseksuaalisuuden määritelmissä. Biologisesti painottuva, vähäiseen nautintoon tai 

kiihottumisen pohjautuva määritelmä näyttäytyy hyvin helposti valtakulttuurin silmissä 

lääketieteellisenä ongelmana, jossa keho ei toimi kuten sen kuuluisi. Tästä näkökulmasta 

määritelmä asettaisi aseksuaalisuuden helposti sairaudeksi tai ongelmaksi, joka tulisi 

korjata. Aseksuaalisuus hakee yhä valtakulttuurin hyväksyntää, jolloin tällaisia 

implikaatioita sisällään pitävä määritelmä voisi näyttäytyä haasteellisena 

seksuaalipoliittisten järjestöjen tehtävässä; tällaisten tahojen on siis helpointa olla 

tunnustamatta niitä. 

 

4.2.4. Aseksuaalisuus vähäisenä mielenkiintona seksiin 

 

Kiinnostavuuslistalla seksi aihealueena on tähän asti ollut aika alhaisella 

sijalla minulla aina, ja vasta nyt ymmärrän pohjimmaisen syyn että miksi. 

(K2, nainen, ikä 46-55.) 
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Luvussa 4.2. mainitsin, että aseksuaalien puhetavat aseksuaalisuudesta jakautuivat 

kahteen ryhmään: joko kerronnan kohteena oli suhtautuminen seksuaalisuuteen 

laajempana kokemuksena tai suhtautuminen kahden ihmisen väliseen seksuaaliseen 

kanssakäymiseen. Yksi yleinen ilmaisumuoto aseksuaalisuudesta olikin, ettei ole 

”kiinnostunut seksistä”. Näissä kertomuksissa kuvattiin usein, ettei seksi käy arjessa 

usein mielessä, eikä se muutenkaan asetu yksilön elämässä erityisen tavoitelluksi asiaksi. 

Muutamassa kirjoituksessa seksiä kuvattiin kuin harrastustoimintaa, josta osa ihmisistä 

on kiinnostuneita mutta osa ei. Tämä harrastus-vertaus esiintyi suoraan kahdessa 

tekstissä: 

 

Selitin [ystävälle], että seksi on minulle sama kuin joku kysyisi, lähdenkö 

pelaamaan tennistä. Se on ihan jees, käy hyvin liikunnasta ja sitä voi tehdä 

joskus, mutta en jaksaisi sitä kovin usein tehdä, koska pidemmän päälle se on 

tylsää. (K3, nainen, ikä 26-30.) 

 

Ajattelen vain, että kahden ihmisen välinen seksi on kaukomatkailun, 

benjihypyn ja monen muun tekemisen ohella semmoista, joka ei minua 

kiinnosta. Sen sijaan pidän esimerkiksi sekä koirista että kissoista, 

kotimaanmatkailusta ja tieteiskirjallisuudesta. Ne eivät kiinnosta kaikkia 

maailman ihmisiä, eikä siinä ole mitään vikaa. Ehkä minä pitäisin seksistä jos 

kokeilisin sitä, mutta minua ei yksinkertaisesi vain kiinnosta kokeilla. (K6, 

nainen, ikä 21-25.) 

 

”Vähäisen mielenkiinnon seksiin” kautta määritelty aseksuaalisuus näyttäytyi monissa 

kirjoituksissa ilmauksena kirjoittajan elämän tärkeysjärjestyksestä, jossa seksin ei koettu 

olevan yhtä korkealla kuin se muilla ihmisillä vaikutti olevan. Näin ”vähäinen 

mielenkiinto seksiin” näyttäytyy myös kommenttina ellei jopa kritiikkinä yksilön 

ulkopuolisen maailman oletetusta seksipainotteisuudesta. Mikäli olettaa muun maailman 

olevan hyvin kiinnostunut seksistä, eroavaisuuden tunteen ja identiteettityön voi laukaista 
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huomio, että oma maailma ei samalla tavalla pyöri seksin ympärillä. Eräässä 

kirjoituksessa tätä määritelmää jatkettiinkin viittauksella muihin ihmisiin: ”[…] en ole 

niin kiinnostunut seksistä kuin muut” (K3, nainen, ikä 26-30). Juuri eronteko muiden 

ihmisten oletettuun mielenkiintoon seksiä kohtaan asettuu määrittelyn ytimeksi, jota 

vasten oma vähäinen mielenkiinto seksiin näyttäytyy merkityksellisenä. 

 

Tässä tutkimuksessa esitetyistä aseksuaalisuuden määrittelytavoista ”vähäinen 

mielenkiinto seksiin” on kenties vaikeimmin analysoitava. Aineistossa se vaikuttaa 

liittyvän lukuisiin selitysmalleihin ja seksuaalisuuden kokemuksiin ja siihen sisältyy 

myös vääristymän riski johtuen sanan ”seksi” erilaisista käyttötavoista. Osassa teksteistä 

oli havaittavissa sisäistä ristiriitaa sen suhteen, mitä sanalla ”seksi” tarkoitettiin: 

esimerkiksi yhdessä kertomuksessa informantti toteaa useamman kerran, että ”seksi ei 

kiinnosta” häntä, mutta myöhemmin hän toteaa, että seksi ”kyllä kiinnostaa” häntä, sillä 

hän masturboi ja eroottinen materiaali kiinnostaa häntä – hän ei vain koe tarvetta olla 

seksuaalisessa kanssakäymisessä toisen ihmisen kanssa. Sanaa ”seksi” käytetään 

tekstissä siis ilmeisesti alussa tarkoittamaan kahden ihmisen välistä seksuaalista 

kanssakäymistä, mutta yhdessä yhteydessä se tarkoittaakin seksuaalista toimintaa 

laajemmin. On siis mahdollista, että seksin käsitettä käytetään myös muualla 

useammassa merkityksessä, jolloin informanteilta pitäisi erikseen kysyä, kuinka he 

ymmärtävät käyttämänsä käsitteet. 

 

Toisaalta taas ”vähäinen mielenkiinto seksiin” esiintyi aineistossa melkein poikkeuksetta 

ainakin yhden muun määrittelytavan kanssa; vain yhdessä lyhyehkössä tekstissä sitä 

käytettiin ilman viittauksia muihin aseksuaalisuuden määritelmiin. Määrittelytapana sitä 

ei siis kenties koeta tarpeeksi kattavaksi tai hyödylliseksi, että aseksuaalinen identiteetti 

pohjattaisiin vain sille. ”Vähäinen mielenkiinto seksiin” voi mahdollisesti olla 

toissijainen määritelmä, joka tukee identiteettiä mutta jota ei yksinään koeta tarpeeksi 

määrittäväksi. 
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Muista määritelmistä ”vähäisen mielenkiinnon” kanssa esiintyi erityisen usein 

”kohdistumattomat seksuaaliset halut”, mikä voikin olla jokseenkin looginen selitys: 

mikäli seksi ymmärretään kahden ihmisen välisenä seksuaalisena kanssakäymisenä, se 

oletettavasti kiinnostaa varsin vähän, mikäli ei koe seksuaalisten tunteidensa kohdistuvan 

lainkaan muihin ihmisiin. Muista määritelmistä nousi esille usein myös ”vähäinen 

nautinto tai kiihottumiskyky”. Tässä tapauksessa määritelmien välille voisi olettaa 

yhteydeksi sen, että alhainen nautinto saa seksuaaliset kokemukset näyttäytymään 

epätyydyttävinä, jolloin mielenkiinto seksin harjoittamiseen jatkossa laskisi. Monet 

kertomukset aineistossa kuitenkin asettuivat tätä tulkintaa vasten: aineistossa esiintyi 

esimerkiksi kertomuksia, joissa seksi koettiin nautinnollisena ja sen yhteydessä oli kyetty 

saamaan orgasmeja, mutta siitä huolimatta seksiä ei koettu erityisen mielenkiintoiseksi 

toiminnaksi. Nautinnollisuutta ei myöskään aina poisluettu kirjoituksissa, joissa 

kirjoittajalla ei ollut kokemuksia seksistä: muutama vähäisestä mielenkiinnosta 

kirjoittanut informantti totesi, että ehkä he pitäisivät seksistä jos he kokeilisivat sitä, 

mutta että se ei kiinnostanut heitä tarpeeksi kannustaakseen kokeiluun. 

 

Kaiken kaikkiaan tämän määrittelytavan laajempi analysointi on haasteellista oman 

rajallisen aineistoni pohjalta, ja sen tarkastelu hyötyisi määritelmän 

yksityiskohtaisemmasta tarkastelusta informanttien kanssa. Näen kuitenkin tarpeelliseksi 

nostaa myös tämän määrittelytavan esille tutkimuksessani, sillä monitulkintaisuudestaan 

huolimatta se esiintyi yhdessä kirjoituksessa ainoana aseksuaalisuuden määrittelytapana 

ja lukuisissa muissa se mainittiin. Se siis vaikuttaa kaikesta huolimatta kuvaavan hyvin 

jotain aseksuaalisen identiteetin osa-aluetta. 
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5. Aseksuaalien vastatarinat ja kokemukset valtatarinoista 

 

Informantit kertoivat aseksuaalisen identiteettinsä myötä vastatarinoita, jotka asettuivat 

erityisesti kulttuurissa vallitsevia seksuaalisuuden valtatarinoita vasten. Aseksuaalinen 

identiteetti muodostettiin siis usein sellaisten kokemusten perusteella, joiden nähtiin 

haastavan tällaisia valtatarinoita. Kertomuksissa esiintyikin selkeä tietoisuus vallitsevista 

käsityksistä ja seksuaalisuuteen liittyvistä diskursseista, joiden koettiin olevan 

ristiriidassa oman kokemuksen kanssa. 

 

5.1. Seksuaalisuuteen liittyvät valtatarinat ristiriitatekijöinä 

 

Seksistinen huumorintaju ja ylikorostus olivat saaneet minut uskottelemaan 

itselleni, että seksiä tulee harrastaa ja se kuuluu normaaliin toimintaan 

kaikilla, siitä oli tullut niin itsestään selvää, etten koskaan edes ajatellut 

kiinnostaako se minua vai ei. (K3, nainen, ikä 26-30.) 

 

Kuten vastatarinoiden kertomisessa on ominaista, kirjoittajat olivat havahtuneet 

aseksuaalisen identiteettinsä myötä yhteiskunnan ja ympäristönsä valtatarinoihin, joissa 

seksuaalisuutta ja seksiä painotetaan yhtenä elämän ja ihmisyyden olennaisimmista 

kokemuksista. Tällaista ilmapiiriä vasten vähäinen tai kohdistumaton seksuaalisuus 

näyttäytyi rikkinäisenä ja ”vääränä”. ”Vääränä olemisen” kokemukseen vaikutti 

erityisesti aseksuaalisuutta käsittelevien positiivisten tarinoiden puuttuminen kulttuurista: 

ainoat kulttuurin tuntemat mallit vähäisestä seksuaalisuudesta asettivat ilmiön 

lääketieteellisen sairauden puitteisiin. 

 

Kirjoittajat arvostelivat usein sekä yhteiskuntaa että mediaa seksuaalisuuden 

korostamisesta ja seksin kuvaamisesta yhtenä ihmiskokemuksen tärkeimmistä osista. 

Kirjoituksissa seksin sanottiin olevan ”läsnä kaikkialla” ja ”pyörittävän yhteiskuntaa” ja 
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yhteiskunta suorastaan ”tyrkyttää seksuaalisuutta”. Median koettiin kuvaavan seksiä 

jopa ”elämän keskipisteenä ja päätavoitteena”. 

 

Kaikkiallahan siitä puhutaan. Seksiä on elokuvissa ja mainonnassa. Siitä 

puhutaan internetissä ja lehdissä ja koulun pihalla tai ruokasalissa. Joten totta 

kai halusin tietää mistä on kyse ja miltä se tuntuu. (K7, muu, ikä 21-25.) 

 

Seksin arvoa ihmiskokemuksen osana korostavat valtatarinat oli koettu niin voimakkaiksi, 

että muutamat informantit mainitsivat kokeilleensa seksiä juuri siksi, että nämä tarinat 

kuvasivat seksiä ”ihmeelliseksi” ja orgasmia ”taivaalliseksi”, eikä niinkään omien 

seksuaalisten halujen vuoksi. Nämä seksuaaliset kokemukset eivät välttämättä olleet 

esittäytyneet negatiivisessa valossa: ajoittain seksuaalisesta kanssakäymisestä pystyttiin 

nauttimaan ja pari haastateltavaa kertoi kykenevänsä saamaan orgasmin seksuaalisesta 

toiminnasta. Monet olivat kuitenkin myös pettyneet kokeiluihin, mikä oli 

vahvistanut ”vääränä olemisen” kokemusta. 

