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1  Johdanto 

 

Kivulias yhdyntä eli dyspareunia on varsin yleinen vaiva ja se koskettaa useita naisia eri 

ikävaiheissa. Suomalainen seksi –tutkimuksessa 7% parisuhteessa elävistä naisista koki 

yhdynnän melko usein kivuliaaksi. Mitä korkeampi vastaajien ikä oli, sitä enemmän 

kipuja esiintyi: 55-64 –vuotiaista 19% ja 65-73 –vuotiaista 27% koki yhdynnän kivuliaaksi 

melko usein. (Apter, Väisälä & Kaimola 2006: 257.) Vaikka yhdyntäkivut ovatkin yleisiä, 

niistä ei aina uskalleta puhua ja tietoa voi olla hankala löytää. Joskus naisten 

kiputuntemuksia ei oteta todesta tai niitä vähätellään. Pahimmassa tapauksessa kipuja 

alihoidetaan vuosia tai ne jäävät hoitamatta kokonaan. (Paavonen 2013: 8.) 

 

Tavallisimpia yhdyntäkipujen aiheuttajia naisilla ovat psyykkisten tekijöiden lisäksi 

erilaiset emätintulehdukset, sukupuolitaudit, hormonitoiminnan muutokset (esim. 

raskaus ja vaihdevuodet), limakalvojen kuivuus (estrogeenin puute), yhdyntäasennoista 

johtuvat kivut ja endometrioosi.  Joskus syyksi voi paljastua vulvodynia eli vulvan 

vestibuliittioireyhtymä tai vaginismi. (Jousimaa, Alenius, Atula ym. 2011: 894.) 

Yhdyntäkivut voivat vaikuttaa merkittävästi naisen sekä mahdollisen parisuhteen 

seksuaalisuuteen. Vaikeat yhdynnät saattavat herättää monenlaisia tunteita ja 

kysymyksiä, joiden vuoksi seksuaalineuvojan vastaanotolle hakeudutaan. 

  

Seksuaalineuvojan tehtävänä on keskustella asiakkaan tai pariskunnan kanssa kipujen 

vaikutuksesta heidän elämäänsä, seksuaalisuuteensa tai parisuhteeseensa. 

Seksuaalineuvojan tulee yhdessä asiakkaan kanssa kartoittaa, johtuvatko yhdyntäkivut 

mahdollisesti psyykkisestä vai gynekologisesta syystä ja tämän perusteella antaa 

asiakkaalle joko itsehoitoa tukevia ohjeita ja harjoituksia tai ohjata asiakas oikeanlaisen 

avun ja hoidon piiriin. 

 

Tämän oppaan tarkoituksena on toimia tietopakettina pääasiassa seksuaalineuvojille, 

mutta sitä voivat hyödyntää myös muut seksologian parissa työskentelevät 

ammattihenkilöt. Opas kokoaa yhteen yhdyntäkipujen yleisimmät oireet, syyt ja 

itsehoitomenetelmät sekä toimii suuntaa antavana ohjenuorana asiakkaan 



hoitoonohjauksessa. Opasta voidaan käyttää myös työskentelyn tukena, yhdessä 

asiakkaan kanssa. 

 

2  Seksuaalisuus 

 

2.1  Mitä seksuaalisuus on? 

 

WHO:n (World Health Organization) määrittelee seksuaalisuutta näin: seksuaalisuus 

sisältää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen 

suuntautumisen, erotiikan, nautinnon, intiimiyden sekä lisääntymisen. Sitä ilmaistaan 

sekä koetaan niin fantasioissa, ajatuksissa, toiveissa, uskomuksissa, asenteissa, arvoissa, 

käyttäytymisessä, tavoissa, rooleissa kuin suhteissakin. Seksuaalisuus on käsitteenä laaja 

ja WHO:n mukaan se on luonnollinen osa ihmisen kehitystä kussakin elämänvaiheessa ja 

se käsittää fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia tekijöitä. (Kontula 2008: 15.) 

 

Fyysisessä ulottuvuudessa tarkastelun alla on ihmisen keho, kehollisuus sekä ulkomuoto 

osana seksuaalisuutta. Siihen kuuluu myös biologia, kuten esimerkiksi hormonit sekä 

tarve lisääntymiseen. Psyykkiseen ulottuvuuteen kuuluvat tunteet, ajatukset, 

kokemuksellisuus sekä identiteettikysymykset. Tunteet voivat olla unelmia, haaveita, 

rakkautta sekä halua olla toisen ihmisen lähellä. Ajatuksen tasolla vaikuttaa esimerkiksi 

se, mitä ihminen tietää, mihin hän uskoo tai mitä hän pitää tärkeänä. Tunteet voivat 

myös olla sävyiltään negatiivisia, kuten pelkoa, arkuutta, häpeää tai ahdistusta. 

Sosiaalisessa ulottuvuudessa seksuaalisuutta pohditaan ihmissuhteiden valossa, kuten 

ihmissuhteet perheissä tai ihmissuhteet nuorena ja aikuisena. Lisäksi pohdinta kohdistuu 

toisen ihmisen kohtaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 

2008: 12.) 

 

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä elämän alkamisesta sen loppumiseen asti. Se on 

ominaisuus, joka ei koskaan katoa kokonaan. Se miten seksuaalisuus meissä muotoutuu, 

riippuu monista elämässä koetuista asioista. Myös seksuaalinen nautinto on 

ainutlaatuista, sillä sekin muotoutuu itse kunkin omien kokemusten ja niille annettujen 

merkitysten kautta. Seksuaalisuuden merkitys on moninainen ja se merkitsee ihmisille 

eri asioita. On mahdotonta sanoa miten joku määrittelee tai kokee seksuaalisuuden. Niin 



suuret kuin pienetkin elämän tapahtumat ja tunteet muovaavat ihmisyyttämme sekä 

käsitystämme maailmasta ja seksuaalisuudesta. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008: 10.) 

