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JOHDANTO 

Tämä kirjallinen työ liittyy seksuaalineuvoja opintoihini. Tässä opinnäytetyössä olen koon-

nut kirjallisuuteen pohjautuen tietoa lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden ai-

kuisten naisten seksuaalisisista ongelmista ja niiden hoitokeinoista. Tässä työssä ei ole 

mukana omaa käytännön tutkimusta. 

Työskentelen Välitä! -seksuaaliväkivaltatyön verkostohankkeessa 2012-2015 kriisi- ja

traumatyöntekijänä sekä projektityöntekijänä. Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäy-

tön vaikutukset ja seksuaaliset ongelmat näkyvät omassa työssäni asiakkailla, jotka ha-

kevat apua seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan aiheuttamiin traumaattisiin oireisiin. 

Olen ohjannut useita ryhmiä ja tavannut yksilökäyneillä asiakkaita, joilla on taustalla sek-

suaalista väkivaltaa lapsuudessaan.  

Seksuaalinen väkivalta on aina traumaattinen tilanne ja erityisesti lapsuudessa tapahtuva 

seksuaalinen hyväksikäyttö vaatii pidemmän ja vaativamman psykoterapian. Seksuaali-

neuvonta- ja seksuaaliterapia ovat hyviä täydentäviä tukimuotoja psykoterapian rinnalla 

tai sen jälkeen.  

Tässä opinnäytetyössä painopiste on seksuaalisuuden alueen yleisemmät ongelmat nai-

silla, joita lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheuttaa. On kuitenkin aina 

muistettava, että samanlaiset seksuaaliset ongelmat voivat johtua hyvin monesta eri 

syystä. Seksuaalisuuden alueen ongelmia käsiteltäessä ja niistä puhuttaessa on tärkeää 

kartoittaa tilannetta monipuolilla kysymyksillä, joita on valmiina saatavissa seksuaalia-

namneesi lomakkeistosta. Tässä työssä käsitellään seuraavan tyyppisiä seksuaalisia on-

gelmia: Motivaation heikkeneminen seksiin, pelot ja inho seksuaalista toimintaa kohtaan, 

haluttomuus ja kiihottumisen heikentyminen, orgasmin saannin vaikeus, vaginismi, kivu-

lias ja vaikeutunut yhdyntä ja yliseksuaalisuus, joiden yhteydessä esitellään myös erilaisia 

hoitokeinoja ja menetelmiä pääpiirteissään. Lopuksi vielä käsitellään erilaisia  auttamis-

menetelmiä lyhyesti.  



1. LAPSENA KOETTU SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ JA
SEKSUAALISUUS

Lapsuuden kompleksinen traumatisoituminen syntyy jatkuvasta kaltoinkohtelusta. Lapsi 
ei kykene erottamaan traumaattisia tapahtumia toisistaan vaan elää jatkuvassa uhasta 

johtuvassa yli- tai alivireystilassa (Suokas-Cunliffe 2006, 9-14, Hart ym. 2009, 89).

Lapsiin kohdistuneet seksuaalisen väkivallan traumat ovat hyvin syviä ja persoonallisuu-
teen vaikuttavia. Niiden hoitamiseen tarvitaan yleensä pitempikestoista vaativampaa psy-
koterapiaa, jossa erilaisia terapian muotoja voidaan soveltaa ja hyödyntää. Varsinainen 
seksuaaliterapia seksuaalisuuteen ja seksuaalitoimintoihin liittyvien häiriöiden hoitami-
nen, ei ole seksuaalisessa väkivallassa ensisijainen terapiamuoto. Sitä voidaan kuitenkin 
hyödyntää muiden terapioiden jälkeen tai niihin yhdistettynä.  (Brusila 2006,338). 

Yleisemmät seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat voidaan onnistuneesti käsitellä terapiais-
tunnossa ja olisi hyvä jos terapeutilla olisi syventävää koulutusta seksuaalisuudesta. Sek-
suaalisuudesta tulisi puhua avoimesti ja tutkia sitä minkälaisia vaikeuksia seksuaalisen hy-
väksikäytön kokeneella on. Kotiin voidaan antaa erilaisia harjoituksia. Näin luodut tehtä-
vät helpottavat uusien käyttäytymismallien hankkimista ja poisoppimista vanhoista eh-
dollistetuista seksuaalisten reaktioiden malleista, jotka ovat aiheutuneet hyväksikäytöstä. 

(Sanderson, 2008, 351-356).

Kun lapsena koettuun seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä trauma on käsitelty, jotkut 
hyväksikäytön kokeneet haluavat jatkaa vielä hoitoa kiinnittämällä huomion omaan sek-
suaalisuuteen. Trauman käsittelemisen seurauksena hyväksikäytön kokenut on alkanut 
itse ohjata elämäänsä, saanut itseluottamusta ja myönteisen kuvan olemuksestaan (San-

derson, 2002,155).

 Terapia auttaa hyväksikäytön kokenutta yhdistämään kehonsa ja seksuaalisuutensa 
osana kokonaista ihmistä eikä sellaisena osana, joka on korjaamattomasti vahingoittunut. 
Tämä on mahdollista saavuttaa saamalla tietoa seksuaalisuudesta ja sitä seuraavista fy-
siologista reaktioista, jotka tapahtuvat kiihottumisen aikana, oppimalla asioita suhteista 
ja niihin liittyvästä seksuaalisuudesta ja kehittämällä taitoja suojella itseään ja kehoaan 
hyväksikäytöltä (Sanderson, 2002, 155). 

Ratkaisevinta seksuaalisen väkivallan hoitamisessa uhrin toipumisen kannalta on hoito-
suhteen ilmapiiri ja laatu eivät niinkään hoidolliset interventiot. Seksuaalisuuteen liitty-
vien ongelmien käsittelyssä ja hoidossa puhutaan PLISSIT-mallista. Tämä on Kolmiomalli, 
jossa leveimmän osan muodostaa luvan antaminen, ja tämä edustaa tasoa jolla jokainen 
terveydenhuollon ammattilainen joutuu toimimaan ja myös osaa toimia. Tällä tasolla tar-
vitaan ensisijaisesti ymmärrystä ja myötätuntoa.  Jokainen ammattilainen voi antaa luvan 
uhrin olla peloissaan ja ahdistunut. Väkivallan uhrille on myös annettava lupa olla vihai-
nen ja loukkaantunut koskemattomuutensa rajojen rikkomisesta. Osoittamalla ymmär-
rystä ja arvostusta sekä kiinnostusta uhrin kokemusta kohtaan vähennetään uhrin koke-
maa häpeää ja syyllisyyttä ja samalla hänelle palautetaan itsekunnioitus ja tunne kyvystä 
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hallita tilannetta. Rajatun tiedon antamisen tasolla paneudutaan jo jossain määrin yksi-
löidyimpiin kysymyksiin ja erityisohjeiden antamiseen ja tämä taso edellyttää erityison-
gelmaa ja laajempaa perehtyneisyyttä asiaan. Kolmion kärkeä edustavat vaikeimmat on-
gelmat, joihin tarvitaan varsinaista terapiaa ja sen edellyttämää ammattitaitoa. (Brusila 

2006, 339-340.)

1.1  Lapsen ja nuoren seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus 

Seksuaalikasvatus perustuu laaja-alaiseen kuvaan seksuaalisuudesta yksilön sisäisenä 
ominaisuutena sekä verkkaiseen portaittaiseen kehitykseen. Läheisyyden, hellyyden, ar-
vostetuksi ja rakastetuksi tulemisen tarpeet sekä kosketuksen kaipuu ovat osa jokaista 
ihmistä ja hänen kokonaisterveyttään. Lapsuuden seksuaalisuus on uteliasta ja leikillisen 
rajatonta perustietojen pohdintaa ja lapsi tarvitsee erityistä suojelua ja turvaa.  Nuoruu-
den seksuaalisuus on hämmennystä, omakohtaisuutta, haavoittuvuutta, naiseuden ja 
mieheyden työstämistä, suuria tunteita, pohdintoja ja välillä kompastelua. Varhaisaikui-
suudessa hankitaan kokemuksia rohkaistumisen myötä. Kaikissa  näissä herkissä vaiheissa 
tarvitaan seksuaalikasvatusta, jossa tarjoaa tukea, tietoa niin järjen kuin tunteen ja biolo-
gian tasolla. Nuoruudessa luodaan käsitys ja strategia sille mitä seksuaalisuus on ja miten 
sitä on tapana ja tai miten sitä kuuluu toteuttaa. Jokaisessa ikävaiheessa on tärkeää tieto 

itsemääräämisoikeudesta. (Cacciatore, 2006, 205-213, liite 1, seksuaalisuuden portaat)

1.2 Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset lapsuudessa 

Lapsi ja nuori vasta rakentavat maailmankuvansa sekä käsitystään oikeasta ja väärästä ja 
nämä kehittyvät pikkuhiljaa. Hyväksikäyttäjä soluttautuu osaksi lapsen elämää tai on per-
heenjäsen ja muokkaa häikäilemättömästi lapsen tai nuoren maailmankuvaa. Hän luo lap-
selle mielikuvan siitä, että aikuisen seksuaaliset teot ovat normaaleja ja lapsen kokema 
pahanolontunne epänormaalia. Lapsen ympärillä olevien aikuisten tulee panostaa lapsen 
itsemääräämisoikeuksien tukemiseen ja luoda terve käsitys oikeasta ja väärästä normaa-
lista ja epänormaalista läheisyydestä. Näin lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan ulko-
puolelta tulevan uhan.  

Hyväksikäyttäjä käyttää hyväkseen sitä, että lapsella ja nuorilla ei ole tietoa normaaliu-
desta. Vaikka uhri tuntee vastenmielisyyttä, hän uskoo sen olevan väärä tunne ja itses-
sään olevan jotain vikaa. Aikuinen pystyy helposti mitätöimään lapsen kysymykset ja ko-
kemuksen vakuuttaen tekojensa tarpeellisuutta ja normaaliutta. Tekijä on usein lapselle 
auktoriteetti ja hän voi käyttää uhkailuja, lahjontaa, kiristystä ja pelottelua. Lapsi tai nuori 
ei uskalla vetää rajaa manipulatiivisen hyväksikäyttäjän painostuksessa. Eikä hän voi tie-
tää milloin raja tulisi vetää mikä on sallittua mikä ei ellei hänelle ole kerrottu, sitä mikä on 
sallittua ja kiellettyä toimintaa. Lapselle ja nuorelle pitää kertoa ikätasoisesti, että hänellä 
on seksuaalinen itsemääräämisoikeus.  
(Cacciatore 2006, 219-220, liite 2; seksuaalinen itsemääräämisoikeus) 
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Väkivalta ja hyväksikäyttötilanteessa lapset ja nuoret ovat neuvottomia, ymmällään ja toi-
mintakyvyttömiä ja saattavat mennä sokkiin. Tekoihin liittyvä häpeän tunne sekä seksu-
aalisuuteen liittyvä puhumattomuus ja tabu voivat estää asiasta puhumisen. Seksuaali-
sessa hyväksikäytön tilanteeseen kietoutuvat yhteen kehäksi kipu, kauhu, pelko ja toi-
saalta annettu huomio ja yhteinen salaisuus, joka jättää monimutkaisen ja pitkäkestoisen 
jäljen lapsen mieleen ja seksuaalisuuteen.  

Seksuaalisen kaltoinkohtelun jälkeen lapsella tai nuorella on lähes aina monimuotoisia 
psykosomaattisia oireita.  Seksuaalisen kehityksen aikana tapahtuneiden väkivaltakoke-
musten psykososiaaliset seuraukset saattavat tulla esille välittömästi tai sitten vasta vuo-
sien tai vuosikymmenten kuluttua elämänvaiheiden esiin nostamina oireina.  