 

Tuli vaihe jolloin halusin muuttua, jotta voisin olla kuin muut, ja tuntea mitä 

muut tuntevat kuten orgasmin. Kaikki puhuvat kuinka se tuntuu niin hyvältä 

ja taivaalliselta, niin miksen haluaisi kokea sitä ajattelin. Kokeilin 

itsetyydytystä, mutta eihän se johtanut mihinkään tai tuntunut miltään, koska 

en pystynyt keksimään mitään mitä haluan seksuaalisesti. Yritin vain kokeilla 

mitä yhteiskunta tyrkyttää. (K14, muu, ikä 21-25.) 

 

Median lisäksi erityisesti terveystiedon tunnit mainittiin useassa tekstissä seksuaalisten 

valtatarinoiden jakajana. Monet suomalaisia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä 

käsittelevät tutkimukset ovat todenneet myös muiden ei-heteroseksuaalien nuorten 

kokeneen vahvaa erilaisuuden tunnetta terveystiedon tuntien seksuaalisuuden kuvauksen 

myötä. Nuoret ovat kritisoineet oppiaineen käsittelevän lähinnä heteroseksuaalisuutta ja 

jättävän täysin huomiotta lukuisat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt (ks. esim. 
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Lehtonen 2003:65-71). Monien muiden seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten 

tavoin myös muutama aineistoni aseksuaali ilmaisi vierastavansa tai vierastaneensa 

terveystiedon tuntien esittämää näkemystä seksuaalisuudesta. Usea haastateltava koki 

terveystiedon tuntien painottaneen ajatusta vahvasta seksuaalisesta halusta ja seksin 

nautinnollisuudesta, johon saattoi olla vaikea samaistua. 

 

Annoin tämän pojan suudella ja koskea itseäni. Koskin itse myös häneen, 

koska sen piti terveystiedon kirjan mukaan tuntua hyvältä. Se ei tuntunut. En 

tuntenut mitään muuta kuin kiusallisuutta. (K11, nainen, ikä 21-25.) 

 

Aseksuaalien kirjoituksissa ”normaaliuteen” viitattiin jatkuvasti. ”Normaaliuden” 

käsitettä käsiteltiin kahdesta näkökulmasta: kirjoittaja saattoi seksuaalipoliittisesti 

peräänkuuluttaa stigman poistamista aseksuaalisuudesta ja toivoa aseksuaalisuuden 

saavuttavan aseman osana kulttuurin hyväksymää ”normaalia” seksuaalisuuden 

kokemusta esimerkiksi seuraavin ilmaisuin: ”[T]oivon että jonain päivänä nekin ihmiset 

ovat kaikkien silmissä normaaleja, jotka eivät niin välitä seksistä” (K18, nainen, ikä 21-

25). Tätä huomattavasti yleisempi tapa puhua normaaliudesta näkyi kuitenkin tapana 

puhutella ei-aseksuaaleja sanalla ”normaalit”. Näin tehtiin myös silloin, kun omasta 

aseksuaalisesta kokemuksesta puhuttiin positiiviseen sävyyn eli siitä huolimatta, ettei 

aseksuaalisuutta pidetty negatiivisesti latautuneena poikkeavuutena. Ilmaisua käytettiin 

useimmiten juuri heittomerkeissä, joten kirjoittajat vaikuttivat tiedostavan sanan 

sisältämän problemaattisen arvolatauksen mutta halusivat silti käyttää sitä. Vaihtoehtoisia 

ilmaisuja ei-aseksuaaleille olivat myös ”alloseksuaali” tai ”seksuaali”; on kuitenkin 

kuvaavaa, että myös silloin, kun ei-aseksuaaleja kyettiin nimeämään muun termin 

kuin ”normaalin” kautta, sanaa haluttiin käyttää: ”Välillä tuntuu, että olisi helpompaa 

olla ”normaali” eli seksuaali” (K13, nainen, ikä 21-25). 

 

Ei-normaaliudesta voidaan puhua myös ei-tavanomaisuuden kautta, jolloin se ei 

välttämättä asettuisi negatiiviseksi ilmiöksi: tällöin se voisi kertoa ihannoidusta 
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yksilöllisyydestä ja erottumisesta kasvottomasta massasta. Kertomuksissa ”normaali” 

asettui kuitenkin aina ei-normaalia toivotummaksi tilaksi. Tätä hierarkiaa olivat 

saattaneet tukea myös kirjoittajan perheenjäsenet, kuten seuraavissa lainauksissa käy ilmi: 

 

En siis saanut hyväksyntää perheeltäni. He väittävät edelleenkin, että he ovat 

aina olleet ja olevat edelleen minun tukenani. He ovat sokeita sille, että he 

eivät hyväksy minua. En ymmärrä?? Hehän selvästi sanoivat, että toivoisivat 

minun olevan nainen ja tekevän lapsia miehen kanssa niin kuin normaalit. 

(K22, muu, ikä 16-20. Painotus alkuperäisessä.) 

 

"Mä luulin että sä oot normaali mutta et oo kyl säkään". Noin sanoi isäni 

viikonloppuna kun jälleen kerran yritin avata hänelle seksuaalisuuttani. (K17, 

nainen, ikä 21-25.) 

 

Myös aseksuaalisessa maailmankuvassa seksuaalisuus on usein osa yleistä ja normaalia 

ihmiskuvausta ja aseksuaalisuus asettuu erikoiseksi kuriositeetiksi yleisen 

ihmiskokemuksen ulkopuolelle. Aseksuaalisuuteen liittyi siis usein jonkinlainen vääränä 

olemisen kokemus, johon toivottiin muutosta esimerkiksi peräänkuuluttamalla 

aseksuaalisuuden hyväksymistä osaksi kulttuurin näkemystä hyväksyttävästä 

seksuaalisuuden kokemuksesta. 

 

Suomalaisen kulttuurin ainoat vähäiseen seksuaaliseen haluun liittyvät tarinat asettavat 

ilmiön melko poikkeuksetta negatiiviseen valoon. Ennen aseksuaalisuudesta kuulemista 

suuri osa informanteista oli johtanut kokemuksensa tällaiseen negatiiviseen tarinaan, joka 

aiheutti ahdistusta. Tällaiset kulttuuriset tarinat ovat osa kulttuurin narratiiviresursseja, 

jotka kertovat, mitä ihmisestä voidaan sanoa ja mitä ei. Negatiivisesti latautuneita 

tarinoita vähäisestä seksuaalisesta halusta tarjosivat informanteille usein muut ihmiset, 

mutta monet informantit kertoivat myös itse selittäneensä itselleen seksuaalisuuttaan 

näiden tarinoiden kautta. Vaikka tällaiset selitysmallit saattoivat tuoda ahdistuksen 
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tunteita, ei informanttien saatavilla ollut positiivisia tarinoita vähäisestä seksuaalisesta 

halusta tai mielenkiinnosta – ennen aseksuaalista selitysmallia. 

 

Kulttuurisia tarinoita vähäisestä seksuaalisesta halusta tai mielenkiinnosta saatiin 

erityisesti psykologiasta ja lääketieteestä. Syynä tälle on tällaisen seksuaalisuuden 

kokemuksen asettuminen seksuaalisuuteen liittyvissä valtatarinoissa lääketieteelliseksi 

sairaudeksi ja ongelmaksi, joka tulisi korjata, jotta yksilöstä tulisi terve ja normaali 

ihminen. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemuksia 

toisen asteen oppilaitoksissa tutkineet Kari Huotari, Sinikka Törmä ja Kati Tuokkola 

(2011:77-79) ovat todenneet, että patologisoiva sairaaksi tai häiriintyneeksi leimaaminen 

on yhä yleinen ei-heteronormatiivisen sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kohtaama 

syrjinnän muoto. Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan kulttuurin oletusta kahdesta 

luonnollisesta sukupuolesta (maskuliinisesta miehestä ja feminiinisestä naisesta) ja 

näiden itsestäänselvyytenä pidettyä heteroseksuaalista suuntautumista. Suomalaisessa 

kulttuurissa ja arjen käytännöissä elää yhä perinne leimata homoseksuaalit sairaiksi ja 

psyykkisesti häiriintyneiksi siitäkin huolimatta, että homoseksuaalisuus on poistettu 

suomalaisesta sairausluokituksesta hyvän aikaa sitten. Huotari, Törmä ja Tuokkola 

johtavat sairaaksi leimaamisen juontuvan historiallisesti siitä, että seksuaalisuuden ja 

sukupuolen moninaisuutta kuvaavat käsitteet otettiin aikoinaan käyttöön juuri 

lääketieteellisessä keskustelussa. Seksologian vaikutus näkyy siis yhä monissa ihmisten 

arkipäiväisissä asenteissa. 

 

Kun informantit pohtivat vähäistä seksuaalisuuden kokemusta negatiivisesti 

latautuneiden fysiologisten ja psykologisten selitysmallien kautta, näyttäytyivät 

fysiologiset syyt huomattavasti helpompina hyväksyä. Kahdella informantilla oli todettu 

seksuaalista kanssakäymistä vaikeuttava lääketieteellinen vaiva, joiden kautta he olivat 

selittäneet kokemaansa vähäistä halua tai vähäistä seksuaalista nautintoa. Tällaiset 

biologiset selitykset esiintyivät narratiiveissa erityisen vakuuttavina ja kokemuksen 

oikeuttavina selitysmalleina. Kun kirjoittajat pohtivat vähäistä seksuaalisuuden 
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kokemusta psykologisen ongelman kautta, liittyi asiaan merkittävästi enemmän häpeän 

tunteita. Tämä johtunee kulttuurisista asenteista, joissa mielenterveyden sairauksiin 

liittyy vahva stigma verrattuna muunlaisiin sairauksiin (ks. esim. Wahlbeck 2014). 

Aseksuaalisuutta pohdittiin esimerkiksi suhteessa hyposeksuaalisuuteen, aspergeriin ja 

persoonallisuushäiriöihin. Useamman kerran kertomuksissa esiintyi myös epäily, että 

vähäinen kiinnostus seksiin tai seurusteluun johtuisi huonosta itsetunnosta. 

 

[U]seamman vuoden [...] olin itselleni yrittänyt etsiä selitystä siihen, miksi 

seksi ei kiinnostanut ja toisinaan jopa pelotti ja ällötti, vaikka kaverit 

puhuivatkin omista poikaystävistään ja viikonloppumenoistaan jo 15-

vuotiaina, olin siihen aikaan jo sujut ajatuksen kanssa, että ehkä olen vain 

hidas kehittymään henkisesti. Ajatus tietenkin hävetti, mutta se oli ainoa, 

jolla olin siihen mennessä pystynyt kiinnostuksen puutettani itselleni 

selittämään. Hidasta kehitystäni perustelin itselleni masennuksen ja 

koulukiusaamisen jättämänä ongelmana. Myös huono itsetunto ja 

luottamuspula ihmisiin oli yleinen tekosyy, jota itselleni siihen aikaan hoin. 

(K23, nainen, ikä 16-20.) 

 

Monet aseksuaalien mainitsemista psykologisista vähäistä seksuaalisuuden kokemusta 

käsittelevistä tarinoista ovat itse asiassa samoja kuin ne, millä homoseksuaalisuutta on 

aiemmin selitetty. Ei-heteroseksuaalisia nuoria käsittelevässä tutkimuksessa Riikka 

Taavetti (2015:71) toteaakin, että aseksuaalit kohtaavat osin samoja ennakkoluuloja kuin 

homoseksuaalit ovat aiemmin kohdanneet. Yksi tällainen ennakkoluulo on ajatus siitä, 

että pelkää eri sukupuolta olevia ihmisiä tai ei osaa lähestyä heitä. Yleinen 

psykologisoiva kulttuurinen selitys lesboudelle on ollut se, että nainen ryhtyisi lesboksi 

siksi, että tällä olisi negatiivisia kokemuksia miehistä (Rothblum 1997:6). Omat 

informanttini toivat tällaiset tarinat ilmi esimerkiksi puolustautuessaan niitä vastaan: pari 

kirjoittajaa koki tarpeelliseksi vakuutella, ettei heidän aseksuaalisuutensa johtunut 

”seksin pelosta”. Myös itsensä kieltämisen narratiivi tuli ilmi useamman kerran muiden 
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ihmisten tarjoamana selityksenä. Myös tämä selitys on tuttu ei-heteroseksuaalien 

kohtaamaa syrjintää käsittelevistä tutkimuksista: Taavetin (2015:71) aineistossa 

aseksuaalit kertoivat kuulleensa, että aseksuaalisuus on merkki siitä, ettei osaa hyväksyä 

omaa homoseksuaalisuuttaan. Parille oman aineistoni haastateltavalle olikin vihjailtu, 

että näiden vaikea suhde seksuaalisuuteen johtuisi siitä, etteivät nämä kyenneet 

hyväksymään todellisia homoseksuaalisia tuntemuksiaan. Tämä ”todellisen seksuaalisen 

suuntautumisen” selitysmalli tuli ilmi myös toisella tavalla: eräs informantti oli 

lesboidentiteettinsä omaksuttuaan olettanut, että suuntautumisensa vuoksi hän ei ollut 

tuntenut muuta kuin kiusallisuutta ollessaan aikaisemman poikaystävänsä kanssa 

seksuaalissävytteisissä tilanteissa. Tämä selitysmalli kuitenkin rikkoutui, kun 

seksuaalinen kanssakäyminen ei tuonut nautintoa tyttöystävänkään kanssa. 