 

2.2  Kivun vaikutus naisen seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen 

 

”(…) Mutta kyllä tuo syö läheisyydestä paljon pois, kun tuntuu alapäässä pahalta.” * 

 

Kivuliaat yhdyntäkokemukset heikentävät huomattavasti naisen kykyä nauttia omasta 

seksuaalisuudestaan ja parin yhteisestä seksielämästä. Säännölliset tai usein toistuvat 

kivut voivat aiheuttaa naiselle esimerkiksi haluttomuutta, yhdyntäpelkoa ja syyllisyyden 

tunnetta, joiden vuoksi yhdyntöjä ja kumppanin kosketusta voidaan alkaa vältellä (Kuva 

1). Kipu itsessään vie jo usein ajatukset pois seksistä sekä seksuaalisuudesta ja sen 

seurauksena seksuaalinen halukin katoaa. Yhdyntäkyvyttömyys kipujen vuoksi saattaa 

olla naiselle häpeän ja huonommuuden tunteita herättävä tilanne ja kokemus. (Porras 

2009: 31.) 

 

Pelko toistuvasta kivusta voi estää naista kiihottumasta ja emättimen vähäinen tai 

olematon kostuminen ennen yhdyntää tai sen aikana lisäävät kipua entisestään. 

Tilanteen pitkittyessä parisuhteen kommunikaatio-ongelmat ovat yleisiä ja nainen voi 

pelätä kumppaninsa etsivän seksuaalista tyydytystä ja nautintoa muualta. (Ylikorkala & 

Tapanainen 2011: 138.)  

 

”Kuitenkin minulla on yleisesti huono itsetunto ja seksiin liittyviä häpeän tuntemuksia. 

Epäilemättä jo usean vuoden ajan epäonnistuneet yhdyntäkokeilut ovat lisänneet 

kiihottumis- ja rentoutumisvaikeuksiani ja saaneet minut välttelemään yhdyntää.” * 

 

Vulvan vestibuliittioireyhtymää (katso sivu 13) ja vaginismia (katso sivu 17) sairastavat 

naiset ovat yleensä hyvin häpeissään vaivastaan. Monet tuntevat olevansa epäkelpoja tai 

sairaita ja osa kyseenalaistaa naiseutensa kokonaan; etenkin jos yhdynnät eivät tunnu 

onnistuvan lainkaan. Tämä saattaa johtaa itsetunnon ja -arvostuksen alenemiseen sekä 

siihen, että nainen suostuu yhdyntään kivuista huolimatta, hammasta purren. Nainen 

saattaa myös ryhtyä korvaamaan yhdyntöjen vähyyttä kumppanilleen, pyrkimällä 

olemaan täydellinen kaikissa muissa elämän ja parisuhteen osa-alueissa. (Heusala 2001: 



186-187.) Yhdynnän estyminen emättimen kouristusten tai kivun vuoksi aiheuttaa naisen 

kumppanille torjutuksi tulemisen kokemuksen, vaikka nainen kuinka tuntisi rakkautta ja 

kiintymystä kumppaniaan kohtaan.  

 

”Yritimme poikaystäväni kanssa lähes puoli vuotta aina samalla tuloksella: aloin 

itkemään kivusta ja yrittäminen jäi siihen.” * 

 

Seksuaalivaikeudet koetaan parisuhteessa usein yhteiseksi ongelmaksi. Johtuipa häiriö 

yhteisessä seksielämässä kummasta tahansa, se koskee aina parisuhteen molempia 

osapuolia. Tämän vuoksi kumppanin olisi hyvä olla läsnä yhdyntäkipujen syyn 

selvittelyssä sekä niiden hoidossa. On tärkeää, että asiasta keskusteltaisiin suhteessa 

avoimesti, jotta kumppanin olisi mahdollista ymmärtää tilanne ja kipujen merkitys 

siihen. (Porras 2009: 31., Ylikorkala & Tapanainen 2011: 136.) Yleensä jo pelkkä 

tiedonsaanti yhdyntäkivuista ja niiden hoitomahdollisuuksista auttavat parisuhteen 

molempia osapuolia käsittelemään asiaa ja suhtautumaan siihen toiveikkaammin. 

 

”Mieheni kärsivällisyys on ollut upeaa, mutta en enää haluaisi aiheuttaa hänelle 

tällaisia suorituspaineita. Haluaisin, että yhdyntä onnistuisi luonnollisella tavalla ilman 

kipua.” * 

 

Mikäli yksinelävä nainen on aiemmassa suhteessaan kokenut yhdyntäkipuja, ne saattavat 

olla esteenä uuden kumppanin etsimisessä (Apter ym. 2006: 136). Tämän ja edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi hoitoon hakeutuminen on tärkeää. 

 

”Minulta on kaksi suhdetta kariutunut tämän takia. (…) Olenkin miettinyt, että jos 

löytäisin jostain miehen joka olisi valmis platoniseen suhteeseen, mikä tosin taitaa olla 

ikäisteni miesten keskuudessa mahdotonta. (…) Tuskin siis tulen löytämään ketään.” * 

 

* Kappaleessa käytetyt lauseet on lainattu Internetin keskustelu- ja kysymyspalstoilta, 

joissa naiset ovat jakaneet kokemuksiaan yhdyntäkivuista. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 1. Kivun vaikutus seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen (Heusala 2001: 182). 

 

Kipu 

 

Kivun pelko 

 

Osittainen seksuaalisen 

aktiviteetin välttäminen 

 

Ongelmia kiihottumisessa 

 

Ongelmia orgasmin saannissa 

 

Seksuaalisen halukkuuden 

väheneminen 

 

Täydellinen seksuaalisen 

aktiviteetin välttäminen 

 

Parisuhdeongelmat 



 

3  Yhdyntäkivut 

 

3.1  Mitä ne ovat ja mistä ne johtuvat?  

 

Naisten seksuaaliongelmat ovat tavallisia ja saattavat usein olla monen samanaikaisen 

tekijän aiheuttamia. Kivulias yhdyntä on yksi yleisimmistä naisen toiminnallisista 

seksuaaliongelmista ja sen taustalla on usein jokin elimellinen gynekologinen vaiva tai 

sairaus. Osalle sairauksista voi olla perinnöllinen alttius ja osa niistä on geenien, 

elinympäristön sekä elintapojen aikaan saamaa. (Ylikorkala & Tapanainen 2011: 134.) 

 

Yhdyntäkipujen selvittelyssä gynekologinen tutkimus on äärimmäisen tärkeä ja 

asiakkaalta on aina kysyttävä, onko ongelmaa tutkittu sitä kautta. Monet yhdyntäkivuista 

kärsivät naiset pelkäävät gynekologista tutkimusta kipujen takia, eivätkä sen vuoksi 

välttämättä hae ensisijaisesti apua lääkäriltä. Asiakkaalle on hyvä kertoa, että tutkimus 

tehdään hänen ehdoillaan ja kiputuntemuksia kuunnellen. Jos esimerkiksi emättimen 

aukko aristaa kovasti, tähystystä tai sisätutkimuksen tekemistä pyritään välttämään. 