Hyväksikäytön psyykkiset vaikutukset ja lapsen tai nuoren toipuminen riippuvat monista 
asioista. Traumatilanteen intensiteetti, kokemus ja tulkinta vaikuttavat erittäin merkitse-
västi myöhempien oireiden ilmenemiseen. Tärkeintä toipumista edistäviä seikkoja ovat 
lapsen ympärillä olevat tukiverkot, hänen saamaansa konkreettinen apu ja selitykset sekä 
tarvittava terapia. Toipumista haittaavat lapsen nuori ikä, riippuvuussuhde tekijään, teon 
julmuus, pitkäkestoisuus ja mahdolliset aiemmat seksuaalisen loukkaamisen kokemukset 

sekä niukka läheisten ja turvallisten aikuisten tuki.  (Cacciatore 2006, 220-225)

 1.3 Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset aikuisuudessa 

Traumaattiset kokemukset tallentuvat kognitiivisen tietoisuuden ulkopuolella olevaan 

muistiin osittain ei-kielellisessä muodossa, kuvina, ääninä, hajuina, kehollisina kokemuk-

sina ja tunteina. Näihin muistijälkiin sisältyvät voimakkaat tunnekokemukset ja keholliset 

tuntemukset voivat laueta myöhemmin pienenkin ärsykkeen seurauksena.  (Odgen ym. 2009,

8-11).

Hyväksikäytön kokenut pyrkii välttämään traumaan liittyviä ärsykkeitä, koska ne uhkaa-

vat nostaa ylivoimaiset kokemukset tietoisuuteen. Hän saattaa esimerkiksi karttaa kaik-

kea läheisyyttä, seksiä, ihmisten välisiä ristiriitoja, oman kehon katsomista ja koskemista 

tai peseytymistiloja. Samasta syystä hän usein välttää asian muistelemista, siitä puhu-

mista ja terapiaan hakeutumista. Kokemus vaikeuttaa myös kykyä olla intiimissä parisuh-

teessa ja ratkaista traumasta johtuvia parisuhdeongelmia. (Hart ym. 2009, 209-210).

Traumatisoitunut ihminen voi pyrkiä turruttamaan itsensä päihteillä tai pitämään itsensä 

jatkuvasti niin kiireisenä, että ajatukset ja muistot pysyvät poissa. Hän voi yrittää estää 

traumaan liittyviä ajatuksia tai tunteita tulemasta tietoisuuteen myös vahingoittamalla 

itseään.  

Hyväksikäytön kokeneet pyrkivät välttämään fyysisiä tuntemuksia ja tunteita ja näin he 
saattavat kadottaa kyvyn tunnistaa, milloin he ovat ylirasittuneita, surullisia, väsyneitä, 
nälkäisiä tai yksinäisiä. Tämä mekanismi estää heitä ottamasta lepoa, rentoutusta, ruokaa 
tai yhteyttä toisiin ihmisiin. He saattavat myös kadottaa kiinnostuksensa itseensä ja ovat 

tämän vuoksi kyvyttömiä huolehtimaan itsestään (Hart ym. 2009, 54-59).
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Toistuvat dissosiatiiviset tilanteet voivat johtaa dissosiaatiohäiriöön eli rakenteelliseen 
dissosiaatioon. Tästä on seurauksena voimakkaasti vaihtelevaa ja epätarkoituksenmu-
kaista käyttäytymistä, jota on vaikea ennakoida. Tällainen ihminen saattaa hyvinkin pär-
jätä työssä ilman näkyviä merkkejä, mutta yön lähestyessä kun pitäisi uskaltaa nukahtaa, 
kaoottinen emotionaalinen puoli ottaakin vallan eikä ihminen uskalla mennä nukkumaan. 
Kauhuntunteen ja ahdistusoireiden päästessä valloilleen hän esimerkiksi ajattelee pakon-

omaisesti kuolemaa, ahmii ruokaa tai viiltelee itseään. (Odgen ym. 2009, 37-41;  Brusila ym.

2009, 83-84).

Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksia ovat ensisijaisesti masennus, syyllisyydentunne, 
huono omanarvontunne, pelkotilat ja viha. Eri elämänvaiheiden aikana saattaa seksuaali-
nen hyväksikäyttö ilmetä työ- ja toimintakyvyn laskuina, ihmissuhdeongelmina, itsetun-
tovaurioina, seksuaalisena toimintahäiriöinä, mielialamuutoksina, psykiatrista hoitoa vaa-

tivina sairaustiloina tai riskikäyttäytymisenä (Sanderson 2008, 40-42).

Traumaperäinen stressihäiriö PTSD 

Traumaperäinen stressihäiriö on nykyisin paljon tutkittu ja hyvin tunnettu 
oirekokonaisuus. Se kehittyy vastineena poikkeuksellisen voimakkaasti vaikuttaneeseen 
tapahtumaan tai tilanteeseen jossa koetaan voimakasta ahdistuneisuutta tai muuta 
psyykkistä kärsimystä. Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena kehittyy 
useimmille  PTSD (Posttraumatic Stress Disorder)

Traumaperäisessä stressihäiriössä oireita voivat olla esimerkiksi: 

 jatkuvat muistikuvat
 hetkelliset voimakkaat takaumat
 painajaisunet
 ahdistuneisuus olosuhteissa jotka muistuttavat tapahtumasta;

tällöin pyritään välttämään joutumasta samankaltaisiin tilanteisiin

 kykenemättömyys muistaa osittain tai kokonaan joitakin keskeisiä

asioista traumaattisesta tapahtumasta

 jatkuvat psyykkiset ylivireysoireet:
unettomuus, ärtymys, vihanpuuskat, keskittymisvaikeudet, lisääntynyt valppaus

ja varuillaan oleminen, liiallinen säpsähtely

 masennus
 käytöshäiriöt
 päihdeongelmat
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Traumaperäisen stressihäiriön kehittymiseen on yhteydessä trauman voimakkuus ja tois-
tuvuus, aikaisempi mielenterveys sekä perheen ja sosiaalisen verkoston antama tuki.  

(Cacciatore 2011, 282-282)

2. LAPSENA KOETUN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN
VAIKUTUKSET AIKUISEN NAISEN SEKSUAALISUUDESSA

Useimmat tutkimukset osoittavat, että seksuaalisen hyväksikäytön kokeneella on myö-
hemmässä vaiheessa seksuaalisessa sopeutumisessa ongelmia. Usein nämä ongelmat il-
menevät yleisenä seksuaalisena tyytymättömyytenä, johon kuuluu heikentynyt motivaa-
tio, seksuaaliset inhot, heikentynyt kiihottuminen, heikentynyt orgasmi, vaginismi ja kivu-
lias tai vaikeutunut sukupuoliyhdyntä. Lisävaikeuksina voi olla kyvyttömyys erottaa seksi 
kiintymyksestä, yliseksuaalisuus ja satunnaiset seksuaalisuhteet.  

(Sanderson 2008, 351-364)

Hyväksikäytön vaikutukset ovat yleensä vaiheittaisia. Myöhäismurrosikää ja vähän yli kah-
denkymmenen ikää rikkovat vapaan seksuaalisen toiminnan ongelmat tai erittäin vapaat 
seksisuhteet. 

Seksisuhde vakaan kumppanin kanssa saattaa alussa sujua ongelmitta, mutta kun suhde 
syvenee ja siihen liittyy muitakin kuin seksiin viittaavia tunteen ilmauksia, voi lapsuuden 
hyväksikäytön muistot tulla esiin ja aiheuttaa tunteiden sekavuuden. Tämä voi vaikuttaa 
suhteeseen ja johtaa seksuaaliseen tyytymättömyyteen. 

Kliinisissä havainnoissa on tuotu esiin myös se, että joillakin hyväksikäytön kokeneilla ei 
ole seksuaalisia ongelmia ennen kuin ensimmäinen lapsi syntyy. Raskausaika ja synnyttä-
minen voivat antaa naiselle mahdollisuuden ja tilaisuuden tuntea kehonsa. Tämä voi 
tehdä hyväksikäytön kokeneen erittäin haavoittuneeksi ja laukaista monia lapsuuteen liit-
tyviä muistoja. Lapsi voi muistuttaa hyväksikäytön kokenutta hänestä itsestään alttiina 
lapsena, mikä voi laukaista muistot, joita hän on vuosia yrittänyt tukahduttaa.  

(Cacciatore 2006, 219-222)

Itseluottamus ja minäkuva ovat yhteydessä kykyyn hyväksyä seksuaalisuus ja nauttia siitä. 
Ne joilla on todettu tunne-elämän ja mielialanhäiriöitä kärsivät keskimäärin enemmän 
heikosta itsetunnosta ja nämä puolestaan näkyvät seksuaalisuuden alueella erilaisina häi-
riöinä. Kun läheisyyden kokeminen laukaisee levottomuuden, ahdistuksen tai pelon, ih-
misillä ilmenee samanaikaisesti seksuaalisia häiriöitä. Lapsena seksuaalisistä hyväksikäyt-
töä kokeneilla esiintyy keskimääräisesti enemmän toiminnallisia seksuaaliongelmia. (Vir-

tanen 2002, 169-170.)
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Lähes kaikki tunteet liittyvät ihmisen omaan minäkuvaan, itsetuntoon, seksuaalisuuteen 
ja nautintokykyyn. Pelko on yksi tavallisimmista lähestymisen esteitä. Surullinen ja vihai-

nen ihminen ei ole juurikaan kykenevä seksuaalisiin kokemuksiin. (Cacciatore 2006, 219-222.)

Kirjallisuudessa on mainittu seuraavista seksuaalisuuden alueen ongelmista joita esiintyy 
aikuisilla naisilla joilla on taustalla seksuaalisen hyväksikäytön kokemus lapsuudessa: Mo-
tivaation heikkeneminen seksiin, pelkotilat,inho, kiihottumisen heikentyminen, orgasmin 
saannin vaikeutuminen, seksuaalinen tyytymättömyys, vaginismi, kivulias tai vaikeutunut 
yhdyntä, kyvyttömyys erottaa rakkaus seksistä, yliseksuaalisuus, seksuaalinen suuntautu-

minen, satunnaiset seksisuhteet ja prostituutio. (Sanderson 2008, 351-364)

Tässä työssä keskitytään seuraaviin seksuaalisuuden alueen ongelmiin 
ja häiriöihin sekä niiden hoitomenetelmiin.  