 

Harvoja kulttuurin konteksteja, joissa vähäinen seksuaalisuus olisi kannustettua ja 

normatisoitua, ovat tietyt uskonnolliset yhteisöt.  Bogaert (2004:280) on ehdottanut, että 

aseksuaalisuus voisi olla yleisempää tietyissä uskonnollisissa ryhmissä johtuen näiden 

negatiivisesta suhtautumisesta seksuaalisuuteen. Tällöin aseksuaalinen kokemus olisi 

jopa tavoiteltu olotila. Toisaalta aseksuaali ihminen saattaisi kokea kutsuvaksi yhteisön, 

joka ei korosta seksuaalisuuden kokemusta. Omassa aineistossani uskonto ei tullut esille 

kuin ohimennen kolme kertaa, eikä yhdessäkään näistä teksteistä käsitelty sen suhdetta 

aseksuaaliseen kokemusmaailmaan. Muiden ihmisten koettiin kuitenkin ymmärtävän 

tämän selityksen helpommin kuin ajatuksen aseksuaalisuudesta: kirjoittaja K4 (nainen, 

ikä 21-25) ilmoitti ”naamioituvansa uskonnon taakse”, sillä muille ihmisille hän selitti 

vähäistä seksuaalista elämäänsä sillä, että aikoi odottaa avioliittoon ennen seksin 

harrastamista. 

 

Vähäinen seksuaalisuus näyttäisi siis päällisin puolin istuvan hyvin yhteen 

uskonnollisuuden kanssa, mutta uskonnollisissa ryhmissä on mahdollisesti myös paljon 

ennakkoluuloja aseksuaalisuuden kaltaisia ilmiöitä kohtaan. Yksi informanteista koki ei-

heteronormatiivisen identiteetin olevan suuressa ristiriidassa kotipaikkakuntansa vahvan 
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lestadiolaisen ilmapiirin kanssa. Myös aseksuaalien kohtaamia ennakkoluuloja ja 

syrjintää tutkineet MacInnis ja Hodson (2012:726-727) näkivät uskonnollisen 

fundamentalistisen maailmankuvan sisältävän ennakkoluuloja aseksuaaleja kohtaan. He 

viittaavat Aubyn Fultonin, Richard Gorsuchin ja Elizabeth Maynardin tutkimukseen, 

jonka mukaan uskonnolliset ihmiset olisivat ennakkoluuloisia homoseksuaaleja kohtaan 

jopa silloin, kun nämä olisivat selibaatissa eli eivät osallistuisi tuomittuihin seksuaalisiin 

toimiin. Tämän voi johtaa juuri ajatukseen seksuaalisuudesta ihmistä määrittävänä 

tekijänä, joka kertoo jotain yksilöstä. Tällöin yksilön homoseksuaalisuus tekisi yksilöstä 

yhdenlaisen ihmistyypin eikä olisi vain paheksuttava toimintamuoto. Vaikka 

seksuaalisuuden toteuttamista pidettäisiin paheksuttavana, näyttäytyy seksuaalisuus 

itsessään tärkeänä ihmistä määrittävänä piirteenä, jolloin aseksuaali voi näyttäytyä 

uskonnollisissa yhteisöissä viallisena yksilönä. 

 

Aseksuaalisuuteen pohjautuvan vastatarinan arvo informanteille muodostui erityisesti 

siitä, että toisin kuin valtakulttuurin tarjoamat kertomukset se esitti vähäisen 

seksuaalisuuden kokemuksen hyväksyttävänä asiana. Useampi kirjoittaja kertoi 

purskahtaneensa itkuun kuultuaan aseksuaalisuudesta; tämän selityksen mukaan he eivät 

sittenkään olleet rikki. 

 

Etsin itsestäni vikaa, mutta vasta nyt kaksi kuukautta sitten löysin sanan 

aseksuaalisuus. Olin yksin silloin ja purskahdin saman tie itkuun. Minussa ei 

sittenkään ole mitään vikaa! (K1, nainen, ikä 46-55.) 

 

Täytettyäni 20 vuotta löysin termin aseksuaalisuus. Luin siitä paljon ja koin 

vihdoin vuosien jälkeen löytäneeni itseni. Itkin ilosta monta tuntia, koska olin 

vuosikausia miettinyt mikä minussa on vialla. Vihdoin tiesin miksen välitä 

seksistä, miksen tunne sen aikana mitään ja miksen halua mennä suutelemista 

tai halailua pidemmälle. Olen aseksuaali, joka haluaa seksittömän 
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romanttisen suhteen ja se on täysin normaalia sadan prosentin varmuudella. 

(K11, nainen, ikä 21-25.) 

 

5.2. Kulttuuriset kertomukset sukupuolten erilaisesta seksuaalisuuden 

kokemuksesta 

 

Aineistossa esiintyi paljon ajatuksia seksuaalisten halujen voimakkuudesta liitettynä 

sukupuolten erilaiseen seksuaalisuuden kokemukseen. Tätä käsitystä erilaisuudesta sekä 

vahvistettiin että haastettiin. Naisruumiiseen yhdistettynä vähäinen seksuaalinen halu 

liitettiin usein kulttuurisiin tarinoihin seksuaalisuuden kokemuksesta, joka olisi naisilla 

luonnostaan vähäisempää ja passiivisempaa kuin miehillä. Moni naiseksi itsensä 

nimennyt tai naisruumiiseen syntynyt muunsukupuolinen kirjoittaja kertoi miettineensä 

ennen aseksuaalisuudesta kuulemista, että oma kokemus vain vastaa tätä tosiseikkana 

pidettyä ajatusta naisruumiin vähäisestä seksuaalisuuden kokemuksesta. Tämä valtatarina 

kyettiin lopulta haastamaan aseksuaalisen vastatarinan myötä. 

 

Ajatukset naisen vähäisemmästä seksuaalisuuden kokemuksesta tai nautinnosta 

mukailevat erityisen vahvasti Suomen kulttuurisia seksuaalikäsityksiä. Jo 1800-luvun 

loppupuolella yleistyi käsitys, ettei naisella olisi seksuaalista halua lainkaan tai ainakin 

ne olisivat piileviä, siinä missä miesten nähtiin olevan täynnä seksuaalisia haluja (Caplan 

1987:3-4). Tällaiset käsitykset sukupuolten erilaisesta seksuaalisuudesta esiintyvät yhä 

valtakulttuurissa ja ne toistuvat esimerkiksi monissa suomalaisissa seksuaalivalistuksen 

välineissä. Katja Yesilova (ks. Lehtonen 2003:53) on tutkinut nuorille suunnattuja 

seksuaalivalistusoppaita ja tulkinnut niiden esittävän naisruumiin lisääntymiskeskeisenä 

ja hallitsemista vaativana siinä missä miesruumis esitetään vietillisenä ja omaehtoisena. 

Kristiina Hukkilan ja Tapio Nisulan (ks. Lehtonen 2003:56) mukaan koulun 

oppiaineistossa seksuaalisuuden luonnollisuus myös määrittyy miesten osalta aktiivisena 

seksikäyttäytymisenä mutta naisten osalta äitiytenä ja synnyttämisenä. 
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Monen naisruumiiseen syntyneen kirjoittajan seksuaalisuuden kokemus tuntui tukevan 

tällaisia seksuaalisuuskäsityksiä, ja vähäinen seksuaalisuuden kokemus liitettiin osaksi 

universaalia naiseuden olemusta. Informantit esimerkiksi liittivät vähäisen seksuaalisen 

nautinnon kuulemiinsa kulttuurisiin kertomuksiin, etteivät naiset aina koe orgasmia 

seksissä tai että naiset oppisivat nauttimaan seksistä vasta vanhemmalla iällä. Tällaisissa 

kertomuksissa aseksuaalinen identiteetti oli omaksuttu ensisijaisesti silloin, kun oma 

seksuaalisuuskokemus oli erotettu universaalista naisen seksuaalisuudesta. Toisaalta 

myöhemmin luotu aseksuaalinen identiteetti saatettiin kokea ongelmalliseksi sen vuoksi, 

että sen nähtiin osallistuvan tähän keskusteluun sukupuolten erilaisista seksuaalisuuden 

kokemuksesta: ”Välillä huomaa, että tiedostaa kovasti tämmösen 'naiset ei vaan halua 

seksiä'-ajattelun, eikä haluaisi vahvistaa sellasta stereotypiaa” (K5, nainen, ikä 21-25). 

 

Luulin, että suurin osa naisista ovat sellaisia kuin minä. [...] Ymmärsin 

[myöhemmin], että naisilla onkin ihan OIKEITA seksihaluja miehiä 

kohtaan eikä kaikki olekaan aina vain puhetta, kuten olin luullut. (K3, 

nainen, ikä 26-30.) 

 

Naisen seksuaalisuus koettiin myös stigmatisoiduksi ja tuomittavaksi. Suomalaisesta 

kulttuurista puuttuvat myönteiset mallit ja esikuvahahmot naisesta, joka toteuttaa 

aktiivisesti omaa seksuaalisuuttaan. Samalla länsimaisen kulttuurin ”neitsytmyytti” luo 

mielikuvaa, että tyttö, joka ei ole ollut sukupuoliyhteydessä, on puhdas, tahraton ja 

viaton. Seksi on siis aina potentiaalisesti tytölle likaavaa. (Saarikoski 2001:118,123.) 

Kuten luvussa 4.1.2. mainittiin, muutamissa naispuolisten kirjoittajien teksteissä omaa 

suhtautumista seksuaalisuuteen lähdettiin pohtimaan sen kautta, millaista 

seksuaalikäsitystä perheessä oli esitetty kirjoittajan lapsuudessa ja nuoruudessa. Näissä 

tapauksissa aiheesta oli pääasiallisesti vaiettu, mutta esiin tullessaan se oli esitetty 

negatiivisessa valossa. Seuraavassa lainauksessa huorittelu ja ”slut shaming” (eli naisen 

aktiivisen seksuaalisuuden esittäminen moraalisesti tuomittavana) yhdistävät stigman 
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nimenomaan naisen seksuaalisuuteen. Perhekulttuurin lisäksi myös kirjoittajan kuluttama 

media ja kulttuuri jatkavat tällaisen arvolatauksen vahvistamista. 

 

Perheessäni ei ole ikinä puhuttu seksuaalisuudesta, ja erityisesti äitipuoleni 

suhtautuminen asiaan on ollut nuiva. Minua ja siskoani on kasvatettu 

huorittelulla (slut shaming). Kuluttamassani fiktiossa neitsyys, hyvyys ja 

puhtaus on vahvasti sidottu toisiinsa, ja minä todella luulin hyvin pitkään, 

että neitsyytensä menettänyt ihminen on jotenkin saastunut tai paha. (K8, 

nainen, ikä 21-25.) 

 

Naiseuden suhde seksuaalisuuteen vaihtelee kuitenkin erilaisissa kulttuurisissa 

konteksteissa. Ajatusta seksuaalisesti passiivisesta naisesta ei ylläpidetä jokaisessa 

tilanteessa, mistä kertoo esimerkiksi seuraavan alaluvun ”huonoa vaimoa” käsittelevät 

tarinat, joissa vähäinen seksuaalisuus näyttäytyi ongelmana osana kertomusta 

vaimoudesta. 

 

Vaikka erityisesti naisen seksuaalisuutta pohdittiin kirjoituksissa monelta eri kantilta, 

myös käsityksiä miesruumiin seksuaalisuudesta käsiteltiin jonkin verran. Länsimaisessa 

kulttuurissa on havaittavissa myyttinen omniseksuaalisen miehen mielikuva: normaali 

mies on aina valmis ja halukas yhdyntään kenen naisen kanssa tahansa (Saarikoski 

2001:117). Useat naispuoliset ja naisruumiiseen syntyneet muunsukupuoliset vastaajat 

käsittelivät ajatusta miesten voimakkaasta seksuaalisuudesta hyvin negatiivisesti. Tätä 

kulttuurista käsitystä ei haastettu yhtä usein kuin naisiin liitettyä kuvausta. Erityisesti 

kirjoituksissa karsastettiin niin sanottua ”miessikapuhuntaa” eli mies- ja poikaryhmien 

keskinäistä puhetapaa, joka liittyy seksisuhteilla kerskailuun ja joka esittää naiset vain 

näiden ”urotekojen” välineinä. Ilmiötä on tutkimuksissa kutsuttu niin miessikajargoniksi, 

kovispuhetavaksi kuin eroottiseksi rehvastelukulttuuriksi. (Saarikoski 2001:100-101.) 