(Apter ym. 2006: 258.) 

 

Tärkeintä kivun alkulähteille pääsemisessä on yrittää yhdessä asiakkaan kanssa 

paikallistaa, missä kipu tuntuu. Apuna voi käyttää kuvaa, jossa näkyvät naisen ulkoiset 

sukupuolielimet. Kipu voi tuntua pinnallisesti ulkosynnyttimissä eli heti emättimen 

aukolla tai syvemmällä, lantion pohjassa. Kun kivun laatu on selvitetty, on tarkasteltava 

milloin kipua esiintyy ja tuntuuko kipu heti yhdynnän alussa, sen aikana, orgasmin 

yhteydessä vai yhdynnän jälkeen. Lisäksi on pohdittava, ovatko kaikki yhdynnät 

kivuliaita vai vain osa ja koska ne ovat alkaneet. (Apter ym. 2006: 257-258.) On tärkeää 

myös havaita, mikäli kivut ovat ilmaantuneet uuden parisuhteen myötä. 

 

Yhdyntäkivut voivat tuntua viiltävinä, polttavina tai kirvelevinä tuntemuksina yhdynnän 

alussa, sen aikana tai jälkeen. Joskus emätin voi olla niin kosketusarka, että kipu estää 

yhdyntäyritykset kokonaan. (Jousimaa ym. 2011: 894.)  

 

Joskus elimellisen ja psyykkisen ongelman erottaminen on mahdotonta ja asiakkaan voi 

olla vaikea löytää kivuille sanoja tai selitystä. Tällöin seksuaalineuvojan on tärkeää 



tarkastella ongelmaa seksuaalianamneesin kautta, PLISSIT -mallia hyödyntäen (Kuva 2). 

Tärkeintä on sallia asiakkaalle seksuaalisuudesta ja siihen liittyvästä ongelmasta 

puhuminen ja antaa kohdennettua informaatiota ongelmakohtaisesti. (Apter ym. 2006: 

252.)  

 

Mikäli asiakas ei ole käynyt gynekologisessa tarkastuksessa, seksuaalineuvojan tulee 

ohjata asiakas sinne mahdollisimman nopeasti, jotta elimelliset syyt voidaan sulkea pois. 

Tällöin seksuaalineuvojan on helpompi arvioida, millaista apua asiakas tarvitsee. 

Seksuaalineuvojan on myös tärkeää olla tukena asiakkaalle ja kuunnella tämän 

tuntemuksia, jos gynekologisesta tarkastuksesta löytyy jokin elimellinen vaiva tai 

sairaus, joka tulee vaikuttamaan asiakkaan elämään ja seksuaalisuuteen. 

 

Asiakkaan kanssa on hyvä pohtia, kuinka ja millaisin keinoin hän voi jatkossa toteuttaa 

omaa seksuaalisuuttaan ilman kipuja, niin yksin kuin mahdollisessa parisuhteessa. 

Seksuaalisuuden ja seksin monimuotoisuutta sekä kosketuksen, hyväilyn ja läheisyyden 

tärkeyttä kannattaa korostaa. Lisäksi on hyvä pyrkiä vähentämään yhdyntäkeskeistä 

ajattelua ja sen sijaan pohtia, kuinka rakastelun maailmaa voisi laajentaa. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Seksuaalineuvonnan ja –terapian jäsentämisen PLISSIT-malli. 

 

Luvan antaminen ja salliminen 

          PERMISSION 

     Rajatun tiedon antaminen 

   LIMITED INFORMATION 

     Erityisohjeiden antaminen 

   SPECIFIC SUGGESTIONS 

     Intensiivinen terapia 

 INTENSIVE THERAPY 

      PERUSPALVELUT 

   

  Esim. seksuaalineuvonta 

ERIKOISPALVELUT 

 
Esim. seksuaaliterapia, 

fysioterapia tai 

erikoislääkäri 



 

3.2  Gynekologiset syyt ja hoito 

 

Kun asiakkaan yhdyntäkivuille aletaan etsiä syytä, on tärkeää, että asiakas ohjataan 

mahdollisimman pian myös lääkärin ja gynekologin vastaanotolle. Seksuaalineuvojan on 

hyvä tiedostaa, mitä muuta selvittelyä tai tukea asiakas tarvitsee. Asiakkaan jatkon 

kannalta on tärkeää, että seksuaalineuvoja arvioi minne asiakas missäkin tilanteessa 

tulisi ohjata. Tämä helpottaa ja auttaa asiakasta hoitoon hakeutumisessa ja voi tuoda 

toivoa toivottomalta tuntuvaan tilanteeseen. 

 

Seuraavissa kappaleissa on esitetty yleisimpiä gynekologisia syitä naisten yhdyntäkivuille 

sekä annettu ohjeita niiden hoitamiseksi tai helpottamiseksi. Lisäksi tekstissä 

ohjeistetaan, milloin on syytä siirtää asiakas esimerkiksi lääkärin tai gynekologin 

vastaanotolle. 

 

3.2.1  Kuivat limakalvot 

 

Yleisin yhdyntäkipujen syy on, että yhdyntää yritetään liian kuivaan emättimeen. 

Tällöin emättimen seinämistä ei erity tarpeeksi liukastavaa eritettä ja limakalvot ovat 

sen vuoksi kuivat. Limakalvojen kuivuuteen ja emättimen kostumishäiriöön voi olla 

monia syitä. Tavallisimmat syyt ovat hormonaalisen ehkäisyn käyttö, olematon tai liian 

lyhytkestoinen esileikki, jonka vuoksi kiihottumista ei tapahdu tarpeeksi, vaihdevuosien 

tai synnytyksen jälkeiset hormonitoiminnan muutokset, kuten estrogeenin puute sekä 

jotkin lääkkeet tai hoidot, kuten säde- tai solusalpaajahoidot. Ikääntyminen ohentaa 

emättimen limakalvoja ja hormoninpuute on yleisin kivun syy vaihdevuosissa olevilla 

naisilla. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 253-254.) 