1. Motivaation heikkeneminen seksiin, pelkotilat ja inho

2. Haluttomuus, kiihottumisen heikentyminen ja häiriöt

3. Orgasmin saannin vaikeus

4. Vaginismi

5. Kivulias ja vaikeutunut yhdyntä

6. Yliseksuaalisuus

Seksuaaliset toimintahäiriöt ovat halun, kiihottumisen, sukupuolielinten toiminnan ja yh-
dynnän häiriöitä ja ne voivat johtua elimellisistä syistä tai ei-elimellisistä syistä. Tässä 
työssä keskitytään ei-elimillisiin häiriöihin, koska huomion kohteena on lapsuudessaan 
seksuaalisen hyväksikäytön kokeneet ihmiset. Tällaisessa tilanteessa psyykkiset tekijät ra-
joittavat tai estävät seksuaalista toimintaa ja siitä on muodostunut pitkäkestoinen on-

gelma joka rajoittaa huomattavasti seksielämää. (Sanderson 2008, 351-364)

Somaattisiin hoitomenetelmiin tulisi aina liittää seksuaalineuvonta ja tarvittaessa suppor-
tiivinen seksuaali- ja psykoterapia. Psykoterapiaa on erityisen tärkeää käyttää silloin kun 
kipu syntyy psyykkisten syiden kuten ahdistuksen, pelkojen ja paniikkihäiriöiden pohjalta 
ja tai kun on tietoa eri elämänkaaressa tapahtuneesta seksuaalitraumasta.  
(Virtanen 2002,264.) 
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2.1.  Motivaation heikkeneminen seksiin, pelkotilat ja inho seksuaalista 
toimintaa kohtaan 

Heikentyneeseen motivaatioon kuuluu seksin pelko, joka voi liittyä inhoreaktioihin. Tätä 
on selitetty sillä, että seksuaalinen toiminta kykenee herättämään voimakkaita pelkore-
aktioita naisessa. Lisäksi ahdistuksen odottaminen ennalta saattaa olla voimakkaampi 
kuin varsinainen uhka, joten mikä tahansa lähestyminen, kiinnostusta osoittava fyysinen 
kontakti voi aiheuttaa inhoreaktioita. 

Hyväksikäytön kokeneet ilmoittavat usein, että seksuaalisen toiminnan tietyt piirteet, ku-
ten tietyntyyppinen koskettelu tai tiettyjen kehonosien koskettelu aiheuttaa voimakkaan 
ahdistuksen johon voi liittyä välähdyksenomaisia muistikuvia lapsuudesta. Nämä muisti-
kuvat voivat olla niin tarkkoja, että ne häiritsevät haluttavan kumppanin kanssa tapahtu-
vaa toimintaa ja voivat aiheuttaa samanlaisia reaktioita kuin hyväksikäytön aikana. Muita 
laukaisevia tekijöitä voi olla esileikin tietynlaiset piirteet, joutuminen kosketuksiin sper-

man kanssa tai erilaiset hajut. (Sanderson,2008, 351-364) 

Pelon tunteita seuraa erilaiset vireystilaan vaikuttavat fysiologiset muutokset jotka johtu-
vat autonomisen hermoston toiminnasta.  Nämä tilanteet eivät anna mahdollisuutta ren-
toutua ja nauttia sukupuoliyhteydestä.  

Pelkoreaktiot voivat häiritä myös seksuaalista stimulaatiota vähentämällä seksuaalisia re-
aktioita, kuten vaginan liukkautta ja turpoamista. Voi olla myös kaikkien seksuaalisten 
tunteiden ja eroottisten tuntemusten poissulkemista dissosiaation avulla joka äärimmäi-
sissä tapauksissa voi johtaa seksuaaliseen puudutukseen.  (Virtanen 2002,152) 

Seksuaaliseen inhoon vaikuttaa myös tilanteen hallinnan menettäminen ja pelko, että 
tuntee mielihyvää. Minkälainen tahansa tunne siitä, että kumppani vähänkin yrittää pai-
nostaa johonkin tuo aikaisemmat hyväksikäyttökokemukset esiin ja aiheuttaa ahdistusta 
ja pelkoa.   

Seksuaaliset tilanteet voivat aiheuttaa pelkoreaktioita, jotka tuovat voimakkaan ahdistuk-
sen joka keskeyttää tai estää kiihottumisen. Kiihottumisen voi keskeyttää myös inhon fy-

siologiset ilmentymät kuten huonovointisuus ja oksentaminen. (Sanderson,2008, 351-364) 

 Vastenmielisyys tai nautinnon puute on välttämiskäyttäytymistä joka johtuu pääasiassa 
intra- ja interpersoonallisista tekijöistä. Yksilön henkilöhistoriaa voi olla nuoruuden kas-
vuympäristön tiukan moraalin tai arvomaailman aiheuttamia ristiriitoja omien seksuaalis-
ten tarpeiden ja kokemusten välillä. Ihminen tuntee itsessään psykofyysisen seksuaali-
suuden ja sen tyydyttämisen tarpeen, mutta hänen sosiaalinen ja eettismoraalinen mi-
nänsä ei hyväksy niiden ilmentämistä käyttäytymisen tasolla. Taustalla voi olla myös trau-
maattinen kokemus eri elämän vaiheessa seksuaalisuuden alueella ja myös masennus ja 
muut mielialahäiriöt voivat vaikuttaa seksuaaliseen vastenmielisyyteen.  
(Virtanen 2002, 152-168.)
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 kumppanin sukupuolielimet

 omat sukupuolielimet

 penetroiduksi tuleminen

 penetroiminen itse

 sukupuoliyhteys

 eroottinen fantasia

 sukupuoliset eritteet ja hajut

 mielihyvä

 eroottinen mielihyvä

 rakastuminen

 läheisyys

 tunteiden osoittaminen

 kiihottuminen

 sukupuolinen epäonnistuminen

 orgasmi

 kontrollin menettäminen

 suuteleminen

 rintojen koskettaminen

 riisuutuminen

 alastomuus

 torjutuksi tuleminen

 hylätyksi tuleminen

 suuseksi

 anaaliseksi

 oma ja kumppanin sitoutuminen

suhteeseen

Seksuaalisella vastenmielisyydellä ja haluttomuudella on vahva yhteys traumasta johtu-

viin ahdistuneisuusoireisiin, lähinnä pelkotiloihin ja erilaisiin fobioihin. Seksuaalisen tilan-

teen ennakointi tai sellaiseen joutuminen voivat aiheuttaa erilaisia fyysisiä vireystilaoi-

reita kuten hengityksen nopeutumista, hengenahdistusta, sydämen sykkeen kiihtymistä, 

vapinaa, hikoilua, pahoinvointia, tuntohäiriöitä, huimausta ja silmissä mustumista.  Hen-

kilö voi pelätä tällöin tajunnan tai kontrollin täydellistä menettämistä. (Virtanen 2002, 169-
170)

Seksuaalista vastenmielisyyttä tai nautinnon puutetta aiheuttavat ahdistusoireiset tilat 
voivat olla; Masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, 
yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, pelko-oireinen ahdistuneisuushäiriö (fobia), sosiaalisten 
tilanteiden pelko, paniikkihäiriöön liittyvä pelko, pakko-oireinen häiriö, hypokondrinen 

häiriö, depersonalisaatio- ja derealisaatio-oireyhtymä. (Sanderson 2008, 351-364; Virtanen

2002, 169-170).

Vastenmielisyys tai nautinnon puute on monimuotoinen häiriö, jossa seksisuhteen vuo-
rovaikutuksen ennakointi tai itse toiminta aiheuttaa levottomuutta, ahdistusta, pelkoa tai 
paniikkireaktion. Psykofyysiset oireet aiheuttavat kyvyttömyyden tuntea seksuaalista 
mielihyvää tai voivat vaikeuttaa sitä. Vastenmielisyyden tunne heikentää myös motivaa-
tiota ja aktiivisuutta ja johtaa myös seksuaaliseen ja haluttomuuteen. Joissakin tapauk-
sissa reaktiovasteet ovat kehollisella tasolla normaaleja ja orgasmi voi olla mahdollista, 
mutta ei ole kiihottumisen ja mielihyvän tunteita. Tästä käytetään nimitystä seksuaalisen 
nautinnon puute eli seksuaalinen anhedoania (Virtanen 2002, 168). 
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Sukupuolisen vastenmielisyyden yhteydessä esiintyviä pelkoja, jotka on tärkeää ottaa huomioon 
haastattelussa: 



Seksuaalisen vastenmielisyyden, pelon, inhon ja nautinnon puutteen hoito tulisi kohdis-
taa häiriön ensisijaiseen aiheuttajaan ja tarvittaessa häiriölle altistaviin ja sitä ylläpitäviin 
tekijöihin. Useimmissa tapauksissa hoito toteutetaan neuvonnan, psykoterapian ja sek-
suaaliterapian keinoin. Siinä käsitellään oiretta ja sen kehittymistä ja hallintaa kognitiivis-
behavioraalisen tai psykodynaamisen psykoterapian, ratkaisukeskeisen lyhytterapian tai 
supporttiivisen terapian viitekehyksessä. Traumaterapia lapsuuden seksuaalisen hyväksi-
käytön kokeneiden terapiamuotona toimii yhtenä tehokkaana hoitomuotona. Jos taus-
talla on jokin ahdistuneisuusoireinen häiriö, hoidon tulee keskittyä myös siihen. Seksuaa-
lineuvontaan ja terapiaan voidaan yhdistää myös lääkehoito lähinnä jännittyneisyyttä ja 
ahdistusta lievittävänä ja niiden somaattisia oireita vähentävänä farmakoterapiana. Voi-
daan käyttää myös muun tyyppisiä psyyke lääkkeitä matala annoksisina..  

Integroitu hoito joka sisältää kolmea eri menetelmää; seksuaalineuvontaa, seksuaalitera-
piaa ja lääkehoitoa (Virtanen 2002,168).

2.2 Haluttomuus 

Ennen kuin voidaan puhua halukkuuden ongelmista, on tarpeen selvittää mitä seksuaali-
nen halukkuus on ja mitä siihen liittyy.  Ihmisen seksuaalinen toiminta nähdään nykyisin 
ympyränä jossa on neljä eri kohtaa: libido eli halukkuus, kiihottuminen, orgasmi ja yhdyn-
nän jälkeiset muistot ja jokainen näistä on yhteisvaikutuksessa toisiinsa. Nautinnollinen 
seksi johtaa miellyttäviin fyysisiin ja psyykkisiin tuntemuksiin, jotka saavat aikaan vahvan 
positiivisen palautteen ja vahvistavat libidoa ja siten seksuaalista käyttäytymistä.   

(Heusala 2010, 236-237)

Jotkut hyväksikäytön kokeneet voivat kokea kiihottumista jos he ajattelevat hyväksikäyt-
töä ja sen tekijää mielessään. Vaikka tällaiset fantasiat aiheuttavat seksuaalista kiihottu-
mista ne voivat olla erittäin ahdistavia, koska ne vahvistavat syyllisyyden ja häpeän tun-
teita (Sanderson, Cacciatore, Heusala ). 

Seksuaalisuuteen liittyvät kielteiset kokemukset ja tunteet säätelevät valintoja, kiihottu-
mista ja kykyä kokea mielihyvää. Ihminen voi alkaa tällöin tiedostamattaan jarruttaa kii-
hottumista ja mielihyvän kokemista. Tästä voi seurata haluttomuuden kierre. (Virtanen

2002, 169-170).
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Hoitomenetelmät: 



 Hypoaktiivinen seksuaalisen halun häiriö jossa libido,
motivaatio ja toiminnot ovat alentuneet

 Vastenmielisyys, seksuaalisuutta kohtaan tunnettua vastenmielisyyttä, ahdis-
tusta tai pelkoa ja tilaan voi liittyä myös paniikkityyppistä oireilua

 Nautinnon puute, kiihottuminen ja seksuaaliset reaktiovasteet ovat
normaaleja, mutta ei ole mielihyvän tunnetta. (seksuaalinen andohenia)

 Halun yhteensopimattomuus; yksilön ja hänen kumppaninsa vietin
ja halun intesiteetti tai ajoittuminen ei sovi yhteen.

(Virtanen 2002,143-144)

Halu ja sen herääminen on eri asia kuin kehon kiihottumistila. Ne voivat tapahtua eri ai-
kaan, jopa toisistaan riippumatta. Keho voi olla hyvin kiihottunut, ilman että on halua sek-
siin.  Halu kuitenkin saattaa syntyä, jos kiihottuminen jatkuu tai jos seksiin vaan ryhtyy 
ellei sille ole selviä esteitä, kuten liian vaaralliseksi tai epämiellyttäväksi koettu tilanne. 