Tällaiset puhetavat esiintyvät aineistossa esimerkiksi kirjoittajan K22 (muu, ikä 16-20) 

toteamuksessa, että ”Olen tavannut paljon myös näitä kusipäitä joille naiset ovat pelkkiä 



57 

 

 

reikiä”. Ajoittain jo pelkkä mielikuva miehen seksuaalisuudesta oli ongelma: yhdessä 

tekstissä kirjoittaja nimesi luotaantyöntäväksi ilmiöksi ”miesten seksuaalisuuden 

diskurssin” eikä siis suoraan miesten seksuaalisuuden, mutta tässäkin tapauksessa tämä 

kulttuurinen mielikuva koettiin tarpeeksi ongelmalliseksi, että parisuhde naisen kanssa 

näyttäytyi miellyttävämpänä vaihtoehtona. 

 

Kirjoittajan K3 (nainen, ikä 26-30) tekstissä esiintyy esimerkki siitä, kuinka seksuaalisen 

nautinnon ”antaminen” naiselle näyttäytyy osana ihanteellista miehen seksuaalista 

toimintaa. Ensimmäisessä vakavassa seurustelusuhteessa kirjoittajan poikaystävä koki 

hyvin ongelmallisena sen, ettei hän saanut ”annettua” naisystävälleen orgasmia. Naisen 

nautinto näyttäytyy riippuvaisena miehen tekniikasta, ja nainen, joka ei saa yhdynnässä 

orgasmia, on miehisen häpeän aihe. 

 

[Poikaystävää A] tuntui häiritsevän todella paljon se, etten saa yhdynnässä 

orgasmia. Kerroin kyllä hänelle joka kerta, että se ei haittaa ja että kyllä silti 

nautin. [...] [Poikaystävä A] kuitenkin luuli, että kaikkia naisia ärsyttää, kun 

mies ”tulee niin nopeasti”, joten hän oikein viivyttämällä viivytteli, koska 

yritti saada minulle orgasmin. Ja minä taas toivoin, että homma olisi jo ohi, 

kun telkkaristakin alkaisi kohta Sinkkuelämää tai joku muu hyvä sarja. (K3, 

nainen, ikä 26-30.) 

 

Samassa tekstissä kirjoittaja kertoo hämmästyksestään, kun hänen seuraava, melkein 30-

vuotias poikaystävänsä paljastui suhteen alkumetreillä neitsyeksi. ”En ollut koskaan 

(tietääkseni) tavannut ketään noin 'vanhaa' neitsyttä. Olin aina ollut siinä käsityksessä, 

että kaikki miehet ovat seksiaddikteja ja seksiä on saatava millä keinolla hyvänsä. 

[Poikaystävä B] oli kuitenkin selvästi erilainen: hän kertoi, että oli odottanut 'sitä 

oikeaa'.” Toisaalta tässä tarinassa ajatus miehistä seksiaddikteina haastetaan poikaystävän 

myötä, mutta samalla käsitys jää elämään: poikaystävä määritellään ”selvästi erilaiseksi”, 

jolloin muille miehille yhä myönnetään mahdollisuus seksipainotteisiin arvoihin. 
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Vahvimmin käsityksiä sukupuolten erilaisesta seksuaalisuudesta kritisoi miespuolinen 

kirjoittaja. Hän toi vahvasti ilmi kokemuksensa, että hänen aseksuaalinen kokemuksensa 

näyttäytyi muiden silmissä epäuskottavana johtuen hänen sukupuolestaan. 

 

Yhteiskunnallisessa mielessä olen huomannut, että aseksuaalisuuteen 

suhtaudutaan samoin kuin edellä mainitut partnerini. Miehellä se rinnastetaan 

heti vapaavalintaiseen selibaattiin joka katkeaa heti kun halukas nainen 

keinahtelee ohi. tai sitten olen vain suhteisiini pettynyt pessimisti joka "ei ole 

vielä tavannut sitä oikeaa". Naisten aseksuaalisuus kokemukseni perusteella 

vain ohitetaan, eikä heitä painosteta seksiin -mikä heijastaa yhteiskunnan 

suhtautumista miesten ja naisten seksuaalisuuteen aika tarkasti. (K9, mies, 

ikä 21-25.) 

 

Aineistoni on valitettavasti liian pieni, jotta eri sukupuoleen syntyneiden ja kasvatettujen 

vastaajien kokemuksia seksuaalisuudesta voisi vertailla enemmän. Tämä on kuitenkin 

näkökulma, jota aseksuaalisuuden tutkimuksissa soisi tarkasteltavan enemmänkin: kun 

miehet mielletään kulttuurissa vahvemmin seksuaalisiksi, suhde aseksuaaliseen 

kokemukseen näyttäytyy eittämättä eri tavoin kuin naisten kohdalla. Tällöin oma 

seksuaalinen kokemus asettuu vahvemmin ristiriitaan kulttuuristen tarinoiden kanssa, 

sillä miehen seksuaalisuus on oletusarvoisesti ylitsepursuavaa. Miespuolisen aseksuaalin 

voi olettaa kantavan kaksoisstigmaa: aseksuaalisuus haastaa länsimaisessa kulttuurissa 

ajatusta seksuaalisuudesta osana perimmäistä ihmisyyttä, mutta miespuolinen aseksuaali 

haastaa tämän lisäksi oletuksia miessukupuolen perusluonteesta. Aseksuaalisen 

identiteetin omaksuminen ja julkinen myöntäminen saattaa olla miehille siis vaikeampaa, 

siinä missä naissukupuolen kohdalla tietynlaista seksuaalisuuden vähäisyyttä jopa 

odotetaan. Tällaisessa arvomaailmassa naisia kenties jopa kannustettaisiin omaksumaan 

vähäiselle seksuaalisuudelle perustuva identiteetti, sillä se voitaisiin tulkita jopa 

ihanteelliseksi kuvaukseksi naisen seksuaalisuudesta. Miehen vähäinen seksuaalisuus voi 



59 

 

 

yhdistyä kulttuurissa myös mielikuvaan impotenssista, sillä se on harvoja kulttuurin 

kertomuksia aiheesta. Tämäkään ajatusmalli ei esitä luonnollisena sitä, että mies tuntisi 

vähäistä seksuaalista halua, vaan siinä mies kaipaisi seksuaalista nautintoa, mutta 

biologiset syyt estävät häntä saavuttamasta tätä. Länsimaisessa seksuaalisuuskäsityksessä 

impotenssi on häpeällinen ja yleensä vaikea puheenaihe siitä kärsiville miehille (ks. esim. 

Holmia ym. 2003:689); vahva seksuaalisuuden kokemus on siis tärkeä osa kulttuurista 

miestarinaa. 

 

Miesten aseksuaalisuuden kaksoisstigmaa voisi tarkastella mahdollisena osatekijänä 

aseksuaalisuutta käsittelevien tutkimusten informanttien naispainotteisuuteen. Myös 

omassa aineistossani naiset ovat merkittävä enemmistö (noin 80 %). Koska 

aseksuaalisuustutkimuksissa naiset ovat hyvin usein miehiä enemmän esillä, on esitetty, 

että aseksuaalisuus olisi yleisempää naisilla kuin miehillä (Bogaert 2004:284). Tätä 

tulkintaa on myös kritisoitu ja se vaikuttaa myös itsestäni varsin yksinkertaistavalta. 

Aseksuaalisen miehen kaksoisstigma voisi osaltaan selittää miesten vähäisyyttä 

tutkimusten informanteissa, sillä sen valossa miesten olisi naisia vaikeampaa myöntää 

julkisesti vähäinen seksuaalisuuden kokemus. Naiset puolestaan voisivat tietyissä 

kulttuurin konteksteissa saada osakseen hyväksyntää aseksuaalisuuden vuoksi. 

Tutkimusten sukupuolijakaumaa on pohdittu myös kulttuuristen seksuaalisuuskäsitysten 

miesperspektiivin kautta: tämän ajatuksen mukaan nykyiset seksuaalisuuskäsityksemme 

pohjaisivat käsityksen ”seksuaalisuudesta” juuri miesruumiille ominaiselle 

seksuaalisuuden luonteelle, jolloin naiset eivät kenties kokisi käsitteen kuvaavan omaa 

kokemustaan (Bogaert 2004:284-285). Tutkimukset aiheesta ovat kuitenkin yhä todella 

vähäisiä ja erilaisiin sukupuolikokemuksiin liitettyä aseksuaalista identiteettiä soisin 

tarkasteltavan jatkossa laajemmin. 

 

5.3. Parisuhteeseen liittyvät valtatarinat ristiriitatekijänä 
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Muistaakseni joskus lukioikäisenä aloin pohtimaan, olisiko mahdollista olla 

parisuhteessa toisen ihmisen kanssa ilman seksiä. […] Tavallaan kuitenkin 

halusin parisuhdetta ja ajattelin, että parisuhde ilman seksiä olisi erittäin 

ihanteellista minulle, mutta en uskonut sen olevan mahdollista, sillä 

kaikkialla toitotettiin, että terveeseen parisuhteeseen kuuluu seksi. (K6, 

nainen, ikä 21-25.) 

 

Parisuhdetarinat olivat yleisin teema kirjoituksissa, ja aseksuaalisuutta pohdittiin 

suhteessa niin menneisiin, nykyisiin kuin mahdollisiin tuleviin suhteisiin. Seksuaalisuus 

vaikutti merkityksellistyvän erityisesti parisuhteen kontekstissa jopa silloin, kun 

parisuhteelle ei koettu lainkaan tarvetta: tällöinkin aiheesta ja tuntemuksista aihetta 

kohtaan haluttiin kertoa seksuaalisuusteeman yhteydessä. 

 

Monet informantit käsittelivät teksteissään harhaluuloa, että aseksuaali ei haluaisi 

lainkaan parisuhdetta. Tämä virheellinen käsitys kertoo paljon kulttuurin 

parisuhdekäsityksistä: parisuhteen valtatarinoissa seksiä pidetään niin oleellisena 

parisuhteen tekijänä, että yksilön vähäinen kiinnostus seksuaaliseen kanssakäymiseen 

johdetaan ajatukseen, ettei yksilö kaipaisi myöskään parisuhdetta. Parisuhteen 

valtatarinat ovat monin tavoin riippuvaisia seksuaalisuudesta. Kaksi haastateltavaa toi 

ilmi saman kysymyksen, jota he olivat joko itse pohtineet tai jonka mahdollinen 

seurustelukumppani oli heille esittänyt: mikäli parisuhteessa ei ole seksiä, kuinka se 

eroaa läheisestä ystävyydestä? Onko parisuhde parisuhde, mikäli siihen ei sisälly seksiä? 

 

Aseksuaalisuus esitettiin aineiston kertomuksissa hankalaksi asiaksi 

suhteessa ”normaalin parisuhteen” valtatarinoihin. Juuri tämä ristiriita oli tuottanut 

monelle kokemuksen erilaisuudesta, joka myöhemmin liitettiin aseksuaalisen 

identiteettikertomuksen oleelliseksi osaksi. Monet informantit totesivat, että he olivat 

harjoittaneet seksiä ennen aseksuaalisen identiteettinsä muodostamista siitä oletuksesta, 

että seksi ”kuuluu” parisuhteeseen tai avioliittoon. Seksiä sisältävä parisuhde 
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miellettiin ”normaaliksi” ja “hyväksi”, ja seksin harrastaminen saattoi jopa olla osa 

“hyvän parisuhteen ylläpitämistä”. 

 

Jotenkin hämmentää oma normaalitilassa tapahtunut esiintymiseni 

seksuaalisesti innokkaana miesystäviäni kohtaan, vaikka en oikeasti olisi 

kokenutkaan seksuaalista vetovoimaa heihin. Ylläpitääkseni hyvää 

parisuhdetta, miellyttääkseni toista ja kelvatakseni hänelle, ja siksi, että olen 

noin ylipäänsä yrittänyt toimia niin kuin olen kuvitellut, että seksin 

yhteydessä kuuluu toimia. (K2, nainen, ikä 46-55.) 