 

Kuivien limakalvojen hoidossa ja yhdyntöjen helpottamisessa on ehdottoman tärkeää 

käyttää liukastetta. Asiakkaita voi neuvoa, että liukastetta on aina hyvä olla varuilta 

yöpöydän laatikossa, vaikka varsinaista kuivuusongelmaa ei olisikaan. Mitä 

monipuolisemmin liukasteet kuuluvat osaksi parisuhteen seksielämää, sitä helpommin ne 

pystytään ottamaan käyttöön myös ongelmien ilmetessä. Liukasteiden lisäksi voi kokeilla 

erilaisia voiteita tai intiimiöljyjä, kuten Vagisania tai Ceridalia. Joillekin öljyt tai 



öljypohjaiset liukasteet saattavat aiheuttaa limakalvoärsytystä, jolloin kannattaa 

vaihtaa liukaste vesipohjaiseen. Joskus emättimen kuivuuteen voidaan käyttää myös 

estrogeenia sisältäviä paikallishormonivalmisteita. Mikäli riittävä esileikki, liukasteet, 

öljyt tai paikallishoidot eivät tuo kipuihin helpotusta, asiakkaan on käännyttävä lääkärin 

puoleen. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 254-255.) 

 

3.2.2  Tulehdukset ja allergiat 

 

Toinen tyypillinen syy kivuille on ulkosynnyttimen tai emättimen tulehdus, kuten 

virtsatie- tai hiivasieni-infektio ja bakteerivaginoosi. Tulehdukset saavat usein aikaan 

emättimen aukon sekä limakalvojen turvotuksen ja kirvelyn, jolloin yhdyntä voi tuntua 

kivuliaalta. Myös haavaumat esimerkiksi emättimen aukolla ovat yleisiä. (Ylikorkala & 

Tapanainen 2011: 296-297.) Naiset, jotka saavat virtsatietulehduksen, hiivasieni-

infektion tai bakteerivaginoosin ensimmäistä kertaa elämässään, eivät välttämättä 

tunnista oireita tai ne tulevat niin lievinä, ettei sitä osata epäillä yhdyntäkipujen syyksi. 

Asiakas on ohjattava gynekologiseen tarkastukseen, jossa lääkäri toteaa infektion ja se 

hoidetaan. Myös sukupuolitautien mahdollisuus yhdyntäkipujen aiheuttajana on 

suljettava lääkärikäynnillä pois. Esimerkiksi klamydian aiheuttama kohdunkaulan 

tulehdus voi aiheuttaa kipua yhdynnän aikana (Ylikorkala & Tapanainen 2011: 137-138). 

 

Hieman harvinaisempia, mutta silti mainitsemisen arvoisia yhdyntäkipujen aiheuttajia 

ovat siemenneste- ja lateksiallergiat. On arvioitu, että näitä allergioita sairastavat noin 

1-2 prosenttia väestöstä. Lateksi- eli luonnonkumiallergian ja siemennesteallergian 

aiheuttamat oireet ovat melko samankaltaisia. Molemmat voivat aiheuttaa punoitusta, 

kuumotusta, kutinaa, kirvelyä sekä turvotusta emättimeen, jotka hankaloittavat 

yhdyntää ja tekevät siitä kivuliaan. Oireet voivat ilmaantua välittömästi tai noin tunnin 

sisällä altistumisesta. Lateksiallergiasta aiheutuvat oireet voidaan välttää käyttämällä 

muovikondomeja, jotka eivät sisällä luonnonkumia. Siemennesteallergiassa on vältettävä 

sperman joutumista kosketuksiin suun tai sukupuolielinten kanssa, esimerkiksi 

käyttämällä kondomia. (Lähteet: Tohtori.fi, RFSU, Terve.fi.) 

 



3.2.3  Yhdyntäasennot 

 

Kipua voivat aiheuttaa myös tietyt yhdyntäasennot. Usein kipu ilmenee äkillisenä 

vihlaisuna tai paineen tunteena kohdun tai alavatsan seudulla. Yhdyntäasentojen aikana 

ilmenevät kivut voivat johtua muutamasta eri syystä. Yleisin syy on kohdun ja/tai 

munasarjojen liikutteluarkuus. Tällöin liian syvälle emättimeen menevä penis saa aikaan 

kohdun tai munasarjojen liikahtamisen, joka aiheuttaa naiselle kipua. Tämä ei tarkoita 

sitä, että kohdussa tai munasarjoissa olisi jotakin vikaa, vaan niiden asettuminen ja 

sijainti on hyvin yksilöllistä. Joillakin naisilla kohdun liikutteluarkuudesta johtuvat kivut 

alkavat raskauden aikana ja usein ne helpottavat synnytyksen jälkeen. (Korteniemi-

Poikela & Cacciatore 2011: 258.) 

  

Toisinaan yhdyntä voi olla myös rajumpaa, jolloin peniksen työnnöt voivat ulottua 

syvälle emättimeen tai kohdun nipukkaan. Kipuja tai paineen tunnetta voi tuntua vielä 

yhdynnän jälkeenkin. (Suomela 2009: 182.) 

 

Joskus kipujen syyn etsimisen yhteydessä voi ilmetä, että ne ovat alkaneet vasta uuden 

parisuhteen myötä. Tällöin olisi hyvä tarkastella, voisiko peniksen koko aiheuttaa 

kivuliaat tuntemukset. Usein naisen emätin mukautuu miehen peniksen kokoon, mutta 

silti tietyt asennot saattavat tuntua kivuliailta. Tässä tilanteessa yhdyntäasentoa voi 

yrittää muuttaa sellaiseksi, jossa nainen saa itse säädellä tahtia ja sitä kuinka syvälle 

penis pääsee. 

 

Moni nainen tuntee yhdynnän aikana tai sen jälkeen pieniä kiputuntemuksia, vihlaisuja 

tai paineen tunnetta. Ne kuuluvat luonnollisena osana naisen kehon toimintaa, eikä 

niistä aina tarvitse olla huolissaan. (Suomela 2009: 182.) Asiakkaan kanssa tulisi 

tarkastella, millaisten yhdyntöjen ja yhdyntäasentojen aikana tai jälkeen kipuja 

esiintyy. Usein yhdyntäasennon tai – syvyyden vaihtaminen auttaa kipuihin. 