Halu ja kehon kiihottuminen eivät aina kulje yhdessä. Kumpaa tahansa voi olla ilman 
toista. Halu voi syttyä puhtaasti siitä, että keho kiihottuu kosketuksesta, suudelmasta tai 

muusta (Cacciatore 2011, 241-243).

Toimintahäiriön historiallisiin tekijöihin kuuluu lapsuuden ja nuoruuden kasvatustausta, 
hyväksikäyttökokemus, aiemmat yleiset elämänkokemukset seksuaalisuudesta ja vuoro-
vaikutuksesta parisuhteessa sekä niiden pohjalle muodostunut kokonaispersoona ja su-
kupuoli-identiteetti.  Historiallisissa tekijöissä tulee erityisesti ottaa huomioon mahdolli-
set aiemmat sukupuoliset ja parisuhteen traumat (Virtanen 2002,143). 

Lapsuudessa on opittu useimmat seksuaalisuuden ilmentämisen kannalta keskeiset ar-
vot, asenteet, käyttäytymismallit esimerkiksi suhtautuminen keholliseen läheisyyteen, 
hellyyden ja tunteiden osoittamiseen, koskettamisen, suutelemiseen, alastomuuteen 
sekä omiin ja muiden sukupuolielimiin. Joidenkin toimintaa kahlitsevat usein tiedostama-
ton näkemys seksuaalisuuden häpeällisyydestä ja paheksuttavuudesta (Virtanen 2002,143).  

Erityisen vaikeuden näihin asioihin tuo lapsuudessa koettu seksuaalinen väkivalta joka rik-
koo normaalinen seksuaalisen kehityksen. 

Viestinnän puute vahvistaa häiriötä. Taustalla on yksilön, hänen kumppaninsa tai molem-
pien puutteelliset viestinnälliset tai muut vuorovaikutustaidot, ei ole opittu ilmaisemaan 
asioita puhumalla eikä ratkaisemaan ongelmatilanteita viestinnän avulla  

(Virtanen 2002, 138-139).

10

Sukupuolisen halunhäiriössä voidaan erottaa neljä alatyyppiä, 
jossa pääoireena on haluttomuus: 



Spesifinen hoito kohdistetaan haluttomuuden tunnettuun lääketieteelliseen aiheuttajaan 
sairaustilanteiden mukaan. 

Psykologiset hoitomenetelmät; psyko- ja seksuaaliterapian menetelmiä, joilla pyritään 
vaikuttamaan haluttomuuden altistaviin tekijöihin, edistäviin tai ylläpitäviin intra- ja inter-
persoonallisiin tekijöihin. 

 Seksuaalineuvonta ja terapia
 Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 Kongnitiivis-behavioraalinen psykoterapia
 Psykoanalyyttiset terapiat (analyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi)
 Suggestiiviset terapiat
 Pariterapia
 Systeemiset ja integroidut terapiat
 Traumaterapia (Virtanen 2002, 167)

Haluttomuus on yksilön henkilökohtainen kokemus ja siihen vaikuttaa myös yhteisö, 
yleisö, kulttuuri, aikakausi ja ammattilaisten tulkinnat.  

Seksuaalianamneesi on tärkeää tehdä huolella yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakasta tulisi 
haastatella hyvin ja kuunnella huolellisesti sekä ottaa huomioon hänen seksuaaliset eri-
koispiirteensä, arvonsa, odotuksensa, parisuhteensa sekä tarvittaessa kumppanin näke-

mykset (Heusala 2010, 235-237).

Haluttomuutta voidaan tarkastella ongelman alkamisajankohdan, keston, häiriön laajuu-
den perusteella.  

Seksuaalisen haluttomuuden syiden ymmärtämisen edellytyksenä on seksuaalisen halun 
mekanismien tunteminen. Sukupuolivietti ja sen ohjaamat seksuaaliset tunteet erilaiset 
reaktiovasteet ja käyttäytyminen muodostavat monimutkaisen prosessin, joka koostuu 

elimellisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä (Virtanen 2002, 169-170).

Seksuaalinen halu voidaan jakaa kolmeen eri tekijään; 

1. Sukupuolivietti; neuroendokriininen generaattori, joka synnyttää
sukupuoliseen toimintaan ohjaavat impulssit

2. Sukupuoliset odotukset ja toiveet; kongnitiivinen pyrkimys,
intentio, joka muodostaa ideatason

3. Sukupuolinen motivaatio; käyttäytymistä ohjaaja tekijä,
joka on riippuvainen asenteista, arvoista ja aiemmin seksuaalisista
kokemuksista ja on yleensä opittua käyttäytymistä.
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Haluttomuuden hoito: 



Haluttomuuden yksityiskohtaiset ongelmien kartoittaminen on tärkeää hoito kohdistetaan 

kolmeen tekijään: 

1. Alistavat tekijät; aikaisemmat seksuaalikokemukset, heikko itsetunto, poikkeava
minäkuva, asenteet, ongelmatilanteiden epäkypsät ratkaisumallit, mielentervey-
den tai käyttäytymisen muut häiriöt ja vuorovaikutuksen ongelmat

2. Edistävät tekijät: Monet elimelliset sairaudet, neuro-endokriinisen impuls-
sigeneraattorin häiriöt, lääkkeet ja päihteet ja elämäntilanne

3. Ylläpitävät tekijät; toistuvat seksuaalinen epäonnistuminen, viestinnän

häiriöt ja tiedon puute.  (Virtanen 2002, 152-154)

Kumppani, rakastettu ei voi tietää naisen seksuaalista historiaa. Jos seksuaaliongelmia il 
menee, taustalla saattaa olla kehon tunnemuistot ikävistä kokemuksista ja turvallinen 
suhde antaa niille tilaa nousta esiin. Silloin kumppanille kannattaa kertoa kokemuksis-
taan, vaikkei kertominen olekaan helppoa. Kannattaa ottaa huomioon kumppanin vas-
taanottokyky ja arvostaa sitä. Joskus seksuaalisen väkivallan kokeen kokemukset voivat 
olla niin vaikeita ettei kumppani kykene kuuntelemaan niitä. Väkivalta- ja kaltoinkohtelu-
kokemukset ovat ahdistavia, epäoikeudenmukaisia ja raivostuttavia. Monet eivät halua-
kaan puhua parisuhteessa vanhoista väkivaltakokemuksista eikä halua sekoittaa ihanaa ja 
arvokasta ja kerrankin hyvältä tuntuvaa suhdetta aikaisemmilla vaikeilla kokemuksilla. 
Kaikkea ei tarvitse kertoa yksityiskohtaisesti, mutta kumppanin on hyvä tietää jotakin, sillä 
joskus jokin ele tai kosketus saattaa nostaa pintaan tunteita ja silloin seksikin tuntuu pa-
halta.  Tärkeintä on, että kumppani saa tiedon, ettei mikään hänen tekonsa ole syypää 
pahaan oloon. Ikävä muisto voi laueta päälle tai pääsee jotenkin vain pintaan tässä tur-
vallisessa suhteessa. Ilman tietoa kumppanista voi tuntua, että hän toimii tietämättään 

väärin ja vahingollisesti. (Cacciatore 2011, 86-287.)

Kun suhde on luottamuksellinen ja turvallinen seksi voidaan keskeyttää milloin tahansa ja 
pitää tauko ja kumppani ymmärtää ja uskoo toista. Väkivaltaa kokenut kumppani saa var-
muuden siitä, ettei hänen tarvitse teeskennellä ja hänen toiveitaan ja tunteitaan kunnioi-
tetaan. Toinen osapuoli saa kokemuksen siitä, että hän on se turvallinen rakastettu, jonka 

seurassa kumppani voi olla oma itsensä. (Cacciatore 2011 286-287)

Aistit seksuaalisen halukkuuden herättäjänä 

Haju- ja makuaisti 

Hajuaistilla ja libidolla on yhteys. Nenässä sijaitsevilla eräillä erikoistuneilla rakenteilla on 
kyky vastaanottaa kemiallinen ärsyke ja kuljettaa se hermoimpulssina keskushermostoon. 
Nenäontelon ylätakaosassa on hajuepiteeliä, jossa sijaitsevat hajureseptorit. Hajusolut 
ovat ihmisessä ainoita hermosoluja, jotka ulottuvat epiteelin pinnalle asti. Limakalvolta 
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reseptoreiden kautta kemiallisesta sähköiseksi muuttunut viesti kulkeutuu suoraan limpi-
seen järjestelmään eli aivojen tunnekeskukseen.  

Makuaistilla on oma merkityksensä myös libidon kannalta. Hajuaisti on voimakkaasti yh-
teydessä makuaistiin sillä monet maut ovatkin itseasiassa hajuja. Kielessä sijaitsevat ma-
kuaistin reseptorisolut muodostavat makusilmuja, jotka rekisteröivät neljää eri makua: 
makeaa, hapanta, suolaista, kitkerää. Makuaistia pidetäänkin hajuaistin ohella erityisesti 
naisilla tärkeänä vaikuttajana libidoon. Syljen eritys lisääntyy voimakkaasti naisen kiihot-
tuessa valmistaen naisen makuaistin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suutele-
minen ja partnerin ihon nuoleminen tuovat seksuaalista mielihyvää, mikäli niiden maku-

aistimus on naista miellyttävä. (Heusala 2010, 241-242.)

Tuntoaisti 

Tuntoaisti on ihmisen kaikkein persoonallisin aisti, sillä se tuo kaksi ihmistä lähemmäksi 
toisiaan. Ihmiset tarvitsevat suhteissaan kehokontaktia jotta tuntisivat itsenä hyväksy-
tyiksi ja pidetyiksi. Läheisyyden voima tuo mielihyvää ja turvallisuutta. Kosketuksen kautta 
kehossa käynnistyy toimintoja, jotka lisäävät mielihyvähormonien toimintaa. Ihmisten 
ihossa on runsaasti kosketukselle herkkiä hermopäätteitä ja iho reakoi voimakkaasti mo-
nenlaiseen kosketukseen. Fyysisessä kosketuksessa aiheutetaan painetta ihon tuntokeh-
räsiin, josta impulssi menee suoraan aivoihin. Aivoissa paine rekisteröidään ja siellä vali-
taan miltä kosketus tuntuu. Fysiologisesti kosketus lisää neste- ja verenkiertoa, rentout-
taa lihasjännitystä ja vahvistaa puolustuskykyä ja vaikuttaa aivotoimintoihin positiivisesti. 