 

Aseksuaalien narratiiveissa seksi ei näyttäytynyt vain mahdollisena seurauksena 

seksuaalisista haluista vaan yhtenä sosiaalisen kanssakäymisen muotona, jota oli vaikea 

välttää, mikäli halusi olla romanttisesti tekemisissä toisen ihmisen kanssa. Juuri 

sosiaalinen motivaatio seksin harrastamiseen painottui kirjoituksissa merkittävästi. 

Ajatukset aseksuaalin ja ei-aseksuaalin parisuhteen seksuaalisesta puolesta vaati jatkuvaa 

neuvottelua ja rajanvetojen pohtimista sosiaalisten syiden vuoksi. Seksin harrastamiseen 

motivoi merkittävästi tieto siitä, että siitä kieltäytymisellä saattoi olla seurauksia sekä 

parisuhteen toimivuudessa että kumppanin emotionaalisessa hyvinvoinnissa. Seksistä 

kieltäytyminen johti informanttien mukaan todennäköisesti vaikeaan sosiaaliseen 

tilanteeseen ja mahdolliseen konfliktiin, mistä saattoi seurata toisen 

osapuolen ”mököttäminen” tai ”nalkuttaminen”. 

 

Koen seksuaalisuuden suhteessa lähinnä välttämättömänä pahana joka on 

pakko aikatauluttaa sopimaan johonkin kohtaan jotta partneri lakkaa 

nalkuttamasta. (K9, mies, ikä 21-25.) 

 

Konflikteja enemmän seksistä kieltäytyminen aiheutti päänvaivaa kuitenkin siksi, että 

sen pelättiin loukkaavan toisen tunteita tai tekevän tämän surulliseksi. Myötätuntoa 
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pohdittiin alati suhteessa omiin haluihin ja toiveisiin. Toisen tunteiden vuoksi saatettiin 

osallistua seksiin, tehdä aloite seksille tai teeskennellä seksistä nauttimista. 

 

Jos seurustelisin jonkun alloseksuaalin [ei-aseksuaalin] kanssa, luultavasti 

harrastaisin melko paljonkin seksiä jos toinen niin haluaisi. Minua ehkä 

vaivaisi se, että toiselle voi tulla paha fiilis jos hänen täytyy aina olla se, joka 

kärttää seksiä. (K7, muu, ikä 21-25.) 

 

Kirjoittajat kuvasivat usein itseään nimenomaan ”miellyttämisenhaluiseksi”, mikä saattoi 

olla vaikea luonteenpiirre yhdistettynä aseksuaalisuuteen. Informantti K2 (nainen, ikä 46-

55) kirjoitti suostuneensa seksiin, koska oli ”kiltti”; seksistä kieltäytyminen olisi siis 

jollain tavalla ”ei-kilttiä” ellei jopa ”ilkeää”. Seksin harrastaminen toisen vuoksi vaati 

kuitenkin merkittävästi tasapainoilua: sama informantti pohti, että vaikka seksiin 

suostuminen olisi kilttiä, rakastavassa parisuhteessa kumppanista saattaisi tuntua pahalta 

myös, jos toinen ”suostuu erittäin pitkin hampain”. Aseksuaalisuus vaati siis toisen 

tunteiden jatkuvaa pohtimista, ennakoimista ja huomioimista – jopa siinä määrin, että 

yksi informantti kertoi ”pääsevänsä helpoimmalla tyytymällä olemaan sinkku” (K9, mies, 

ikä 21-25). 

 

Kirjoittajat pohtivat aseksuaalin ihmisen parisuhteen seksuaalista puolta myös yleisellä 

tasolla. Aineistossa toistui jatkuvasti tapa jakaa aseksuaalit kahteen ryhmään: ne, jotka 

kykenivät harrastamaan seksiä miellyttääkseen kumppaniaan, ja ne, jotka eivät halunneet 

tehdä tätä edes kumppaninsa mieliksi. Näistä ensimmäiselle ryhmälle esitettiin parisuhde 

mahdolliseksi, mutta toisen ryhmän koettiin kohtaavan huomattavasti haasteita, mikäli 

tämä haluaisi luoda parisuhteen ei-aseksuaalin kanssa. Kyky suostua seksiin kumppanin 

vuoksi esitettiin hyvin merkittävänä piirteenä, joka helpotti parisuhteen hankkimista. 

Aiemmassa lainauksessa kirjoittaja ilmaisi näyttelevänsä seksuaalisesti innokasta 

miesystävää kohtaan, jotta ”kelpaisi” tälle. Toinen kirjoittaja taas kertoi harrastaneensa 

seksiä poikaystävänsä kanssa, koska pelkäsi seksistä kieltäytymisen johtavan ennen 
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pitkää eroon. Avoin suhde tai polyamoria (useamman kuin kahden ihmisen parisuhde) 

tuotiin esiin useammassa tekstissä mahdollisena kompromissiratkaisuna, jossa 

aseksuaalin ei tarvitsisi suostua seksiin toisen miellyttämiseksi, mutta ei-aseksuaali 

kumppani voisi toteuttaa seksuaalisuuttaan toisen ihmisen kanssa. Nämä 

parisuhdemuodot tunnettiin varsin hyvin yhtenä mahdollisena ratkaisuna, ja ne nostettiin 

esiin myös silloin, kun informantti koki, ettei avoin suhde tai polyamoria ollut omalla 

kohdalla toimiva vaihtoehto. 

 

[P]oly- ja avoimessasuhteessa minua ei välttämättä kukaan painostaisi seksiin 

tai syyllistäisi muuten, kun he saisivat harrastaa seksiä vapaasti jonkun muun 

kanssa. Miksipäs ei, ehkä avosuhde loisi tarvitsevani tunteen siitä, että 

suhteessa riitän itsenäni. (K22, muu, ikä 16-20.) 

 

Näihin pohdintoihin vaikutti merkittävästi se, miten aseksuaalit näkivät ei-aseksuaalin 

ihmisen kokemuksen seksuaalisuudesta. Näkemykset vaihtelivat hyvinkin paljon tekstien 

välillä, ja useat informantit kirjoittivat nimenomaan siitä, etteivät he tiedä millaista 

tällainen elämä on ja vastaako heidän mielikuvansa ei-aseksuaalin todellista 

kokemusmaailmaa. Monissa ajatuksissa ja pohdinnoissa näkyi kuitenkin länsimaisen 

yhteiskunnan seksuaalisuuskäsitys seksuaalisuudesta jonain voimakkaana voimana, joka 

vaatii toteutumista. Tämän keskustelun yhteydessä palattiin usein käyttämään ”panisin”-

termiä, jonka nähtiin olevan ei-aseksuaalien oma ilmaisu seksuaaliselle kokemukselleen. 

Tällöin ei-aseksuaalin seksuaalisuus ilmeni kuin irrallisena tunteista ja muista haluista. 

 

Minulla on muutama ace-spektrille identifioituva kaveri ja myöskin 

seurustelen yhden mokoman kanssa. Heidän kanssaan onkin joskus 

naureskeltu sitä, että hankalaahan se on joukon aseksuaaleja ihmetellä sitä, 

että mikä tämä juttu [seksuaalinen mielenkiinto] nyt on ja koenko minä sitä 

vai en. Toistaiseksi olemme päätyneet siihen, että kai se on sitä että kun 



64 

 

 

katsoo toista ihmistä ja ajattelee, että "Panisin." ja myös tarkoittaa sitä jollain 

tasolla. (K7, muu, ikä 21-25.) 

 

Ei-aseksuaalin seksuaaliset halut esitettiin usein vaistomaisina tarpeina, joille ei-

aseksuaali yksilö ei voinut mitään. Myös silloin, kun kirjoittaja ei suoraan määritellyt ei-

aseksuaalin kokemusta, tästä pystyi tekemään tulkintoja nimenomaan sen perusteella, 

miten kirjoittaja määritteli aseksuaalisuuden ja kuinka hän teki eroa aseksuaalin ja 

muiden ihmisten välille. Pari kirjoittajaa totesi seksuaalisen halun tai seksuaalisen 

vetovoiman luonnetta pohtiessaan, että jos sitä joutuu erikseen pohtimaan, sitä ei 

luultavasti sitten tunne. Toisin sanoen seksuaalinen halu ja kohdistuneet seksuaaliset 

tunteet olisivat kokemuksina niin vahvoja, että ne välttämättä huomaisi. Seksuaalisten 

tunteiden kokeminen ilmaistiin äärimmillään jopa hallitsemattomana: 

 

Tuhansia parisuhteita katkeaa ja perheitä menee rikki, koska ihmiset eivät pysy 

housuissaan. (K4, nainen, ikä 21-25.) 

 

Näen tämän himon [seksuaalisen halun] eläimellisenä haluna, joka pakottaa 

ihmiset seksiin. En tarkoita sitä mitenkään kenellekkään pahalla mutta näin sen 

vain näen ja en ymmärrä sitä himoa. (K13, nainen, ikä 21-25.) 

 

Tällaiset käsitykset ei-aseksuaalin seksuaalisuuden kokemuksesta saattoivat vahvistaa 

syyllisyyden tunnetta seksistä kieltäytymiseen liittyen. Kun ei-aseksuaalin seksuaalinen 

halu näyttäytyy vaistomaisena ja voimakkaana, kieltäytyminen sen toteuttamisesta 

vaikuttaa yksilön perustarpeiden toteuttamisen kieltämiseltä. Ei ollut poikkeuksellista 

puhua toisen seksuaalisista haluista juuri tarpeen kautta: ”Minua kyllä vaivasi se, että 

meillä ei käytännössä ollut seksielämää. Tai oikeastaan minua vaivasi se, vaivaako se 

[aviomiestä], sillä hänhän sitä seksiä tarvitsi.” (K3, nainen, ikä 26-30.) 
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Avioliitossa naisen vähäinen halu seksuaalisiin toimiin sai erityisen vaikean aseman. 

Viktoriaanisen aviorakkauden puritaanisuus näkyy yhä nykykulttuurissa käsityksinä, 

joiden mukaan nainen avioliitossa luovuttaa määräysvallan seksuaalisuuteensa 

miehelleen. Avioliiton seksuaalisuuskäsityksissä puhutaan vaimon “velvollisuudesta” ja 

aviomiehen “oikeudesta”. (Vuola 1994:215.) Naisen ei ole siis tarkoitus haluta seksiä, 

mutta hänen tulee suostua siihen palvellakseen miestään. Jos nainen ei kuitenkaan halua 

miellyttää miestään tällä lailla eikä koe tarpeeksi seksuaalista halua ryhtyäkseen seksiin 

omien halujensa vuoksi, saatettiin tämä kokea ”huonon vaimon” merkiksi. Esitetty 

ajatus ”vaimon velvollisuudesta” tulikin suoraan ilmi myös aineistossa. 

 

Tein sen vain, koska koin sen olevan vaimon velvollisuus. En koskaan 

tajunnut ihmetellä sitä, miksen tarvitse seksiä. (K3, nainen, ikä 26-30.) 

 

Olin kaikki nämä vuodet antanut seksiä, koska se kuului avioliittoon. Ja 

mieheni kyllä totta vie sen huomasi. Hän on kaikki nämä vuodet syyttänyt 

minua frigidiksi, kylmäksi. Käskenyt menemään lääkärille. Itsekin hain 

epätoivoisesti tietoa netistä hakusanalla 'seksuaalinen haluttomuus'. Syyllistin 

itseäni, olin huono vaimo. (K1, nainen, ikä 46-55.) 

 

Merkittävää oli myös se, että monet niistä, jotka olivat kirjoitushetkellä onnellisesti 

parisuhteessa, kertoivat olevansa ihmeissään siitä, että olivat onnistuneet löytämään niin 

onnellisen parisuhteen (Yllättävä onni aseksuaalisuudesta huolimatta –tarinat). Osa 

informanteista oli parisuhteessa toisen aseksuaalin tai ”jollain tapaa aseksuaalin” kanssa, 

osa taas oli muodostanut ei-aseksuaalin kanssa parisuhteen, joka koettiin 

ymmärtäväiseksi ja rakastavaiseksi erilaisista seksuaalisuuden kokemuksista huolimatta. 