 

3.2.4  Endometrioosi 

 

Mikäli kipuja tai arkuutta esiintyy muulloinkin kuin yhdyntöjen aikana ja ne voimistuvat 

selvästi yhdynnässä, kyse voi olla endometrioosista. Endometrioosi eli kohdun limakalvon 



pesäkesirottumatauti on yksi yleisimmistä sukupuolielinten ja lantion alueen kroonisten 

kiputilojen aiheuttajista. Endometrioosista johtuva kipu on tyypillisesti syvällä tuntuvaa 

yhdyntäkipua ja sitä esiintyy etenkin sellaisissa asennoissa, joissa mies pääsee 

työntymään syvälle. Joissakin tapauksissa kipu tuntuu vasta yhdynnän jälkeen. 

Pahimmillaan laajalle levinnyt endometrioosi voi estää yhdynnät kokonaan. (Ylikorkala & 

Tapanainen 2011: 96, 138.) 

 

Endometrioosia arvioidaan esiintyvän jopa kymmenellä prosentilla hedelmällisessä iässä 

olevista naisista. Sen tyypillisimmät oireet ovat vaikeat kuukautis- ja alavatsakivut, 

yhdyntäkipu, suolen toiminnan häiriöt tai kipu ulostaessa, sekä alentunut hedelmällisyys. 

Endometrioosin perimmäinen syy on edelleen tuntematon, mutta perintötekijöillä on 

suuri merkitys sen syntyyn. Oireita voidaan lievittää lääke- ja leikkaushoidolla, mutta 

parantavaa hoitoa siihen ei ole. (Ylikorkala & Tapanainen 2011: 96-98.) Mikäli asiakas 

tietää sairastavansa endometrioosia tai oireidensa perusteella epäilee sitä, tieto 

endometrioosin osuudesta yhdyntäkipuihin voi olla asiakkaalle tärkeä. 

Endometrioosiepäilyssä asiakas on ohjattava lääkärin tai gynekologin vastaanotolle ja 

usein ohjeet yhdyntäkipujen helpottamiseksi tulevat sitä kautta. 

 

3.2.5  Vulvodynia 

 

Tänä päivänä yhä useammin yhdyntäkipujen syyksi paljastuu vulvodynia tai vulvan 

vestibuliittioireyhtymä, joka on vulvodynian alatyyppi. Vulvodynialla tarkoitetaan 

häpyalueen, ulkosynnyttimien tai ulkoisten sukupuolielinten kiputilaa. Vulvodynian 

laajuus on vasta viime vuosina noussut selvemmin esille, kun tietoisuus asiasta on 

levinnyt. On arvioitu, että noin 10–15 prosenttia naisista sairastaa sitä jossain vaiheessa 

elämäänsä. Tyypillisin sairastuva on 20–40 –vuotias terve ja seksuaalisesti aktiivinen 

nainen, jolla on saattanut olla useita tai lyhyen ajan sisällä esiintyneitä hiiva- ja/tai 

virtsatietulehduksia. Vulvodynia on usein alidiagnosoitu ja huonosti hoidettu tauti ja 

seksuaalineuvojan tai – terapeutin vastaanotolle hakeutuva asiakas on saattanut käydä 

usealla eri lääkärillä saamatta apua tai diagnoosia. Asiakkaan kipua on saatettu 

vähätellä tai selittää psyykkisillä syillä. (Apter ym. 2006: 258., Paavonen 2013: 8.) 

 

Vulvodyniasta johtuvat kivut paljastuvat usein yhdynnän, gynekologisen tarkastuksen, 



itsetyydytyksen tai tamponin asettamisen yhteydessä. Kosketuskipua voi tuntua vaikka 

emättimen sisään ei varsinaisesti vietäisi mitään, esimerkiksi pyöräillessä tai 

ratsastaessa. Joskus jopa kireät housut saattavat aiheuttaa kivun tunnetta emättimen 

seudulle. Vestibuliittioireyhtymässä kipua tuntuu selvästi emättimen aukkoa 

koskettaessa, jolloin yhdyntäkipu tuntuu yleensä heti siinä vaiheessa kun penis koskettaa 

emättimen suuta. Yleisimmät kipupisteet sijaitsevat emättimen aukon takaosassa, klo 5-

7 kohdalla (Kuva 3). Kroonistuessaan kivut voivat estää yhdynnät kokonaan. Kipu on 

usein polttavaa, viiltävää tai kuumottavaa ja emättimen aukossa saattaa esiintyä 

läikikästä punoitusta.  (Apter ym. 2006: 259-260.)  

 

 

 

Kuva 3. Vulvodyniassa useimmiten tavattavat ja pahimmat kipupisteet merkitty kuvaan mustilla pisteillä. 

(Alkuperäinen kuva: Sexpo-säätiö) 

 

 

Vulvodynian vestibuliittioireyhtymä diagnosoidaan gynekologisen tutkimuksen yhteydessä 

niin kutsutulla vanutikkutestillä, jossa gynekologi tunnustelee varovasti missä 

mahdolliset kipupisteet sijaitsevat. Asiakkaalle on hyvä kertoa, että varsinaista 



emättimen tähystystä pyritään välttämään tai tutkimus tehdään hellävaraisesti, 

asiakkaan tuntemuksia kuunnellen. Vestibuliitin hoito on vaikeaa. Hoitoa sovelletaan 

usein yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti, mutta yleisimpiä hoitomuotoja ovat muun 

muassa yhdistelmäehkäisypillereiden lopetus, paikallisesti levitettävät puudutegeelit, 

pitkäkestoinen yhdyntäkielto, seksuaalineuvonta ja – terapia, fysioterapia ja viimeisenä 

hoitomuotona leikkaus. Paraneminen voi kestää kuukausia vaatien omaa ja kumppanin 

kärsivällisyyttä sekä motivaatiota hoitoja kohtaan. Joskus oireet saattavat helpottaa 

itsestään, ilman että varsinaisia hoitoja on edes ehditty aloittamaan. (Apter ym. 2006: 

260.) 

 

Tieto siitä, että vulvodynian hoitoon on paljon mahdollisuuksia ja oireita voidaan 

huomattavasti lievittää, auttaa asiakasta suhtautumaan tilanteeseensa toiveikkaammin. 