(Parantainen 2011, 63-65)

2.3   Orgasmin saannin vaikeus 

Orgasmiongelmien syyt ovat usein samoja kuin haluttomuudessakin. Orgasmiongelman 

laatu on tärkeää selvittää ennen hoidon aloittamista. Lapsena koetun seksuaalisen hyväk-

sikäytön kokemuksen seurauksena voi olla psyykeen sisäinen ristiriita, joka näyttäytyy 

epäonnistumisen pelkona ja seksin suorituskeskeisyytenä. Myös traumaan liittyvä syylli-

syys ja häpeä vaikuttavat siihen, ettei kiihottumista ja orgasmia saavuteta. Jotkut saatta-

vat myös kokea, että seksi on pahaa, sukupuolielimet likaisia ja inhottavia, tai että mas-

turbointi on paheksuttavaa. (Väisälä, L. 2006, 257) 

Organismivaikeudet ovat yksi tavallisimmista kysymyksistä naisen seksielämässä. Orgas-
mivaikeuksien taustalla saattaa olla monia eri syitä. Kun itse tietää mikä kiihottaa ja mikä 
tuntuu hyvältä voi rakastelussakin ohjata kumppaniaan toimimaan omaa mielihyvää lisä-
ten ja orgasmin tavoittaminen voi helpottua. Orgasmivaikeuden taustalla voivat olla yksi-
lölliset syyt, jopa perusturvallisuuden puute lapsuudessa sillä orgasmiin heittäytyminen 

edellyttää rohkeutta kokea turvallisuutta toisen läheisyydessä. (Cacciatore 2011, 48-49)

Orgasmihäiriö on kyseessä silloin kun naisella on vaikeuksia saada orgasmi, kun orgasmi 
viivästyy riittävän seksuaalisen kiihottumisen ja stimulaation aikana tai orgasmi puuttuu 
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täysin. Tästä syntyy ongelma jos se aiheuttaa henkilökohtaista kärsimystä. Orgasmihäiri-
östä ei ole kyse silloin jos se ei häiritse tai sen puuttuminen johtuu liian vähäisestä kiihot-

tumisesta ja stimulaatiosta. (Heusala 2010, 92-10)

Kaikilla hyväksikäytön kokeneilla ei orgasmi ole heikentynyt. Jotkut saavat orgasmin ihan 
yllättäen, joka ei välttämättä liity kiihottumiseen vaan lihaskramppeihin ja makaamiseen 
tietyssä asennossa tai voivat tulla pelkästään muistikuvista. (Sanderson, 2002, 71) 

Orgasmin saavuttaminen joillakin voi olla mahdollista vain tietyissä tilanteissa kuten mas-
turboimalla, alkoholin vaikutuksen alaisena, uuden kumppanin kanssa tai sellaisen kump-
panin kanssa joka ei esitä vaatimuksia eikä uhkaa ja jonka kanssa on turvallista.  
(Sanderson,2002,71) 

Jos seksuaalinen motivaatio ja halu ovat riittävät, elimistössä kehittyy kiihottuminen ja 
siihen liittyvä niin sanottu seksuaalinen reaktiosarja ja orgasmi. Naisella psykofyysinen or-
gasmikokemus kestää pidempään ja on monivaiheisempi verrattuna miehen orgasmiin. 
Naisilla on todettu samassa reaktiosarjassa voivan esiintyä useampia peräkkäisinä orgas-
meja, jotka saattavat joskus liittyä toisiinsa pitkäksi orgasmikokemukseksi. Naisen orgas-
mit vaihtelevat myöskin intensiteetiltään eri kiihottumiskerroilla huomattavasti enem-

män kuin miehillä. (Virtanen 2002, 149-150)

Toiminnalliset seksuaalihäiriöt voivat ilmetä seksuaalisen reaktiosarjan eri vaiheissa, 
minkä mukaisesti ne luokitellaan halun, kiihottumisen, orgasmin tai laukeamisvaiheen on-
gelmiksi.  (Virtanen 2002,149-150) 

Seksuaalisen reaktion vaiheet 

1. psyykkinen kiinnostus
2. halun herääminen
3. kiihottuminen
4. tasannevaihe
5. orgasmi
6. jälkitila, laukeamisvaihe

Orgasmi koetaan aivoissa ja sen mittaaminen on 

hankalaa eikä ole myöskään tarkkaa määritelmää 

mitä orgasmilla tarkoitetaan. Tärkeintä seksuaali-

suudessa on saavuttaa nautinto ja tyydyttynei-

syys. (Väisälä 2006, 258) 

(Virtanen 2002 149-150) 
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2.4  Vaginismi eli emätinkouristus 

Vaginismi eli emätinkouristus on lantionpohjan ja emättimen lihasten voimakas, pitkitty-

nyt supistus. 

Voimakas emättimen kouristustila saattaa liittyä  pelkoon jonkin sisään työntymisestä va-

ginaan. Vaginismissa emättimen uloimman kolmanneksen ja välilihan lihakset supis-

tuvat niin, että sisään työntyminen estyy kokonaan, tai niin, että siihen liittyy kovaa 

kipua. Tämä pelkoreaktio on usein syntynyt suojaamaan lasta hyväksikäyttötilan-

teessa koetulta tunkeutumisen uhalta. Pelko aiheuttaa tahdosta riippumattoman ref-

leksin, joka tuottaa supistuksen ja sisäänpääsyä estävän lihasjännityksen.(Virtanen 

2002, 235, Sanderson 2008, 362.) 

Vaginismi jaetaan primaariin ja sekundaariin. Primaari vaginismi on kyseessä silloin, kun 
nainen ei ole koskaan kokenut yhdyntää. Sekundaarisessa vaginismissa nainen on koke-
nut aiemmin kivuttomia yhdyntöjä. On myös vaginismista kärsiviä naisia, joilla emättimen 
kostuminen tapahtuu täysin normaalisti ja joiden seksuaalinen kanssakäyminen on nau-
tittavaa ja miellyttävää ilman yhdyntää. Vaginismista kärsivillä naisilla voi olla myös täysin 
normaali seksuaalinen halukkuus ja monet heistä saavat orgasmin suuseksissä, mastur-
boinnissa tai miehen stimuloidessa klitorista. (Heusala 2010,260-262.) 

Vaginismin eli emätinkouristuksen laukaiseva tekijä on ensisijaisesti psykogeenistä. Osa 
tutkijoista ajattelee vaginismin seuraukseksi eikä niinkään primaariseksi syyksi. On esi-
tetty, että vaginismista kärsivien naisten elämänkaareen liittyisi seksuaalisia traumoja, 
seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutumisen kokemuksia tai sukupuolielämään kohdis-
tuneita vammoja. Näille olettamuksille ei ole kuitenkaan vahvaa tieteellistä näyttöä. Sen-
sijaan vaginismista ajatellaan, että kouristus ilmenee vulvodynian tai dyspreuniaan liitty-
vän kivun laukaisemana. Emätinkouristusta on todettu esiintyvän myös seksuaalisten 
identiteettihäiriöiden, pelkojen, haluttomuuden, kumppaneiden yhteensopimattomuu-
den ja seksuaalisen vastenmielisyyden yhteydessä. (Väisälä 2006,257-258.) 

Hoitomenetelmät: 

Keskeinen työväline on esitietoina huolellinen seksuaalianamneesi, jossa selvitetään 
seksuaaliset arvot, normit, moraalikäsitykset ja kokemukset läpi elämänkaaren.  Hieno-
varaisuus on tärkeää eikä herkästi lähdetä avaamaan mahdollisia traumaattisia koke-
muksia ja muita arkaluontoisia asioita.  

Vaginismin hoitona on hyvä tietämys vaginismista, gynekologinen tutkimus mielellään 
peiliä apuna käyttäen, hoidon neuvonta, seksuaalineuvonta, lantionpohjan lihasten har-
joittaminen, poisherkistäminen ja seksuaaliterapia tai yksilöterapia tilanteen mukaan. 
Erityisen tärkeää on hyvä seksuaalianamneesi. (Väisälä,2006,262.) 

Yleisin hoitomenetelmistä on poisherkistäminen johon kuuluu vähittäinen totuttelu esi-
merkiksi pienen esineen viemisellä emättimeen ja sitten pikkuhiljaa suurempien sauvo-
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jen ja dilojen kautta edeten kohti haluttua peniskokoa. Venyttely voi tapahtua myös nai-
sen omin sormin ja myöhemmin kumppanin sormin. Fysioterapia auttaa naista tunnista-
maan omat lantionpohjan lihaksensa, joissa usein on jonkinasteinen tiedostamaton jän-
nitys. (Heusala 2010,260-262.) 

Erittäin hyviä hoitotuloksia on saavutettu menetelmällä jossa nainen harjoittelee penet-
raatiota aluksi yksin ja jatkossa kumppanin kanssa. Apuna voi käyttää sormea tai erilaisia 
dilataatiosauvoja vaihtaen aina suurempaan harjoittelukerrasta toiseen. Sauvojen vien-
tiä emättimeen voi helpottaa erilaisten liukuvoiteiden avulla. Dilataation jälkeen voidaan 
siirtyä esileikin kaltaisiin kiihottamisiin, mutta yhdyntä ei ole vielä sallittu, seuraavassa 
harjoittelun vaiheessa voidaan jo varovasti yrittää yhdyntää. (Väisälä, 2006, 262) 

Menetelmässä korostetaan seuraavia asioita: 

1. Hoito suunnitellaan aina asiakkaan ja parin yksilöllisten
ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan.

2. Seksiä pidetään luonnollisena toimintana, johon liittyy myös
paljon kehon tahattomia refleksin kaltaisia reaktioita.

3. Koska suorituspelko ja oireiden tarkkaileminen ovat keskeisiä oireita,
hoito kohdistetaan.

4. Käydään läpi syyllisyyden käsitettä ja pyritään lievittämään asiakkaan
tai tämän kumppanin syyllisyyden tunteita.

5. Autetaan paria ymmärtämään ja sisäistämään että seksi on vain yksi
parisuhteen vuorovaikutuksen muoto.  (Virtanen 2002, 264-270.)

2.5  Kivulias ja vaikeutunut yhdyntä 

Vaginismiin liittyy kivulias tai vaikeutunut yhdyntä, jossa on kipuja. Riittämätön vaginan 
liukkaus kiihottumisen aikana tai emättimen kouristuksissa ilmenevät lihasten supistumi-
set voivat vaikeuttaa yhdyntää. 

Yhdynnän aikainen kipukokemus voi olla yhdynnän aiheuttamaa tai yhdyntään liittyvää 

kipua  tai muuta epämiellyttävää tuntemusta. 

Seksin kuuluu tuntua hyvältä ja tuottaa mielihyvää ja nautintoa. Kipu usein estää mielihy-

vän ja nautinnon kokemisen ja seksitilanteita aletaan karttaa. Seksistä kieltäytyminen on 

järkevä keino estää kivun jatkuminen, mutta on tärkeää selvittää  aina kivun syy ja aiheut-

taja.  (Cacciatore 2011, 252-253) 
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Yleisempiä kipuun johtaneita syitä on emättimen kuivuus, ongelmat virtsaputkessa, sek-
suaaliset traumat, sädehoito, ärsytystilat tai häpyraon laajennusleikkaus. Syvässä dys-
areuniassa kipu tuntuu syvällä lantion pohjalla ja on luonteeltaan tylppää. Kipu voi syntyä 
myös siitä, että emättimen seinämä venyy väärään suuntaan. Muita kivun aiheuttajia voi-
vat olla emättimen väliseinä, tiukka immenkalvo, kohdun kallistuminen taakse, tulehdus-
tila, virtsateiden infektio, lantion tai vatsan alueen leikkaukset tai kasvaimet. Joskus kipua 
voi aiheuttaa liiallinen lantionpohjan lihasten harjoittelu, jonka seurauksena peräaukon 
sulkijalihakseen tulee kipua joka johtaa krooniseen jännitystilaan ja yhdynnän aikana 
esiintyvään kipuun. (Heusala 2010, 254-256.) 

Yhdynnän aikainen kipukokemus, joka voi olla yhdynnän aiheuttamaa tai yhdyntään liit-
tyvää kipua tai muuta epämiellyttävää tuntemusta. Useimmat tutkimukset ja kliinikot pi-
tävät naisen yhdyntäkipua lähinnä emätinkouristuksen eli vaginismin seuraamuksena ja 
tarkastelevat sitä pääasiallisesti elimellisenä ongelmana. Aikaisemmin on käyty kiistaa 
siitä, että psykodynaamisesta viitekehyksestä asiaa tarkastelleet katsoivat yhdyntäkivun 
intra ja interpersoonalliseksi häiriöksi. Kipua pidettiin toissijaisena ilmiönä vain oireena ja 
pyrittiin tarkastelemaan taustalla olevia mekanismeja. Moderni seksuaalilääketiede on 
vasta viime aikoina alkanut ymmärtää naisen yhdyntäkipujen kompleksisuutta ja tarkas-
tella niitä pitäen kipua ensisijaisena ongelmana. (Virtanen 2002,264-270.) 