Se, että nämä onnellisesti parisuhteessa olevat informantit kommentoivat kumppanin 

löytymisen olevan ”suoranainen ihme”, kertoo kuitenkin siitä, että aseksuaalisuus 

koetaan kaikesta huolimatta haasteeksi parisuhdetta etsiessä. Osa informanteista, jotka 

eivät olleet parisuhteessa kirjoitushetkellä, näki aseksuaalisuutensa suoraan ”parisuhteen 
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esteenä”. Ajatus kahdesta aseksuaalista seurustelemassa keskenään ei välttämättä 

näyttäytynyt ratkaisuna näissä teksteissä: eräs informantti ilmaisi pelkäävänsä, että 

aseksuaalin kumppanin kanssa hän saattaisi olla se aktiivisemmin seksiä kaipaava 

osapuoli, mikä tekisi tilanteen hankalaksi molemmille. Toinen kirjoittaja myös epäili, että 

toisen aseksuaalin löytäminen kumppaniksi olisi todella epätodennäköistä aseksuaalien 

vähäisyyden vuoksi, ja kolmas huomautti, että vaikka muita aseksuaaleja tapaisikin, olisi 

hyvin epätodennäköistä, että eteen sattuisi sellainen aseksuaali, jonka kanssa olisi samat 

kiinnostuksenkohteet. 

 

Seksin takia tulen varmaan olemaan aina sinkku. Nykyään kaikki tuntuu 

pyörivän seksin ympärillä, median lisätessä vettä myllyyn, ja todennäköisesti 

mahdollinen kumppani haluaisi seksiä. Tämä on minulle ylitsepääsemätön 

este. Todennäköisyys löytää kumppaniksi toinen aseksuaali, jolla on samoja 

mielenkiintoja on häviävän pieni. […] Jos alan kiinnostua jostain henkilöstä, 

kiellän sen itseltäni samantien sillä tuo henkilö tuskin on aseksuaali ja 

suhteesta seksuaalin kanssa tuskin tulisi mitään. Joten tällä hetkellä 

tulevaisuuteni tulee olemaan todennäköisesti se, että asun yksin monen 

kissan kanssa jossain päin [kaupunkia]. Silti aina silloin tällöin unelmoin 

suhteesta, jossa ei olisi seksiä. (K13, nainen, ikä 21-25.) 

 

Kaiken kaikkiaan aseksuaalisuus yhdistettynä parisuhteeseen osoittautui hyvin 

monimutkaiseksi aiheeksi, joka toi informanteissa esille useita erilaisia näkemyksiä, 

kannanottoja, kokemuksia ja ajatuksia. Parisuhteen ja seksin suhde onkin suomalaisessa 

kulttuurissa niin luonnollistettu, että aseksuaalinen identiteetti vaatii jatkuvaa neuvottelua 

kulttuurin luomien parisuhdeodotusten kanssa. Tässä tutkimuksessa tälle aiheelle 

omistettu tila on valitettavasti rajallista, mutta parisuhteen ja aseksuaalisuuden suhdetta 

olisi erittäin mielenkiintoista tarkastella laajemmin jatkotutkimuksissa. 
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5.4. Nuoruusiän seksuaalisuuden valtatarina aseksuaalisessa 

vastatarinassa 

 

Olen ehkä joskus yläasteen aikana ensimmäisiä kertoja huomannut olevani 

vähän erilainen kuin muut, kun kaverit alkoivat ihastua ja seurustella. 

Pullonpyörityksessä kyseltiin kenestä pojasta kukakin tykkää ja itse en 

osannut nimetä ketään. Päädyin painostuksen alaisena valitsemaan jonkun 

vähiten ärsyttävän luokkalaiseni pojan, jotta kaverit saivat tyydyttävän 

vastauksen. (K21, nainen, ikä 16-20.) 

 

Länsimaisessa kulttuurissa seksuaalisuus asetetaan erilaiseen asemaan eri 

elämänvaiheissa. Lasten seksuaalisuus on yksi länsimaisen kulttuurin seksuaalisia tabuja, 

ja kulttuurisen uskomuksen mukaan yksilö kiinnostuu seksuaalisuudesta vasta 

murrosiässä. Ajankohtaisimmillaan seksuaalisuuden mielletään olevan nuoruudessa ja 

aikuisuudessa, ja keski-iän jälkeen seksuaalisuuden oletetaan taas vähentyvän. (Thigpen 

2012:45; Delamater & Carpenter 2012:6.) Tähän seksuaalisuuden valtatarinaan osallistuu 

myös kouluinstituutio yläasteen terveystiedon tuntien kautta: kuten luvussa 5.1. todettiin, 

useat informantit kertoivat kokeneensa terveystiedon tuntien painottaneen ajatusta 

murrosiässä ilmaantuvasta seksuaalisuuden kokemuksesta. 

 

Koska seksuaalisuuden ajatellaan heräävän murrosiässä, on seksillä myös asemansa 

eräänlaisena siirtymäriittinä. Seksuaalisuus liittyy olennaisesti lapsen ja aikuisen 

kulttuuristen kategorioiden erotteluun: seksin harrastaminen merkityksellistyy 

siirtymäksi ”aikuisuuteen”. Neitsyttyttö on ikään kuin seksitön ”lapsinainen”, jota naisen 

seksuaalisuus ei ole liannut. (Saarikoski 2001:118-119.) Myös informantit toivat esille ja 

kritisoivat ajatusta seksistä aikuisuuden merkkinä: 

 

Seksin harrastaminen nuorena nähdään jostain syystä hienona asiana 

(mielestäni se on vain asia, jokainen saa harrastaa seksiä niin nuorena tai 
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vanhana kuin haluaa, kunhan itse haluaa eikä ole painostettu siihen), 

parikymppiseltä neitsyeltä kysellään koska aikoo hukata sen ja jos et 

koskaan halua harrastaa seksiä – no mikä vika sussa nyt on! (K19, nainen, 

ikä 21-25.) 

 

Yhteiskunta ja media ovat antaneet sellaisen käsityksen, että seksin 

harrastamisen aloittaminen on yksi monista aikuistumisriiteistä. (K17, 

nainen, ikä 21-25.) 

 

Murrosiässä tapahtuvan seksuaalisen heräämisen valtatarinaa käsiteltiin teksteissä paljon, 

mutta lähiympäristöllä oli oleellinen vaikutus tämän tarinan vaikuttavuuteen. Eräs 

informantti totesi, ettei hän yläasteella ollut kiinnostunut seurustelusta, mutta hän ei 

kokenut tätä mielenkiinnon puutetta omituisena sen vuoksi, että hänen läheiset 

ikätoverinsa eivät myöskään olleet tällöin kiinnostuneet seurustelusta. Aineistossa 

esiintyi myös valtatarinaa tukevia tekstejä: yksi haastateltava koki seksiin liittyvien 

asioiden näyttäytyneen kiinnostavana juuri murrosiän kontekstissa, ja tätä kiinnostusta 

käsiteltiin valtatarinan mukaisesti luonnollisena: ”Murrosikäisenä toki kaikki seksiin 

liittyvä kiinnosti, mutta jotenkin porno ei murrosikää lukuunottamatta ole ikinä 

napannut” (K15, mies, ikä 21-25). Läheiset ikätoverit loivat näin haastateltaville peilin, 

jota vasten omaa kokemusta verrattiin: ollessaan yhdenmukainen muiden kanssa oma 

kokemus vaikutti normaalilta ja hyväksyttävältä, mutta ikätovereiden kokemuksen 

näyttäytyessä erilaisena seurasi epämääräinen erilaisuuden tunne. 

 

Aineiston elämänkertatarinoissa pohdittiin aseksuaalisuutta ja sen ilmenemistä läpi 

elämän. Näissä tarinoissa yksi yleisimmistä kokemuksista, joka liitettiin myöhemmin 

muodostuneeseen aseksuaaliseen identiteettiin, oli varhainen tunne oman 

kokemusmaailman ja ikätovereiden kokemusmaailman erilaisuudesta. Erilaisuuden 

tunteen johdettiin usein alkaneen ala- tai yläasteella siinä vaiheessa, kun ystävät 

ihastuivat ja alkoivat kiinnostua seurustelusta ja seksistä, mutta sen saatettiin muistella 



69 

 

 

alkaneen jo niinkin varhain kuin 8-vuotiaana. Kiinnostuksen seksuaalisuuteen ja 

seurusteluun saatettiin olettaa heräävän ennen pitkää, sillä sen oletettiin olevan normaali 

ihmiskokemuksen osa, jonka poissaololle ei tiedetty selitysmalleja. Vaikka usea 

informantti koki seksuaalisuudessaan olleen jotain erilaista verrattuna muihin ihmisiin, 

tämän syytä tai erilaisuuden luonnetta oli usein vaikea määritellä. 

 

Kirjoitukset varhaisesta erilaisuuden tunteesta vastaavat monia ei-heteroseksuaalien 

kokemuksia kartoittavia tutkimuksia, sillä samankaltaisesta erilaisuuden tunteesta on 

kirjoitettu paljon osana ei-heteroseksuaalisen identiteetin muodostumista. Muun muassa 

homo- ja lesboidentiteetin kehityksestä teorioinut Eli Coleman (ks. Luopa 1994:33) on 

luonut ei-heteroseksuaalisen identiteetin kehitysmallin, jonka ensimmäisenä asteena on 

”epämääräinen tunne erilaisuudesta”. Tässä vaiheessa lapsi tuntee itsensä erilaiseksi, 

vieraantuneeksi ja olevansa yksin. Homo- ja lesboidentiteetin kehittymistä 

kehitysvaiheina kuvaavat teoriat ovat saaneet osakseen kritiikkiä esimerkiksi 

arvolatautuneisuudesta ja liian yksinkertaistavasta mallista (Luopa 1994:33-34), mutta 

epämääräinen erilaisuuden tunne esiintyy hyvin usein ei-heteroseksuaalisten ihmisten 

identiteettikertomuksissa (ks. esim. Kangasvuo 2014:352). 

 

Aineistossa erilaisuuden tunnetta käsiteltiin ennen kaikkea ihastumisen yhteydessä. 

Yllättävän monet informantit ilmaisivat, etteivät he olleet kokeneet lainkaan ihastumista 

tai ihastuivat todella harvoin, mitä vasten ikätovereiden kokemusmaailma tuntui vieraalta. 

Osa ihastumisen vaikeutta pohtineista oli myöhemmin omaksunut 

identiteettitermin ”aromanttinen”, eli henkilö, joka kokee vähän tai ei lainkaan 

romanttista vetovoimaa, mutta asiasta puhuivat yhtä paljon myös ei-aromanttiset 

kirjoittajat. Ihastumiskyvyn mainittiin usein tulleen paljon myöhemmin kuin ikätovereilla 

(jos lainkaan), ja ihastumisia saatettiin kokea harvemmin kuin ystävät kokivat. Jotkut 

mainitsivat ihastumisen harvinaisuuden jatkuneen aikuisiälle saakka. 
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Lukioiässä myös kaveripiirissäni alettiin kuitenkin pikkuhiljaa pariutua ja 

tiesin että myös paras ystäväni (joka edelleen on ainakin tietääkseni neitsyt ja 

sinkku, kuten minäkin) oli kokenut useampiakin ihastuksia vuosien varrella, 

vaikkei hän juuri minulle niistä kovin paljoa avautunutkaan. Tässä kohtaa 

aloin jollakin tasolla huolestua omasta tilanteestani, kun mitään tällaisia 

merkkejä kiinnostuksesta ei itselläni ollut koskaan ollut. Silloin tällöin yritin 

tietoisesti katsella ihmisiä esim. koulussa, miehiä ja naisia, todetakseni 

vaikuttiko joku enemmän ”haluttavalta” kuin toinen. En oikein osannut 

sanoa. (K12, nainen, ikä 21-25.) 

 

Koska ihastuminen miellettiin ala- ja yläasteella oleelliseksi tekijäksi ikätovereiden 

kokemusmaailmassa, monet kirjoittajat kertoivat tunteneensa painetta joko teeskennellä 

ihastumista tai yrittää pakottaa itsensä muodostamaan ihastuksen osoittaakseen olevansa 

osa sosiaalista ryhmää. Ihastuksen kohde valittiin tai kumppani haluttiin, 

koska ”muillakin oli” tai koska sitä ei osattu kyseenalaistaa: ”[S]uostuin [erään pojan 

tyttöystäväksi], koska kuka ei nyt haluaisi poikaystävää? Luulin, että minun kuuluu 

haluta.” (K11, nainen, ikä 21-25.) Valtatarina ihastumisesta ja romanttisen 

kiintymyssuhteen tärkeydestä koettiin siis vahvaksi. Mikäli informantti oli ilmaissut 

ystävilleen, ettei hänellä ollut ihastusta, sai hän osakseen epäuskoa; ihastuminen jos mikä 

oli ”normaalia”. 