Seksuaalineuvojan tulee kannustaa asiakasta muunlaisesta rakastelusta nauttimiseen 

sekä omien tunteiden ja tuntemusten kuunteluun. Mikäli asiakas on parisuhteessa, 

voidaan järjestää parikäyntejä. Asiakkaan ja tämän kumppanin kanssa opetellaan eroon 

yhdyntä- ja suorituskeskeisyydestä ja pyritään kohti aitoa, asiakkaan omista 

tuntemuksista lähtevää seksuaalista nautintoa. Keskustellaan siitä, kuinka suhteen 

osapuolet ovat kokeneet yhdyntäkivut ja kuinka se on vaikuttanut heidän 

parisuhteeseensa tai molempien yleiseen mielialaan. Seksuaalineuvonnan tulisi olla 

mahdollisimman laaja-alaista ja monimuotoista ja tarvittaessa asiakas tulee ohjata 

seksuaaliterapiaan. Seksuaalineuvonta ja/tai – terapia auttaa asiakasta parhaiten 

yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa. (Apter ym. 2006: 260-261., Jousimaa, Alenius, 

Atula ym. 2011: 893-894.) Vulvodyniasta kärsiville naisille on olemassa myös vulvodynia-

vertaistukiryhmä, joka tarjoaa tukea ja levittää tietoa vulvodyniasta. Tieto vertaistuen 

mahdollisuudesta voi olla asiakkaalle tärkeä. 

 

3.2.6  Muut gynekologiset syyt 

 

Vulvodynian lisäksi yhdyntävaikeuksia ja – kipua aiheuttaa vaginismi eli emätinkouristus, 

jonka diagnoosin asettamista gynekologisten vai psyykkisten syiden alle on kiistelty. 

Vaginismi voi kuulua myös seksuaalisen kivun tai yhdyntäkipudiagnoosin alle, eikä siinä 

aina välttämättä ole kyse traumasta. Lievää vaginismia voi esiintyä esimerkiksi 

ensimmäisellä yhdyntäkerralla, jolloin tyttö tai nainen pelkää yhdynnästä aiheutuvaa 



kipua tai ei ole seksielämän aloittamiseen vielä valmis. (Heusala 2001:185-186., Apter 

ym. 2006: 262.) Tässä oppaassa vaginismi on kuitenkin sijoitettu ”Psyykkiset syyt ja 

hoito” –otsikon alle. 

 

Muita syitä naisen yhdyntäkivuille ovat muun muassa kipeä tai tiukka immenkalvo, 

tiukka vagina, välilihan tai muiden sukupuolielinten tai kohdun alueen leikkauksista 

johtuvat arvet emättimessä sekä liiallinen lantiopohjalihasten harjoittaminen tai 

jännitys (ei vaginismi). Näitä syitä ei tässä oppaassa ole lähdetty avaamaan, sillä niihin 

seksuaalineuvojan apu ei ole riittävä tai tarpeen. Niistä aiheutuvat kivut hoidetaan lähes 

aina lääkärin ja/tai fysioterapeutin vastaanotolla. (Ylikorkala & Tapanainen 2011: 137-

138.) 

 

3.3  Psyykkiset syyt ja hoito 

 

On selvää, että lapsuudessa ja nuoruudessa koetut asiat tai tapahtumat vaikuttavat vielä 

aikuisiälläkin. Seksuaalielämän häiriöt voivat olla heijastuksia aiemmista ikävistä 

kokemuksista. Vaikka naisen vaikeiden seksuaaliongelmien taustalla voikin olla jokin 

trauma, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus tai epämiellyttävät seksikokemukset, 

tätä ei tule pitää itsestään selvänä totuutena. On muistettava, että jokaisella 

asiakkaalla on oma etiologiansa, johon vaikuttavat asiakkaan yksilöllinen yhdistelmä 

fysiologisia ja foobisia tekijöitä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 279., Apter ym. 

2006: 262.) 

  

Psyykkiset tekijät naisen yhdyntäkipujen aiheuttajina selviävät usein 

seksuaalianamneesia tarkastelemalla. Joskus anamneesista ei välttämättä löydy 

minkäänlaista seksuaalisuuteen liittyvää traumaa, jolloin on tärkeää keskittyä naisen 

nykytilaan ja mahdollisen parisuhteen tilanteeseen. Mikäli anamneesin pohjalta löytyy 

jokin trauma tai ikävä kokemus, asiakas tulee ohjata seksuaali- tai psykoterapiaan. 

Asiakkaan jatkon kannalta on tärkeää, että seksuaalineuvoja arvioi minne asiakas 

missäkin tilanteessa tulisi ohjata. Tämä helpottaa ja auttaa asiakasta hoitoon 

hakeutumisessa ja antaa kokemuksen kuulluksi tulemisesta. 

 



3.3.1  Vaginismi 

 

Vaginismiin eli emätinkouristukseen voi hyvin oleellisesti liittyä ylempänä mainitut 

epämiellyttävät seksikokemukset. Vaginismia esiintyy yleensä joissain määrin myös 

vulvan vestibuliittioireyhtymän yhteydessä, mutta se voi olla vaivana ilman vestibuliitti -

diagnoosiakin. Tällöin vaginismi johtuu lähinnä kivun pelosta, jonka vestibuliitti 

aiheuttaa. (Ylikorkala & Tapanainen 2011: 140.) 

 

Vaginismilla tarkoitetaan lantiopohjan lihasten jännittyneisyyttä, kipua tai voimakkaita 

lihaskouristuksia. Tällöin peniksen vieminen emättimeen on mahdotonta, sillä emätintä 

ympäröivät lihakset ovat ei-tahdonalaisessa kouristuksessa. Joillekin asiakkaille myös 

gynekologinen tutkimus voi tästä syystä olla mahdotonta suorittaa. Vaginismissa nainen 

reagoi häpyhuulten ja emättimen ulkosuun kosketukseen supistamalla voimakkaasti 

lantiopohjalihaksia. Samaan reaktioon voi kuulua myös niin kutsuttu foobinen 

pakoreaktio, jossa nainen pyrkii pakenemaan katse- tai kosketuskontaktia.  Usein tähän 

liittyy myös reisien lujaa yhteen puristusta sekä kivun pelkoa. (Apter ym. 2006: 262., 

Ylikorkala & Tapanainen 2011: 140.) 