Kliinisessä tarkastelussa; 

1. Pitäisi lähteä liikkeelle kivusta ja pyrkiä selvittämään sen syitä.
2. Seksuaalisen reaktiosarjan häiriöt sekä muut psykoseksuaaliset ja parisuhteen vuo-

rovaikutuksen ongelmat ovat seuratausta kivusta
3. Ei ole tarpeen jakaa yhdyntäkipuja orgaanisiin ja ei-orgaanisiin tapauksiin
4. kliinisessä työssä voidaan useimmiten olettaa häiriössä olevan sekä elimellisiä että

psyykkisiä osia, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Naisen yhdyntäkipujen yhteydessä tuodaan yleensä seuraavat käsitteet: 

 Dyspareunia; yhdyntäkipu tai epämiellyttävä tuntemus
 Syvä dyspareunia; siittimen syvän penetraation aiheuttama kipu yhdynnän

aikana
 Pinnallinen dyspareunia; kipu joka ilmenee vulvan alueella ja introituksen

mekaanisen kosketuksen ja kiihotuksen yhteydessä
 Vulvodynia; vulvan alueen korostunut kosketus- ja kipuherkkyys,

jonka ilmeneminen on yhdynnästä riippumatonta (Virtanen 2002, 255-256.)
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Kivun anamneesi: 

1. Missä kipu tuntuu
 esiintyykö kipua ulkoisesti vulvan alueella
 emättimen seinämässä vai syvemmällä

2. Millaista kipu on laadullisesti
 tuntuuko se polttavana, viiltävänä, terävänä tai tylppänä ja sykkiikö se

3. Kysytään kipua aiheuttavista tekijöistä ja tilanteista
 liittyykö kipu vain yhdyntään vai onko muulloinkin

4. Pyritään arvioimaan kivun kestoa
 onko se hetkellinen kipukokemus vai pitkäkestoinen,

kestääkö minuutteja vai tunteja

On tärkeää selvittää myös kivun intesiteetti jota voidaan mitata esim. kipuasteikolla 
0-10, jolloin 10 on pahin mahdollinen kipu. Voidaan pyytää pitämään myös kipupäiväkir-
jaa johon asiakas voi kirjata kipukokemuksensa ja niiden yksityiskohdat. On hyvä arvioida
yhdessä mistä itse arvelee kivun johtuvan ja pitääkö hän kokemaansa tilapäisenä ongel-
mana. (Väisälä 2006,257-261.)

2.6  Yliseksuaalisuus 

Monilla hyväksikäytön kokeneilla  on taipumus yliseksualisoida suhteensa miehiin uskoen 
ettei kukaan mies välitä heistä ilman seksuaalista suhdetta. Monien hyväksikäytön koke-
neiden mielestä on vaikea erottaa seksiä kiintymyksestä ja he tuntevat niiden olevan lu-
jasti kiinni toisissaan. Saattaa olla, että kiintymystä osoittava halaus voidaan tulkita sek-
suaaliseksi lähestymiseksi tai sukupuoliyhteydestä tulee niin tavanomainen ettei siinä ole 
mukana hellyyttä, rakkautta tai kiintymystä. (Sanderson, 2002, 72) 

Yliseksuaalisuuden on tutkimusten mukaan ajateltu olevan seurausta siitä, että hyväksi-
käytön kokeneet ovat oppineet käyttämään seksiä tehokkaana keinona saada palkitse-
mista tai heillä on riittämättömyyden tunteen ja huonon itsetunnon vuoksi seksin avulla 
pakottava tarve todistaa olevansa rakastettu ja kyvykäs nainen. Seksin, rakkauden ja hy-
väksymisen välinen yhteys on voinut ehdollistua jo lapsuudessa hyväksikäytön aikana ja 
niitä on aikuisiällä vaikea erottaa toisistaan. (Sanderson, 2002, 72.)

Välinpitämättömyys omaa kehoa ja itseä kohtaan mahdollistaa itsetuhoista ja riskialtista 
toimintaa osaltaan. Toiminta vahvistaa itseinhoa ja ulkopuolisuuden kokemusta. Toisaalta 
on mahdollisuus kokea ja tuntea kontrolloivansa tilannetta, jolloin kokee hallitsevansa ti-
lannetta. (Bildjuschkin, 2012, 220) 

Hoitomenetelmät: 

Lapsuuden aikaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä aiheutuneen trauman käsittelemi-
nen erilaisissa terapioissa ja tukihoitona seksuaalineuvonta- ja tai seksuaaliterapia autta-
vat pääsemään eroon yliseksuaalisuudesta. 
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3. AUTTAMISMENETELMIÄ MATKALLA SEKSUAALISEEN
EHEYTYMISEEN

Kun seksuaalisuuden ongelmat johtuvat hyväksikäytöstä, lapsuuden trauman käsittelemi-
nen on ensisijaista. Se voi tapahtua terapiassa tai muussa traumaterapeuttisessa keskus-
telussa. Sen rinnalla tai sen jälkeen olisi tärkeää hakea apua seksuaalisiin ongelmiin sek-
suaalineuvojalta tai seksuaaliterapeutilta. 

Matkalla eheytymiseen auttavat seuraavat keinot ja niitä on hyvä käsitellä yhdessä am-
mattilaisen kanssa: 

Seksuaalisen kiihottumisreaktion ymmärtäminen 

Monet hyväksikäytön kokeneet ovat hämmentyneitä ja epätietoisia seksuaaliseen kiihot-
tumiseen liittyvistä fysiologisista reaktioista. Se ilmenee erityisesti syyllisyyden tunteissa, 
jotka liittyvät hyväksikäytön aikana koettuun kiihottumiseen. Yleinen väärinkäsitys on, 
että koska hyväksikäytetty kiihottuu seksuaalisesti, hän myös nauttii siitä. Se, että hän 
reakoi siihen seksuaalisesti, aiheuttaa voimakkaita syyllisyyden ja häpeän tunteita, jotka 
saavat hänet kohdistamaan syyllisyyden ja vastuun teosta itseensä väärin perustein. Sek-
suaalikasvatuksen tarkoituksena on antaa hyväksikäytön kokeneelle tietoja siitä, että hä-
nen seksuaalinen kiihottuminen ja reagointi ovat täysin normaaleja fysiologisia reaktioita 
stimulaatioon. Hänen kehonsa ei tiennyt, että häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja 
sen vuoksi se reakoi niin kuin sen seksuaaliseen kiihottamiseen tuleekin reagoida. On hyvä 
käyttää aikaa keskusteluun naisen ja miehen seksuaalisuudesta, reaktioiden kierrosta, 
anatomisesta toiminnasta ja seksuaalisuuteen liittyvien myyttien ja väärinkäsitysten pois-
tamiseen. 

Tietoisuus omasta kehosta 

Useimpia itsetutkiskeluun liittyviä tehtäviä voidaan tehdä kotona ja ne keskittyvät tietoi-
suuden lisääminen omasta kehosta, anatomiasta ja siitä kuinka keho reagoi. Tietoisuus-
harjoituksissa hyväksikäytön kokeneen tulisi opetella tuntemaan ja aistimaan oma keho. 
Tähän kuuluu oman kehon katseleminen peilin avulla. Kehon osa valitaan niin, että aloi-
tetaan mukavimmilta tuntuvista osista ja siirrytään vaikeampiin. Alussa keskitytään vähi-
ten pelkoa tuottaviin kehon osiin kuten käsivarsiin, jalkoihin, jalkateriin, olkapäihin ja kas-
voihin. Vähitellen keskitytään ahdistavimpiin osiin kuten rintoihin ja lopulta sukupuolieli-
miin. Tämä harjoitus on ensiarvoisen tärkeä, jotta voidaan tunnistaa hyväksikäytön koke-
neen huoli omasta olemuksestaan. 

Tällaisen omaan kehoon tutustumisen jälkeen hyväksikäytön kokenut alkaa tunnustella 
kehoaan. Tämä aloitetaan käsivarren katselemisella, koskettamalla ja sitten hellästi sive-
lemällä sitä. Vähitellen tutkitaan samalla tavoin kehon muitakin osia edeten rauhallisesti. 

Kun hyväksikäytön kokenut tuntee olonsa hyväksi aiheutuneiden aistimusten johdosta 
terapeutti voi ehdottaa, että hyväksikäytetty alkaa tutkia seksuaaliseen kiihottumiseen 
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liittyvien alueiden ulkonäköön ja tuntemuksiin. Hyväksikäytön kokeneen tulisi tarkkailla, 
mitkä kehon osat ja seksuaaliset reaktiot aiheuttavat pelkoa tai paniikkirektioita ja missä 
vaiheessa seksuaalista läheisyyttä inhon tunteet heräävät. Kun hyväksikäytön kokenut 
tietää, mitkä tuntemukset ja kiihottumismuodot ovat ahdistavia ja hän voi tuoda esiin 
mitkä reaktiot tulee pois herkistää, mitä tulee välttää ja ohjata niin että ne eivät estä 
häntä nauttimasta seksuaalisesta läheisyydestä. 

Rentoutuminen ja ja mielikuvat 

Terapeutti voi pyytää hyväksikäytön kokenutta kuvaamaan avoimeen seksuaaliseen toi-
mintaan liittyviä mielikuviaan. Siinä vaiheessa, kun hän kuvaa olonsa epämukavaksi aiheu-
tuneiden mielikuvien vuoksi pyydetään häntä rentoutumaan ja hengittämään syvään kun-
nes mielikuva ei ole enää uhkaava. Rentoutuksen avulla harjoitellen hyväksikäytön koke-
nut voi kuvitella kokonaisen sukupuoliyhdynnän ilman, että tuntee pelkoa ja uhkaa. 

Puhuminen kumppanin kanssa seksuaalisista mieltymyksistä ja 
vastenmieliyykistä 

Jos hyväksikäytön kokeneella on vakituinen kumppani olisi tärkeää, että myös kumppani 
osallistuisi joihinkin istuntoihin, jotta voisi oppia miten keskustella seksuaalisista mielty-
myksistä ja vastenmielisistä asioista. Olisi tärkeää osata ilmaista, mistä seksuaalisesta toi-
minnan osasta pitää ja mitä pitää vastenmielisenä. Kumppanin olisi tärkeää tietää, mistä 
tämä johtuu ja opetella sopivampia, vähemmän uhkaavia käyttäytymismalleja jotka aut-
tavat nauttimaan seksuaalisuudesta. Tämä voi auttaa asettamaan selvemmät rajat kum-
mallekin osapuolelle ja tehdä seksuaalisen kontaktin aloittamisen turvallisemman tun-
tuiseksi. 

Kehon koskettaminen turvallisesti yhdessä kumppanin kanssa  

Turvalliseen koskettamiseen, herkistämiseen kuuluu seuraavat kolme vaihetta: 

1. Keskitytään koskettelijaan ja siihen miltä hänestä tuntuu tutkia ja koskea

kosketeltavan vartaloa. tässä vaiheessa ei vielä kosketella rintoja eikä sukupuolielimiä

eikä kosketeltava puhu mitään, jollei kosketus tunnu epämiellyttävältä.