 

En ala-asteella, yläasteella koskaan tajunnut kun ihmiset tykkäsi idoleista, 

eikä mulla ollut koskaan koulussa sellaista ihastusta, johon olisin oikeasti 

ollut jotenkin pöhkönä, mut päätin sekä ala-asteella, että yläasteella itselleni 

kuitenkin ihastuksen. Ala-asteella, koska piti osoittaa joku, kun muillakin oli, 

ja yläasteella jonkinlaiseksi omaksi viihteekseni, joka teki koulupäivistä 

mielenkiintosempia. Mietin, et oli vähän hassua, etten halunnut ollenkaan 

suudella ”ihastustani”, enkä es ajatella sellasta, eikä mua haitannut ollenkaan, 

kun ”ihastukseni” sai tyttöystävän. (K5, nainen, ikä 21-25.) 
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Kiinnostus seksuaalisuuteen tai seurusteluun vaikutti ajoittain niin normalisoidulta 

nuoruudessa, että tähän liittyvä erilaisuuden kokemus sai monet tuntemaan olonsa 

ulkopuoliseksi ystävien seurassa. Vähäisen tai kohdistumattoman seksuaalisen 

mielenkiinnon vuoksi ystävien kanssa ei aina ”osattu” keskustella tietyistä aiheista eikä 

näitä aina kyetty ymmärtämään. Eräs informantti kirjoitti, että välillä tuntuu, että olisi 

helpompaa olla ”normaali”, sillä tällöin ystäviä olisi helpompi ymmärtää asian tiimoilta 

eikä hän tuntisi itseään niin ulkopuoliseksi. 

 

Mielenkiintoinen piirre kertomuksissa oli vaihtoehtoinen tapa selittää ystävien 

ihastumistarinoita. Vaikka moni vastanneista koki kokemusmaailmansa olleen jollain 

tavalla erilainen kuin ikätovereilla, oli pari kirjoittajaa tullut varhain siihen 

johtopäätökseen, että muillakin oli juuri samanlainen seksuaalisuuden kokemus kuin 

heillä, mutta että sosiaaliset säännöt ja diskurssit vaativat seksuaalisen mielenkiinnon tai 

ihastumisen teeskentelemistä. 

 

Ehkä kaikkein uskomattomin ahaa-elämys, jonka olen kokenut sen jälkeen, 

kun aloin tosissani tutkia aseksuaalisuutta suuntautumisena, ei ole ollut se, 

että on ihmisiä jotka tuntevat samoin kuin minä. Sen sijaan olen tajunnut, että 

suuri(n?) osa ihmisistä ei tunne kuten minä! Ennen lukiota ajattelin, että 

ihastuminen oli osa jotain kummallista sosiaalista teatteria, johon piti 

osallistua tullakseen hyväksytyksi ihmisten edessä. […] Ala-asteella pariin 

kertaan osallistuin itsekin: kun lähes kaikki kaverit olivat mielestäni 

olevinaan ihastuneita johonkuhun, valitsin luokalta jonkun kohtuullisen 

näköisen pojan jonka silmien ihanuutta aloin hehkuttaa vailla mitään 

todellista kiinnostusta. Hullua kyllä, vasta yli kaksikymppisenä todella 

tajusin konkreettisesti, että tämä ei toimi kaikilla näin. (K12, nainen, ikä 21-

25.) 
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Tämä ihastumiseen perustuva erilainen kokemusmaailma vastaa näennäisesti monia ei-

heteroseksuaalien kertomuksia, joissa ikätovereiden ihastumiseen liittyvä 

kokemusmaailma koettiin erilaiseksi kuin oma. Useiden ei-heteroseksuaalisuuksien 

tapauksessa erilaisuuden tunteen aiheutti omien ihastumisen tunteiden erilainen kohde. 

Aseksuaalisuuden tapauksessa ihastuminen eroa tuottavana tekijänä kuitenkin nostaa 

esiin uusia kysymyksiä seksuaalisuuden ja romanttisten tunteiden välisestä suhteesta. 

Aseksuaalisuus tarkennetaan sekä aseksuaalien järjestöjen että tutkijoiden teksteissä 

seksuaalisuuden piirteeksi, joka ei liity emotionaaliseen tai romanttiseen kiintymykseen. 

Aseksuaali voi siis kokea romanttisia tunteita toista ihmistä kohtaan. Tästä syystä 

aseksuaalit ajoittain lisäävät seksuaaliseen identiteettitermiinsä romanttisten tunteiden 

suuntautumista kuvaavan sanan: henkilö voi nimetä itsensä esimerkiksi 

lesboromanttiseksi aseksuaaliksi, jolloin hän kykenee luomaan romanttisia 

kiintymyssuhteita naisiin mutta ei koe seksuaalista halua näitä kohtaan. Tunnetuimmat 

seksuaalisen identiteetin muodot (heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja 

biseksuaalisuus) kuitenkin yhdistävät romanttiset ja seksuaaliset tunteet; näillä termeillä 

identifioituvien ihmisten oletetaan kokevan sekä romanttisia että seksuaalisia tunteita 

samaa ihmisryhmää kohtaan. 

 

Aseksuaalisuuden käsitteellistyminen vain seksuaalisuuden kautta antaisi ymmärtää, että 

aseksuaali kokee ihastumisen tunteita kutakuinkin yhtä usein kuin ei-aseksuaalikin. 

Ihastuminen käsitteellistyy yleensä enemmän emotionaaliseksi kuin seksuaaliseksi 

ilmiöksi. Toisaalta tämän käsityksen kanssa on ristiriidassa se, että ihastumista 

käsitellään usein nimenomaan murrosiän kynnyksellä kokemusmaailmaan ilmaantuvana 

ilmiönä, ja murrosikään yhdistetty kasvava mielenkiinto seurusteluun liitetään helposti 

juuri seksuaalisuuden heräämiseen. Tässä tapauksessa se voitaisiin tulkita seksuaalisen 

kehityksen olennaiseksi osaksi, joka merkityksellistyy kuitenkin ihmisten mielissä monin 

muun tavoin kuin seksuaalisena kokemuksena: ihastumistarinoissa kuvataan usein 

enemmän emootioita ja romanttisten tunteiden suuntautumista kuin seksuaalisten halujen 

kohdistumista. 
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Aineiston monet tarinat vaikeasta ihastumisesta haastavat kuitenkin sekä seksuaalis- että 

emotionaalispainotteista ihastumiskäsitystä. Mikäli ihastuminen on ennen kaikkea 

emotionaalinen ilmiö, on erikoista, että vähäinen ihastumiskyky tuli aseksuaalien 

kirjoituksissa niin usein esille. Toisaalta ilmiötä ei voi suoraan sanoa poikkeuksellisen 

yleiseksi aseksuaalien keskuudessa, sillä ei-aseksuaalien ihastumiskokemuksia ja näiden 

yleisyyttä ei ole erityisemmin tutkittu. Mikäli taas ihastumisen tunteiden ajatellaan 

olevan ennen kaikkea seurausta yksilön seksuaalisten halujen kehittymisestä murrosiässä, 

aineistossa käsitystä haastavat ne kertomukset, joissa ihastumisen ”poikkeava” 

haastavuus tiedostettiin jo kauan ennen murrosikää. Toisaalta eräs informantti käsitteli 

alhaista ihastumiskykyään juurikin seksuaalisten tunteiden kautta: 

 

En ole itse ihastunut koskaan kehenkään, en edes nykyiseen avopuolisooni, 

sillä en tunne seksuaalista kiintymystä keneenkään. Vaikka en olekkaan 

koskaan ihastunut, rakastan avopuolisoani todella paljon ja rakastan häntä 

romanttisesti. Rakastan myös muita läheisiäni, kuten ystäviäni. En ole 

koskaan tuntenut romanttisia tunteita kehenkään muuhun kuin avopuolisooni. 

(K14, muu, ikä 21-25.) 

 

Mainittakoon, että aineistossa esiintyi myös monia informantteja, jotka kertoivat 

ihastuneensa nuorena useinkin, mutta sen lisäksi, että ihastumisen hankaluus tuli 

aineistossa esille poikkeuksellisen usein, se merkityksellistettiin juuri aseksuaalisuuden 

kautta. Usea informantti liitti ihastumisen vaikeuden oleellisesti osaksi juuri 

aseksuaalista identiteettikertomustaan ja piti sitä varhaisena merkkinä aseksuaalisuudesta. 

 

Aikaisin muistoni, jonka osaan liittää asiaan [aseksuaalisuuteen] on se, kun 

istun ulkona ja mietin, miksi en ole koskaan ihastunut. Ikää oli kahdeksan 

vuotta. (K19, nainen, ikä 21-25.) 
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Ihastumisen vaikeus myös tuki käsitystä aseksuaalisuudesta, sillä parissa kertomuksessa 

informantit totesivat aseksuaalisuutensa tunnistamisen hidastuneen sen vuoksi, että heillä 

oli nuorena ollut ihastuksia. Aseksuaalisuus helposti yhdistettiin kaikenlaisten suhteiden 

ja vetovoiman poissaoloon, jolloin myös ihastuminen saattoi vaikuttaa ristiriitaiselta 

aseksuaalisessa identiteetissä. Tämä voi olla myös reaktio yleisiin käsityksiin hetero-, 

homo- ja biseksuaalisuudesta, joissa seksuaalinen identiteettitermi kuvaa myös muita 

kiintymyksen muotoja kuin vain seksuaalista sellaista. Seksuaalivähemmistöjä 

käsittelevissä tutkimuksissa on myös havaittu, että lapsuutta ja esimurrosikää pidetään 

usein tärkeänä seksuaalisuuden minäkertomuksessa. Seksuaalista identiteettiä 

käsittelevään tutkimukseen vastatessaan yksilö voi kokea tarvetta kuvata, että hänen 

nykyisestä seksuaalisesta identiteetistään olisi ollut piirteitä jo varhaisesta elämästä 

lähtien. Esimerkiksi lesboidentiteettiä tutkinut Pauliina Luopa (1994:42) toteaa, että 

monet vastaajat ilmaisivat olleensa lapsina ”poikatyttöjä”. Luopa pohtii, että niin moni 

saattoi kokea tarpeelliseksi mainita asiasta siksi, että haluttiin vahvistaa tunnetta siitä, 

että lesbous on synnynnäistä. Tällöin lapsuuteen ja lapsuudessa tulkittuihin vihjeisiin 

vetoaminen todistaisi seksuaalisen identiteetin olevan ”todellinen” eikä siis väliaikainen 

tai muuten vähäteltävä. Ihastumisdiskurssi saatetaan kokea niin läheiseksi asiaksi 

seksuaalisuuden kanssa, että juuri aseksuaalisuutta käsittelevän tutkimuksen yhteydessä 

siitä halutaan mainita ikään kuin esimerkkinä siitä, ettei aseksuaalisuus ole vain 

väliaikainen vaihe. Muunlaisen tutkimuksen yhteydessä yksilöt eivät kenties nostaisi 

esille vähäistä ihastumiskykyään, jolloin sen yleisyyttä ei havaita. Asiasta ei kuitenkaan 

voi oman aineistoni pohjalta tehdä laajempia analyyseja, sillä sen lisäksi että aineisto on 

varsin pieni, ei-aseksuaalien ihastumiskokemuksista ei ole toistaiseksi tehty tutkimusta, 

jota vasten aseksuaalien ihastumistarinoita voisi analysoida. 
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6. Lopuksi  

 

Aseksuaalisuus ilmiönä ja identiteettikategoriana tuo uusia näkökulmia seksuaalisuuden 

tutkimukseen monella tasolla. Seksuaalisuuden tutkimus on toistaiseksi lähestynyt 

seksuaalisuuden moninaisuutta lähinnä kartoittamalla erilaisia tapoja, joilla seksuaaliset 

halut voivat suuntautua. Aseksuaalisuus istuu tällaiseen muottiin varsin huonosti. 

Ollessaan tutkimuksen kohteena aseksuaalisuus vaatiikin tutkijaa hakemaan uudenlaisia 

teoreettisia työkaluja ja jopa heittämään perinteiset seksuaalisuuden tarkasteluun käytetyt 

näkökulmat päälaelleen. Harvoin saa tutkija eteensä yhtä hedelmällisen ja monipuolisen 

aiheen. 