 

Vaginismin taustalla voi olla vaikeita lapsuuden- tai nuoruudenaikaisia traumaattisia 

kokemuksia, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö tai väkivalta sekä seksikielteinen tai 

ahdasmielinen kasvuympäristö. Myös erilaiset sairaudet, tapaturmat ja negatiivinen tai 

kivulias kokemus ensimmäisestä yhdynnästä tai gynekologisesta tutkimuksesta voivat 

vaikuttaa vaginismin syntyyn. Tämän vuoksi asiakkaan seksuaalihistorian kartoittaminen 

anamneesin avulla on tärkeää. Joskus anamneesista ei löydy mitään erityistä 

seksuaalista traumaa, vaan jotkut naiset vain reagoivat erityisen herkästi pakoreaktiolla 

häpyhuulten kosketukseen. Joissain tapauksissa nainen taas ei muista traumaattista 

tapahtumaa, mutta se on jäänyt kehon muistiin. (Apter ym. 2006: 262., Ylikorkala & 

Tapanainen 2011: 140.) 

 

Mikäli asiakkaalla epäillään seksuaaliananemneesin perusteella psyykkisistä syistä tai 

traumasta johtuvaa vaginismia, tulee asiakas ohjata joko seksuaali-, pari-, yksilö-, tai 

psykoterapiaan sekä fysioterapiaan. Joissakin tapauksissa myös seksuaalineuvonta 

voidaan liittää osaksi hoitoprosessia. Seksuaalineuvoja harjoittelee asiakkaan kanssa 



oman kehon tuntemista ja antaa erilaisia rentoutumis- ja mielikuvaharjoituksia, jotka 

voivat auttaa lantiopohjalihaksiston jännityksen helpottamiseen yhdyntätilanteessa. 

Seksuaalineuvonnassa myös naisen kumppanin positiivinen läsnäolo on tärkeää ja 

pariskunnan tuntemuksia tulisi käydä yhdessä läpi koko hoitoprosessin ajan. (Apter ym. 

2006: 262.) 

 

Vaginismia esiintyy eri tutkimusten mukaan noin 1-6 prosentilla naisista, mutta jos 

mukaan lasketaan yhdyntäkipuongelmat, joissa esiintyy jonkinlaista lantionpohjan 

lihasten jännittyneisyyttä, on määrä varmasti suurempi. Tänä päivänä kun tietoisuus 

vaginismista on kasvanut ja eri hoitomenetelmät laajentuneet, lähes kaikki 

vaginismipotilaat voidaan hoitaa tai vaivaa ainakin lievittää. (Apter ym. 2006: 262.) 

 

3.3.2  Muut psyykkiset syyt 

  

Kivuliaiden yhdyntöjen syyksi voi löytyä traumojen tai ikävien kokemusten sijasta myös 

erilaisia tuntemuksia, jotka voivat liittyä sekä menneeseen, että nykyhetkeen. Taustalla 

voi olla esimerkiksi parisuhdeongelmia ja -ristiriitoja, stressiä tai ahdistuneisuutta. 

Kaikki nämä voivat vaikuttaa naisen kykyyn rentoutua ja nauttia seksistä. Etenkin 

ongelmat parisuhteessa saattavat aiheuttaa naiselle yhdyntäpelkoa, jonka vuoksi 

esileikin ja/tai seksin aikana rentoutuminen ja kiihottuminen voi olla vaikeaa. 

Yhdyntäpelkoa voi esiintyä myös tytöillä tai naisilla ensimmäisen seksikerran yhteydessä. 

”Ekassa kerrassa” pelätään usein sitä, että yhdyntä epäonnistuu, seksi sattuu tai penis ei 

mahdu emättimeen. Kipuja yhdynnässä voivat aiheuttaa myös pelko raskaaksi 

tulemisesta sekä ristiriitainen suhtautuminen omaa kehoa tai seksuaalisuutta kohtaan. 

(Lähteet: Apter ym. 2006: 262., Terve.fi, Rakkaudeksi.fi, Vaestoliitto.fi.) 

 

Jotta yllä olevat asiat tulisivat seksuaalineuvonnassa ilmi, on asiakkaan tilanteen 

kartoittaminen seksuaalianamneesin kautta tärkeää. Asiakkaan kanssa tulee etsiä syitä 

sille, mikä pelon, epävarmuuden tai rentoutumisen vaikeuden aiheuttavat. 

Parisuhteeseen liittyvissä ongelmissa tapaamisiin olisi tärkeää saada mukaan myös naisen 

kumppani. Esimerkiksi raskaaksi tulemisen pelkoon saattaa vaikuttaa pariskunnan eriävät 

mielipiteet käytettävästä ehkäisymenetelmästä tai lapsen hankkimisen ajankohdasta. 

Kehonkuvaan liittyvissä ongelmissa nainen ei välttämättä tunne omaa kehoaan tai sen 



toimintaa. Lisäksi epävarmuus omasta kehosta ja sen viehättävyydestä voivat vaikeuttaa 

rentoutumista ja saada aikaan jännittyneen tilan. 

 

Asiakkaalle ja hänen mahdolliselle kumppanilleen on korostettava keskustelun, 

kosketuksen, hyväilyn ja läheisyyden tärkeyttä. Yhdyntäkeskeistä ajattelua on hyvä 

pyrkiä vähentämään. Avoin ja rehellinen keskustelu kumppanin kanssa voi vähentää 

suorituspaineita. Kun suhde koetaan turvalliseksi, molemminpuolinen luottamus toimii ja 

kumppanukset pystyvät keskustelemaan keskenään peloista ja epäonnistumisten 

mahdollisuuksista, on kivuttomamman yhdynnän onnistumisen todennäköisyys parempi. 

Mikäli asiakkaan pelot, ristiriidat tai parisuhteen ongelmat tuntuvat voimakkailta ja 

moniulotteisilta, on arvioitava ohjausta seksuaali- tai pariterapiaan. 

 

4  Seksuaalineuvonnan tueksi 

 

Tässä kappaleessa seksuaalineuvonnan tueksi esitellään muutamia mielikuva- ja 

toimintaharjoituksia, joita yhdyntäkipuilevan asiakkaan kanssa voi käyttää. Harjoituksia 

käytettäessä tai annettaessa asiakkaalle on kerrottava, että mielikuvaharjoitukset voivat 

aluksi tuntua hassuilta, väkinäisiltä tai epämukavilta. Niiden ei tarvitsekaan aluksi 

tuntua luontevilta ja on tärkeää, että niitä tehdään säännöllisesti. Harjoitusten 

tarkoituksena on muuttaa ajattelutapoja ja –malleja tai rentouttaa keho sekä mieli. 