2. Kosketeltava esittää verbaalisesti ja fyysisesti koskettelijalle,

miltä koskettelu tuntuu

3. Painotus on seksuaalisesti kiihottuneiden kehon osien kiihotusmenetelmien

opettamisessa ja opettelussa

Herkistämisen aikana hyväksikäytön kokeneessa voi nousta vihaa ja raivoa, koska tämä 
herkistäminen voi aiheuttaa lapsen kokeman seksuaalisen väkivallan muistamisen. Kun 
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lapsena ei annettu ilmaista vihaa ja raivoa tulee sitä voida ilmaista aikuisena heti kun vi-
hantunteita ilmenee. Jotta hyväksikäytön kokenut voisi erottaa hyväksikäyttäjän ja nykyi-
sen kumppanin seksuaalisen toiminnan aikana, häntä tulee kannustaa ilmaisemaan ver-
baalisesti vihansa, joka aiheutui aiemmista kokemuksista ja reaktioista. Kun hän tietää 
miten esittää vihan tunteet kumppanilleen hän oivaltaa ja tietää ettei kumppani ei ole 
hyväksikäyttäjä. 

Seksuaalisen toiminnan hallitseminen 

Koska hyväksikäytön kokeneet eivät lapsuudessaan kyenneet hallitsemaan hyväksikäyt-
töä ja kokivat tulleensa loukatuksi, monilla naisilla on tarve tuntea hallitsevansa tilan-
netta, jotta voisivat nauttia seksuaalisesta toiminnasta.  Hallitsemalla aistillisen ja seksu-
aalisen läheisyyden aloittamista ja päättämällä etenemisestä tai lopettamisesta hyväksi-
käytön kokenut voi ehkäistä hyväksikäyttöön liittyvää avuttomuuden tunnetta. 

Terapeutin tulee olla tietoinen ja vastaanottavainen seksuaaliseen mielihyvän kokemi-
seen liittyvien syyllisyyden ilmausten suhteen antamalla tukea ja lupa siihen, että seksi on 
nautinnollista ja mielihyvää tuottavaa.  

Nautinto ja mielihyvä sekä sen salliminen 

Hyväksikäytön kokeneen naisen seksuaalisuuden eheytymisen kannalta on tärkeää kan-
nustaa löytämään ja hoivamaan seksuaaliseen viattomuuteen liittyviä asioita, leikkimieli-
syyttä ja kykyä nauttia mielihyvästä ja etsiä nautintoa nautinnon vuoksi.  On myös hyvä 
painottaa sitä, että seksuaalisuus muodostuu hyvistä tunteista ja mielihyvästä. 

Oman kehon hemmottelu ja sen hyväksyntä 

On hyödyllistä kehittää erilaisia puhdistautumistapoja joiden avulla saa oman vartalon ta-
kaisin. Siihen auttavat esimerkiksi suihku, kylpy, voiteet, hajusteet ym. jotka auttavat pa-
laamaan takaisin siihen viattomuuteen joka oli pienenä. 

Vanhojen mielleyhtymien purkaminen 

Monilla hyväksikäytön kokeneilla on erilaisia laukaisijoita, jotka automaattiisesti aiheut-
tavat assosiaatioita hyväksikäyttäjään. Hyväksikäytetty voi purkaa vanhat mielleyhtymät 
muodostaen uusia myönteisiä mielleyhtymiä. Kun niitä käytetään yhdessä rentoutumisen 
kanssa, on niistä mahdollista päästä pois. Jos hyväksikäytön kokeneella on pelkoja penik-
sen suhteen voidaan se poisherkistää näkemällä se uudella tavalla luomalla uusia mieli-
kuvia. Erilaiset hajusteet ja vartalovoiteet auttavat poistamaan vanhat mielleyhtymät 
jotka liittyvät sukupuolieritteiden hajuihin.  

Seksuaalisuutta koskevan terapian tärkeä osa on antaa hyväksikäytön kokeneelle valta 
muuttamalla aktiivisesti vahvistavasti ja luovasti vanhat mielleyhtymät uusiin, myöntei-
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simpiin. Kannustamalla hyväksikäytön kokenutta kokeilemaan kunnes löytää sopivam-
man vaihtoehdon ja liittämällä asiaan huumoria, voidaan hyväksikäytettyä auttaa koke-
maan seksuaalisuutensa ja läheisyyden rentoutuneesti ja hauskana asiana.  

Seksuaalisuuteen keskittyvä terapia voi saada hyväksikäytön kokeneen tuntemaan it-
sensä haavoittuvaksi ja kokemaan ahdistusta. Edistyminen on asteittaista ja tasapainon 
pitäminen vaatii seksuaalista avautumista ja tarvetta suojella itseään. Seksuaalisen paran-
tumisen edistymisen edestakaisesta luonteesta huolimatta ennuste on hyvä ja terapeutin 
tulee jatkaa itsepintaisesti ja luottavaisesti ja rohkaista hyväksikäytön kokenutta pysy-
mään lujana kertomalla edistymisestä koko ajan.  

(Sanderson 2008, 155-161;Sandersen 2008, 367-375; Cacciatore 2011, 292-293.)
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4. POHDINTAA

Lapsena koetun seksuaalinen väkivallan pitkäaikaisvaikutukset ovat monella tavalla nai-
sen elämänlaatua heikentäviä asioita, jotka heijastuvat seksuaalisuuteen monella eri ta-
valla kuten tästä työstä käy ilmi. Halusin tehdä tämän opinnäytetyön kirjallisuuteen pe-
rustuvana työnä, koska näitä asioita ei ole aikaisemmin koottu yhteen tämän teeman alu-
eelta. Tämän kirjallisen työn pohjalta olen tekemässä esitettä, johon voin tiivistetysti 
koota tästä työstä tärkeämpiä asioita. Toivottavasti esite tavoittaa mahdollisimman mo-
net avun tarvitsijat ja auttaa ymmärtämään, että lapsuuden traumaan kannattaa hakea 
ammattilaisen apua. Hakemalla apua seksuaalisiin vaikeuksiin saa ymmärrystä siihen, että 
seksuaalisen hyväksikäytön traumasta on mahdollista toipua ja päästä nauttimaan 
omasta seksuaalisuudesta enemmän. 

Tämä seksuaalineuvojan opintoihin liittyvä kirjallinen työ on auttanut minua ymmärtä-
mään miten monenlaisia seksuaalisia vaikeuksia lapsuuden aikaisen seksuaalisen hyväk-
sikäytön kokeneilla naisilla on. Tämän kirjallisen työn ja myös oman käytännön työn poh-
jalta on entisestään vahvistunut se tieto, että on ensisijaista käsitellä seksuaalitraumaa ja 
sen myötä lievenevät myös seksuaaliset ongelmat. On tärkeää, että terapeutti uskaltaa 
ottaa puheeksi seksuaaliset vaikeudet ja antaa tietoa tältä alueelta tai ohjaa asiakasta 
erikseen seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin luokse joko terapian kuluessa tai sen 
jälkeen. Oikea-aikainen ja ajanmukainen tieto seksuaalisista vaikeuksista ja seksuaalisen 
hyväksikäytön seurauksista seksuaalisuuteen ja niiden hoitomenetelmiin on tärkeää hal-
lita. Seksuaalisia ongelmia voidaan hoitaa. Lääkärin arvio on aina tärkeää ja joissakin ti-
lanteissa gynekologin määräämä lääkehoito on myös tarpeellista. Tässä työssä ei ole 
otettu kantaa lääkehoitoihin. 

Seksuaaliväkivaltatyön alueella työskennellessä on oltava valmis suoriin vaikeisiinkin ky-
symyksiin, mutta ne on tehtävä aina asiakasta kunnioittaen. Seksuaalisuuteen ja seksuaa-
liseen hyväksikäyttöön liittyy paljon häpeää ja syyllisyyttä ja näihin liittyvät asiat saattavat 
olla asiakkaille hyvin vaikeita ja arkoja keskustelun aiheita, mutta niistäkin on tärkeää pu-
hua. Ongelmien kartoitus ja sen pohjalta suunnitelmallinen eteneminen ja asianmukainen 
ja oikea-aikainen avunsaanti on tärkeää.  

Suomessa tarvitaan seksuaaliväkivaltatyön alueeseen erikoistuneita yksiköitä ja työnteki-
jöitä, joilla on laaja tietämys näistä erityiskysymyksistä ja taito auttaa trauman käsitte-
lyssä. Seksuaalisuuden alueen kysymykset ja vaikeudet ovat näissä kontakteissa aina läsnä 
ja onkin tärkeää, että työntekijä kykenee auttamaan myös seksuaalisuuden kysymyksissä. 

23



LÄHTEET 

Bildjuschkin, K. 2012. Selkenevää!hanke 2010-2012. Turun sosiaali- ja terveystoimi.

Brusila,P.2006.  Uhrin näkökulma. Teoksessa: Duodecium. 
Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Duodecium. 

Cacciatore, R. 2011. Aikuisen naisen seksi. Helsinki. Werner Söderström oy. 

Cacciatore, R.2006. Teoksessa: Duodecium. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Duodecium. 

Heusala, K. 2010. Naisen seksuaalisuus. Keuruu. Otavan kirjapaino oy. 

Lepola,U & Koponen, H., 2006. Teoksessa Duodecium. Helsinki. Duodecium Kustannusosakeyhtiö 

Parantainen, A. 2011. Teoksessa Kosketuksen kaipuu. Vammala. Vammalan kirjapaino. 

Sanderson, C. 2008. Couselling Adult Survivors of Child Sexual Abuse. Lontoo. 
British Library Cataloguing in Publication Data. 

Sanderson, C.2002. Seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen hoito.  OyUNIpress Ab 

Sironen, M. & Kalialainen P., 2006. Terapeuttinen työskentely seksuaalikysymyksissä. 
Teoksessa Duodecium. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Duodecium 

Virtanen, J. 2002. Kliininen seksologia. Wsoy.Helsinki. 

Väisälä L. 2006. Naisen seksuaaliongelmat. Teoksessa: Duodecium. Helsinki. 
Kustannusosakeyhtio Duodecium. 

24



LIITTEET 

Liite 1 

SEKSUAALISUUDEN PORTAAT on tunnekasvatusmalli. 

Kätilö, terveydenhoitaja Erja Korteniemi-Poikela ja lastenpsykiatri Raisa Cacciatore 

Seksuaalisuuden portaat on malli, jonka kautta voidaan opettaa seksuaalisuuden (sisäisen omi-
naisuuden) kehitystä. Se ohjaa lasta ja nuorta tunnistamaan oman kehitysvaiheensa ja arvosta-
maan sekä kuuntelemaan omaa tunnettaan ja kokemustaan. Se tarjoaa tunnetaitoja. 

Portaitten kuvaus perustuu kehityspsykologiaan ja myös Kouluterveyskyselyn tietoihin nuorten 
kokemuksista. Sama kehitys tapahtuu tytöissä ja pojissa, heteroissa ja seksuaalivähemmistöjen 
nuorilla, suomalaisilla ja muiden kansalaisuuksien nuorilla. 

Portaittainen malli on alkuosa koko elämän jatkuvaa kehitystä, se osa joka tapahtuu lapsuuden ja 
nuoruuden aikana kypsymisenä aikuisuuteen, ei suinkaan aina tekojen vaan omien valmiuksien 
tasolla. (Tässä moni erehtyy lukiessaan mallia: kyse ei ole tekemisestä vaan olemisesta, eli siitä 
kehityksestä joka kuvaa mihin lapsi ja nuori alkaa olla kypsä ja valmis. Silti käytännössä näitä tekoja 
ei aina tehdä. Toisaalta moni nuori tekee käytännössä paljon tekoja, joihin hänellä ei vielä ole 
tunnetason valmiuksia.) 