 

Omassa tutkimuksessani vähäinen aiempi tutkimus aseksuaalisuudesta muodostui sekä 

hyödyksi että haitaksi. Toki jokaista tutkijaa kutkuttaa päästä tarkastelemaan tieteenalalle 

uudenlaista ilmiötä, mutta samalla tutkimukselle ei ole saatavilla liikaa tukea perinteisiltä 

seksuaalisuusteorioilta. Osittain juuri ilmiön hyvin erilaisiin painotuksiin nojaavien 

määritelmien vuoksi päätin ottaa tarkastelun kohteeksi aseksuaalisuuden erilaiset 

määritelmät. Monet määritelmiin liittyvät ristiriidat ja kiistat vaikuttavat johtuvan osittain 

ilmiön painotusten eroista verrattuna tunnettujen seksuaalisten suuntautumisten 

painotuksiin: julkinen puhe erilaisista seksuaalisuuden muodoista käsittää yleensä vain 

seksuaali-identiteettejä, jotka kuvaavat, mihin tai keihin yksilön seksuaaliset halut ovat 

suuntautuneet. Tämä kertoo kuitenkin vain pienen osan yksilön seksuaalisuuden 

kokemuksesta. Ristiriitojen kautta aseksuaalisuuden kaltaiset seksuaali-identiteetit 

tekevät näkyväksi länsimaisten seksuaali-identiteettikategorioiden yksipuolisen tavan 

kuvata ihmisen seksuaalisuutta. Myös aseksuaalien tuottamissa määritelmissä oli 

havaittavissa kahta hyvin erilaista painotusta seksuaalisuuden nimeämiselle: joko oma 

kokemus nimetään aseksuaaliseksi sen perusteella, millainen käsitys henkilöllä on 

omasta seksuaalisuudesta moniulotteisena kokemuksena, tai sen kautta, millaisia 

ajatuksia ja toiveita hänellä on liittyen seksiin eli kahden ihmisen väliseen seksuaaliseen 
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kontaktiin. Aseksuaalien määritelmien sisälläkin on siis havaittavissa erilaisia 

painotuksia ja tapoja nimetä oma seksuaalinen identiteetti. 

 

Toisaalta tutkimalla aseksuaaliksi itsensä määrittävien ihmisten kokemuksia voidaan 

tuoda esiin uusia perspektiivejä ja näkökulmia sellaisesta ilmiöstä, johon liittyvä 

informaatio on monin tavoin seksuaalipoliittisten agendojen vaikutusten alainen. 

Aseksuaalisuus on yhä valtakulttuurille varsin tuntematon ilmiö, ja aseksuaalisuutta 

varjostaa yhä ajatus vähäisistä seksuaalisista haluista lääketieteellisenä ongelmana. Tästä 

johtuen seksuaalipoliittiset järjestöt haluavat kertoa aseksuaalisuudesta tavalla, joka ei 

leimaa sitä tai tuo mukanaan negatiivisia implikaatioita. Tätä myötä aseksuaalisuutta 

määritellään vain toivotunlaista mielikuvaa tukevien määritelmien ja kertomusten kautta. 

Yksilöiden kokemukset ovat kuitenkin hyvin moninaisia, ja seksuaalipoliittisten 

järjestöjen jakama tieto ja määritelmät jättävät ulkopuolelleen paljon yksilöiden 

kokemuksia.  

 

Aseksuaalisuuden ”julkisten määritelmien” ja aseksuaalien kokemusten erojen vuoksi 

kartoitin tutkimuksessani aseksuaalisuuden määritelmiä nimenomaan aseksuaalien 

näkökulmasta. Tutkimukseeni osallistuneet aseksuaalit käyttivät paljon aseksuaalien 

yhteisöjen jakamia aseksuaalisuuden määritelmiä, kuten ”vähäinen seksuaalinen 

halu”, ”vähäinen seksuaalinen tarve” ja ”kohdistumattomat seksuaaliset halut”. Näiden 

yleisyys oli sinänsä mielenkiintoista, sillä monet informantit totesivat samalla, etteivät he 

olleet aivan varmoja, mitä näissä määritelmissä ilmenevät käsitteet tarkoittavat 

kokemustasolla. Erityisesti ”seksuaalinen halu” ilmeni vaikeasti käsitettävänä ilmiönä. 

Kun aseksuaalisuutta määriteltiin ”vähäisenä mielenkiintona seksuaaliseen 

kanssakäymiseen”, määritelmän perustaksi otettiin ajatus seksin vähäisestä tärkeydestä 

elämässä eikä niinkään seksuaalisuuden kokemus. Näiden lisäksi aineistossa tuli ilmi 

aseksuaalisuuden määritelmä ”vähäisenä seksuaalisena nautintona” ja ”vähäisenä 

kiihottumiskykynä”. Seksuaalipoliittiset järjestöt karsastavat tällaisia määritelmiä, sillä 

ne asettuvat liian lähelle negatiivista ajatusta aseksuaalisuudesta lääketieteellisenä 
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ongelmana. Osa tutkimukseen osallistuneista aseksuaaleista nimesi kuitenkin tämän 

yhdeksi tavaksi, jolla aseksuaalisuus näyttäytyy kokemustasolla. Yksilöiden kokemukset 

ovat siis moninaisempia kuin millaisina monet järjestöt ne esittävät. 

 

Informantit kertoivat aseksuaalisen identiteettinsä myötä vastatarinoita, jotka asettuivat 

erilaisia kulttuurin seksuaalisia valtatarinoita vasten. Aseksuaalinen vastatarina oli 

suurimmalle osalle informantteja voimaannuttava tarina, joka mahdollisti 

seksuaalisuuden kokemusten tulkitsemisen poikkeuksellisen neutraalissa valossa. 

Valtakulttuurin tarinat sen sijaan asettavat vähäisen seksuaalisuuden kokemuksen 

negatiiviseen valoon. Monissa tutkimukseen lähetetyissä teksteissä aseksuaalisuudesta 

kerrottiin hyväksyttävänä kokemuksena, jota kuitenkin varjosti ei-aseksuaalisen 

kulttuurin vaikeus ymmärtää tällaista kokemusta. Valtakulttuurin negatiiviset 

selitysmallit vähäiselle seksuaalisuuden kokemukselle kulkivat mukana monissa 

teksteissä: vaikka aseksuaalisuudesta saatettiin puhua positiiviseen sävyyn, kirjoittajien 

sanavalinnat vihjasivat usein myös vääränä olemisen kokemuksesta. Valtatarinoissa 

aseksuaali on itseään häpeävä homoseksuaali, tunteeton, seksiä pelkäävä, frigidi. 

Erityisesti parisuhde näyttäytyi hyvin monelle kirjoittajalle ongelmallisena ellei jopa 

mahdottomana johtuen seksin tärkeydestä parisuhteen valtatarinoissa. 

 

Aseksuaalisuus näyttäytyi eri tavoin myös riippuen siitä, millaisesta sukupuolesta se oli 

omaksuttu. Merkittävä enemmistö aseksuaalisuustutkimusten informanteista ja 

aseksuaalien yhteisöjen jäsenistä on yleensä naispuolisia. Tätä sukupuolijakaumaa ei ole 

mielestäni tutkittu tarpeeksi, ja vähäiset selitykset sille ovat olleet varsin 

yksinkertaistavia. Oman aineistoni pohjalta olen pohtinut esimerkiksi miespuolisten 

aseksuaalien kaksoisstigmaa. Aseksuaalisuus on stigmatisoitua jo siksi, että 

seksuaalisuutta pidetään tärkeänä ihmiskokemuksen osana, mutta kulttuurinen ajatus 

miesten vahvasta seksuaalisuudesta voi helposti tehdä aseksuaalisen identiteetin 

vaikeammaksi myöntää miehelle. Valtakulttuurissa miehen vähäinen seksuaalisuus liittyy 

lähinnä impotenssin kaltaisiin häpeää tuottaviin diskursseihin. Kolikon toisella puolella 
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taas nainen voi tietyissä konteksteissa kokea jopa kannustusta aseksuaaliseen 

identiteettiin sukupuolensa tähden. Tämä sukupuoliperspektiivi on ollut jokseenkin 

aliedustettuna aseksuaalisuutta käsittelevissä tutkimuksissa; mikäli mahdollista, haluaisin 

palata aiheeseen jatkotutkimuksissa. 

 

Myös muutamien sukupuolibinäärin ulkopuolelle asettuvien vastaajien teksteissä esiintyi 

mielenkiintoinen tarkastelupinta seksuaalisuuden ja sukupuolen väliselle suhteelle. Millä 

lailla vähäinen kokemus seksuaalisuudesta vaikuttaa kokemukseen sukupuolesta? 

Länsimaisessa kulttuurissa ajatus seksuaalisuudesta on olennaisesti yhteydessä 

ajatukseen sukupuolesta. Omassa (joskin pienessä) aineistossani esiintyi myös kolme 

ihmistä, jotka kirjoittivat asettuvansa kaksijakoisen sukupuolikäsityksen ulkopuolelle – 

kaksi heistä suoraan ei-sukupuolisuuden kategoriaan. Aseksuaalisen kokemuksen suhde 

sukupuolen kokemukseen voisi muodostua mitä mielenkiintoisimmaksi tutkimusaiheeksi. 

Toisaalta aseksuaalisuutta voisi tarkastella myös ruumiillisena kokemuksena. Aihetta 

käsiteltiin aineistossa esimerkiksi raskautta käsittelevissä teksteissä: muutama 

naispuolinen vastaaja ilmaisi, etteivät he pidä ”luonnollisena” sitä, että he saisivat lapsia 

seksin kautta. Jos ruumis ei tunne seksuaalisuutta, ajatus raskaudesta saattoi muuttua 

vieraaksi ja luonnottomaksi. 

 

Jatkotutkimusaiheet eivät aseksuaalisuuden kohdalla lopu kesken. Ihmistieteet ovat viime 

vuosisadan ajan keskittyneet seksuaalivähemmistöistä lähinnä vain 

homoseksuaalisuuteen, mutta mielenkiinto on pikkuhiljaa siirtynyt myös muihin 

seksuaalisuuden moninaisuuden ilmiöihin. On siis hyvinkin mahdollista, että myös 

aseksuaalisuus pääsee pian syventämään seksuaalisuustutkimuksen käsitystä 

seksuaalisuudesta. 
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Lähteet 

 

Informantit 

 

K1 Nainen, ikä 46-55 

K2 Nainen, ikä 46-55 

K3  Nainen, ikä 26-30 

K4 Nainen, ikä 21-25 

K5 Nainen, ikä 21-25 

K6 Nainen, ikä 21-25 

K7 Muu, ikä 21-25 

K8 Nainen, ikä 21-25 

K9 Mies, ikä 21-25 

K10 Nainen, ikä 21-25 

K11 Nainen, ikä 21-25 

K12 Nainen, ikä 21-25 

K13 Nainen, ikä 21-25 

K14 Muu, ikä 21-25 

K15 Mies, ikä 21-25 

K16 Nainen, ikä 21-25 

K17 Nainen, ikä 21-25 

K18 Nainen, ikä 21-25 

K19 Nainen, ikä 21-25 

K20 Nainen, ikä 16-20 

K21 Nainen, ikä 16-20 

K22 Muu, ikä 16-20 

K23 Nainen, ikä 16-20 

K24 Nainen, ikä 16-20 
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Liitteet 

 

Liite 1. 

 

Osallistu aseksuaalisuuteen liittyvään tutkimukseen! 

 

Olen kulttuuriantropologian maisterivaiheen opiskelija, ja teen tällä hetkellä pro gradu -

työtäni aiheenani aseksuaalinen identiteetti. Tutkimuksessani selvitän, miten aseksuaalit 

määrittävät itse aseksuaalisuutta ja aseksuaalista identiteettiä. Tutkimustani varten 

tarvitsisin kirjoituksia ihmisiltä, jotka nimeävät itsensä aseksuaaliksi. 

  

Toisin sanoen: kirjoita omasta aseksuaalisuudestasi! 

  

Sana on vapaa, mutta voit tarkastella tekstissäsi vaikka sellaisia teemoja kuin parisuhde, 

seksuaaliset tuntemukset tai identiteettitermit. Vääriä vastauksia ei ole! Saa pohtia, 

jaaritella, esittää ristiriitaisiakin tuntemuksia ja vaikka vedellä aiheen vierestä, jos tuntuu, 

että jokin asia voisi olla jollain tapaa oleellista. Vähimmäispituutta teksteille ei ole, mutta 

olisi hienoa saada vähintään parin liuskan verran tekstiä. 

  

Lisää kirjoitukseesi myös taustatiedoiksi sukupuolesi, syntymävuotesi, asuinpaikka ja se, 

mistä sait tietää tutkimuksesta. Jokainen teksti käsitellään täysin anonyymisti eikä 

kirjoittajien henkilöllisyyksiä tai tunnistamiseen johtavia yksityiskohtia paljasteta muille. 

Mikäli yksittäisiin ihmisiin viitataan tutkimuksessa, keksin nimimerkit ja poistan liian 

tunnistettavia yksityiskohtia. 

  

Lähetä tekstisi 30.11. mennessä sähköpostiosoitteeseen 

Katriina.Koponen@student.oulu.fi. (Kuittaan jokaisen vastauksen saatuani sen.) 
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Tätä kirjoituskutsua saa myös levittää eteenpäin, jos tietää ihmisiä, joita se voisi 

kiinnostaa. Mitä enemmän vastauksia saan, sitä parempi! :) 