Malli tarjoaa hienovaraisen, yksilön ja ikätason huomioivan ja kunnioittavan lähestymistavan sek-
suaalisuuteen tunteiden kautta. Se auttaa lasta ja nuorta itse tunnistamaan oman kehitysvaiheensa, 
arvostamaan sitä ja siten olemaan kiiruhtamatta ympäristöstä tulevien paineiden vuoksi. 

Suurin osa lapsista / nuorista löytää itsensä helposti seksuaalisuuden portailta. Myös vanhemmat 
hyväksyvät mallin, koska he tunnistavat sen omasta nuoruudestaan ja malli kertoo omatahtisesta, 
itseä kunnioittavasta kehityksestä. 

Malli sopii mm. peruskouluille, kaikkeen nuorisotyöhön, vammaisneuvontaan ja seksuaaliterapi-
aan, sekä tietenkin kotiin. (Lue myös artikkeli: Miksi seksuaalisuuden portaat) 

1. Ensimmäisen portaan nimi on: ”Vanhempien ihailu”. Leikki-iässä, noin 2-6-vuoti-
aana suuri osa lapsista rakastuu johonkin lähipiirin aikuiseen. Tytöt aikovat
yleensä mennä isän kanssa naimisiin ja pojat äidin kanssa. Suurin piirtein yhtä ai-
kaa lapsi kiinnostuu omasta alkuperästään, mistä vauvat syntyvät, miten tytöt ja
pojat eroavat toisistaan. Opitaan asenteita ja arvoja omaa sukupuolta kohtaan.

2. ”Idoli ihastuttaa” -portaalla, noin 7-15-vuotiaana ihminen rakastuu yleisesti hy-
väksyttyyn kohteeseen. Suuret ryhmät voivat olla ihastuneita vaikkapa samaan
julkkikseen tai opettajaan. Ihastumisen kohde on turvallisen kaukainen ja
yleensä aikuinen. Uutta on se, että ensimmäistä kertaa tunne kohdistuu lähipii-
rin ulkopuoliseen ihmiseen. Oikeasti seurustelua ei vielä ajatella, mutta rakkaus-
suhteesta unelmointi on tavallista. Tällä portaalla alkaa kehittyä seksuaalisuuden
fantasiatila. Tämä porras on usein käytössä pettymysten hetkillä myöhemminkin
elämässä. Samalla harjoitellaan tärkeää tunnetaitoa, tunteitten vahvistamista ja
säätelyä mielikuvien avulla.
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3. ”Tuttu mutta salattu” -portaalla ihastumisen kohde on tuttu lähipiirin ihminen.
Porras on ajankohtainen yksilöstä riippuen, joillakin jo 8-vuotiaana, toisilla 18-
vuotiaana. Ihastumista ei koskaan tohdita kertoa eikä osoittaa kenellekään. Jos
joku saa sen vahingossa selville, niin ihastuminen saattaa jopa loppua. Kohde on
tavallisesti jo joku ikätoveri. Tällä portaalla opetellaan hallitsemaan omaa käy-
töstä voimakkaan tunteen vallassa. Rakastumisen vetovoima tulee todella tu-
tuksi.

4. ”Tuttu ja kaverille kerrottu”-portaalla usein noin 10-14-vuotiaana ihminen saat-
taa uskaltaa antaa jo kaverin arvioitavaksi omat ihastumisen tunteensa. Siirtyäk-
seen eteenpäin ihminen tarvitsee ystävän tukea ja hyväksyntää omille tunteil-
leen.  Samalla ihminen joutuu käsittelemään ystävyyttä, opettelemaan olemaan
ystävä ja tunnistamaan omat ystävät. Tässä vahvistetaan ikäisryhmässä ajatusta:
minä olen joskus jonkun kumppani. Samalla opiskellaan ystävyyttä, mitä taitoa
tarvitaan myös sitten, kun halutaan alkaa seurustella.

5. ”Tykkään sinusta” -portaalla ihastumisen kohde saa tietää ihastumisesta kirjelap-
pusen, tekstiviestin tai viestinviejän kautta. Vastarakkauden saaminen on mah-
dollista mutta rukkasetkin kestetään. Oleellista on että ihminen kestää sen, että
ihastumisen kohde tietää tunteen olemassaolosta. Yleensä murrosiän muutokset

kehossa alkavat tapahtua samoihin aikoihin, eli ikää on 10-15-vuotta. Mutta mo-
nista syistä omista tunteista kertomista lykätään kyllä paljon myöhemmäksikin.

6. ”Käsi kädessä” -portaalla, usein 12-16-vuotiaana ihminen rohkaistuu rakasta-
vaan läheisyyteen ja kertoo muillekin seurustelevansa. Ihastuminen on yhteinen
kokemus ja se halutaan ehkä näyttää koko maailmalle. Ihmisen kaikki energia
menee siihen, että uskaltaa olla rakkaansa lähellä, pitää kädestä ja jakaa ihastu-
misen tunteen. Silloin kun ollaan yhdessä, ei välttämättä uskalleta edes puhua
keskenään. Myös eron aiheuttamaa pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunnetta
opetellaan käsittelemään.

7. ”Suudellen” -portaalla läheisyys ja suudelmat avaavat aivan uuden nautinnon
maailman. Kaikki hellyys tapahtuu rajatulla alueella, etenkin suun ja kaulan alu-
eella. Muuta kehoa ei vielä tohdita koskettaa, koska se olisi liian jännittävää,
mutta kanssakäymiseen liittyy jo seksuaalista kiihottumista. Yksin peiton alla
voi pitää itseään hyvänä ja opetella seksuaalista mielihyvää. Tunteitten sekä käy-
töksen hallinta ja kumppanin kunnioitus ovat oleellinen osa tämän portaan opet-

telua. Pusutteluvaihe osuu usein 14-18-vuoden ikään.
8. Hyväilyseksi voi olla ajankohtaista ”Mikä tuntuu hyvältä ?” -portaalla. Ihminen

uskaltaa harjoitella kumppaninsa kanssa yhdessä seksuaalisia hyväilyjä ja opette-
lee kokemaan, mikä tuntuu kumppanista hyvältä ja miten kumppani saa itsessä

hyvänolontunnetta ja kiihottumista aikaiseksi. Nuori on iältään yleensä 15-20-
vuotias. Seurustelusuhde on niin turvallinen, että kumpikin tietää, että hyväilyt
saa lopettaa heti kun siltä tuntuu. Tavoitteena ei olekaan yhdyntä, vaan petting,
hyväilynautinnot, kehojen keskustelun ja viestinnän harjoittelu sekä ensimmäistä
kertaa myös jaettu seksuaalinen nautinto.

9. Matka voi jatkua ”Rakastella” -portaalle. Keskimäärin tämä tapahtuu 16-25-vuo-
tiaana. Silloin ihminen on löytänyt sellaisen kumppanin, jonka kanssa tunneside,
turvallisuus ja luottamus on niin syvää, että rohkaistuu haluamaan suhteelta
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kaikkea mitä rakasteluksi kutsutaan, ehkä yhdyntääkin. Nuori aikuinen kykenee 
toivottavasti yhdistämään yhdynnän fyysisenä tapahtumana läheisyyden, turval-
lisuuden ja rakkauden tunteisiin. Hän voi kokea rakastelusta sekä fyysistä että 
psyykkistä mielihyvää. Ihmisellä tulisi olla myös riittävästi kehittynyt järjen taso: 
tarvittava tieto ja taito seksiriskeistä ja niiltä suojautumiselta, vastuuntunto, em-
patia ja kunnioitus myös kumppania kohtaan sekä valmiudet myös käyttää tieto-
taitoaan. 

Portaat jatkuvat sitoutumisen portaalle, yhteisen pesän rakentamisen portaalle ja yhtei-
sen lapsen kaipuun portaalle. Ja siitä eteenpäin, vanhuuteen saakka. 

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys, eli lapsen ja 
nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen tukeminen; edistää tervettä itsetun-
toa, sitä että ihminen arvostaisi itseään ja kumppaniaan, nauttisi omasta yksilöllisyydes-
tään ja seksuaalisuudestaan tavalla, joka ei vahingoita itseä tai toista; lisätä tietoa mm. 
moninaisuudesta, oikeuksista ja kunnioituksesta ja lapsi ja nuori kunnioittaisi myös omaa 
kehitysvaihettaan.  
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Liite 2 

Seksuaalioikeudet 

Seksuaalioikeudet koskevat kaikkia ihmisiä samanvertaisesti. Niillä tarkoitetaan kaikkien 
yksilöiden ja parien oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti omaan seksuaalisuu-
teensa liittyvistä asioista. Näitä asioita ovat esimerkiksi läheisten suhteiden solmiminen, 
avioituminen ja lasten saaminen ja ajoitus. 

IPPF (Kansainvälinen Perhesuunnittelujärjestöjen Liitto) on laatinut seksuaalioikeuksien 
julistuksen, jonka tavoitteena on edistää ja suojella näitä oikeuksia kaikissa poliittisissa, 
taloudellisissa ja kulttuurisissa yhteiskuntajärjestelmissä. Seksuaalioikeudet pohjautuvat 
YK:n ihmisoikeusjulistukseen, sillä niidenkin perustana ovat vapaus, tasa-arvo, yksityi-
syys ja itsemääräämisoikeus. 

Seksuaalioikeuksiin kuuluvat: 
· Oikeus tasa-arvoon ja elämään vapaana kaikesta syrjimisen muodoista
· Oikeus vapaaseen ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen
· Oikeus elämään, vapauteen, turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen
· Oikeus yksityisyyteen ja luottamuksellisiin terveyspalveluihin
· Itsemääräämisoikeus ja oikeus sen tunnustamiseen lain edessä
· Oikeus ajattelun- ja sananvapauteen
· Oikeus terveyteen sekä oikeus hyötyä lääketieteen kehittymisestä
· Oikeus tietoon ja koulutukseen
· Oikeus päättää naimisiinmenosta ja lasten hankinnasta
· Oikeus vaatia näiden oikeuksien toteutumista

 Näiden oikeuksien pohjana ovat seuraavat seitsemän periaatetta: 

 Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen ihmisarvoa ja kehitysprosessia, ja
sen tulee voida kehittyä suotuisassa ilmapiirissä.

 Alle kahdeksantoistavuotiaiden oikeuksissa tulee huomioida sekä jokaisen lapsen ke-
hittyvät kyvyt toteuttaa oikeuksiaan että niiden ero aikuisten oikeuksiin.

 Syrjimättömyys on kaikkien ihmisoikeuksien suojelemisen ja edistämisen taustalla.
 Seksuaalisuus, ja siitä saatava mielihyvä, kuuluu kaikille lisääntymishaluista riippu-

matta.
 Takaamalla seksuaalioikeudet kaikille sitoudutaan myös vapauteen ja ihmisten suo-

jelemiseen.
 Seksuaalioikeuksia voidaan rajoittaa laeilla vain siinä tapauksessa, että lait pyrkivät

turvaamaan kansalaisten oikeuksien ja vapauksien tunnustuksen ja kunnioituksen
sekä yleisen hyvinvoinnin demokraattisessa yhteiskunnassa.

 Oikeuksien kunnioittamiseen, suojelemiseen ja täyttämiseen liittyvät velvollisuudet
koskevat kaikkia seksuaalioikeuksia ja vapauksia.

Lähde: www.Ihmisoikeudet.net 
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