 

Toimintaharjoitusten (esimerkiksi emättimen venyttely tai lantiopohja lihasten 

harjoittaminen) antamisen yhteydessä asiakkaalle on kerrottava, että harjoitusten 

tarkoituksena ei ole aiheuttaa kipua, vaan ne on tehtävä asiakkaan omien tuntemusten 

ja kykeneväisyyden rajoissa. 

 

Kappaleeseen on lisäksi listattu itsehoitomenetelmiä, jotka voivat tuoda helpotusta 

yhdyntäkipuihin sekä ehkäistä niitä jatkossa. Loppuun on koottu yhteenveto asiakkaan 

hoitoonohjauksesta. 

 

 



 

4.1  Itsehoitomenetelmät ja –harjoitukset 

 

4.1.1  Hyväksyvä suhtautuminen ja ja tietoisen läsnäolon taidot 

 

Hyväksyvän koskettamisen harjoitus: 

 

”Esimerkiksi saunan jälkeen tai muussa mukavassa hetkessä, kun olet alasti, ota 

kunnollinen ote pohkeestasi. Hiero ja taputtele sitä reippaasti. Tee tämä kannustavan 

rohkaisevasti, ystävän eleillä ja innostaen. Hymyile ja sano reippaalla äänellä 

pohkeellesi ’Hyvä pohje, oikein hyvä pohje!’. Tarkoitus ei ole silitellä kevyesti tai 

hennosti, eikä kutitella, muttei myöskään satuttaa. Tavoittele sellaista itsetuntoa 

parantavaa kosketusta, kuin reipasta peuhupainia, joka kunnolla tuntuu ja pistää veren 

vähän kiertämään. Saat siitä elinvoimaa ja energiaa. 

 

Voit käyttää kehostasi ja itsestäsi positiivisia sanoja, kuten mukava, hieno, 

hyväksyttävä, arvokas ja niin edelleen. Käytä sellaisia sanoja, joita itse käyttäisit, jos 

haluaisit kiittää tai kehua jotakin toista. Jo se, että olet tekemässä tätä harjoitusta, on 

aihe kiitokselle: olet todellakin rohkea ja reipas, kun olet ryhtynyt parantamaan 

minäkuvaasi! 

 

Ota sitten käsittelyyn reisi. ’Hyvä reisi, oikein hieno reisi! Kiitos reisi, että olet oma 

reiteni!’. Hiero, pyörittele ja taputtele samalla tavalla vatsa, pakarat, rinnat, 

käsivarret ja kasvot. Näin olet saanut itseltäsi iloisen kohtaamisen ja hyväksyvän 

läheisyyden tunteen.”  

 

Hyväksyvän koskettamisen harjoitus (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2011: 189) sopii 

etenkin naisille, joille oman kehon hyväksyminen on vaikeaa tai jotka tarvitsevat tukea 

itsetuntonsa vahvistamiseksi. Kielteinen minä- ja kehonkuva perustuu huonoihin 

ajatuksiin itsestä ja heijastuu välittömästi naisen seksuaalisuuteen ja seksiin. Seksi ei 

ole jotakin, jota tapahtuu joskus jossakin, vaan seksi ja seksuaalinen nautinto 

tapahtuvat aivoissa ja siihen vaikuttavat kaikki kokemukset ja asenteet. Seksuaalisen 



nautinnon tavoittelun tärkeimmät työkalut ovat oma keho ja minäkuva. (Korteniemi-

Poikela & Cacciatore 2011: 184.) 

 

Myönteinen suhtautuminen omaan kehoon, elettyyn elämään, kokemuksiin ja niiden 

kehoon tuomiin jälkiin on tärkeä askel kohti positiivisempaa minäkuvaa (Korteniemi-

Poikela & Cacciatore 2011: 184). Asennemuutos ei tapahdu hetkessä, mutta pienillä 

arjen ajattelun muutoksilla ja harjoituksilla on hyvä aloittaa. 

 

Erilaisia rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia on runsaasti saatavilla niin Internetissä kuin 

kirjallisuudessa. Etenkin Mindfulness –tyyppiset rentoutus- ja stressinhallinta -

harjoitukset voivat auttaa yhdyntäkivuista kärsivää naista. Mindfulness –harjoituksien 

tarkoituksena on auttaa rauhoittumaan, keskittymään, kuuntelemaan omaa kehoaan ja 

olemaan läsnä meneillään olevassa hetkessä.   

 

4.1.2  Lantiopohjalihasten tunnistaminen ja rentoutus 

 

Lantiopohjan lihasharjoitusten kautta nainen voi opetella hahmottamaan omat 

sukupuolielimensä. Lihaksiston rentouttamisella on yhdynnässä hyvin tärkeä osa. Kun 

naisella on tunne siitä, että keho ja emätin ovat hänen hallinnassaan, pystyy hän 

paremmin vastaanottamaan jäykistyneen peniksen sisäänsä. 

 

Rentoutusharjoitukset voi aloittaa tutustumalla omaan alapäähänsä. Häpyhuulia ja 

huulien sisään voi katsoa käsipeilin avulla. Käsien pesun jälkeen sormeen sivellään 

liukastetta tai öljyä. Yritä rentoutua. Tämän jälkeen sormi työnnetään emättimeen noin 

3-5 senttimetrin syvyyteen, mikäli se onnistuu eikä tuota liikaa kipua.  Emättimellä 

puristetaan sormea ja sen jälkeen päästetään rennoksi.  

 

Näitä harjoituksia tulisi tehdä säännöllisesti muutaman viikon ajan. Tutustumisen 

yhteydessä on muistettava käyttää jotakin liukastetta, jota levitetään limakalvoille 

ennen sormen työntämistä emättimeen. 

 



 

4.1.3  Alapään hygienia ja hoito 

 

Seuraavassa luettelossa on listattu erilaisia sekä yleisiä käytäntöjä alapään hygieniaan ja 

itsehoitoon. Osalle naisista menetelmistä voi olla apua yhdyntäkipujen lievittämisessä. 

Esimerkiksi hiiva- ja virtsatietulehdukset saattavat vähentyä sekä limakalvojen kunto 

parantua. 

 

 Pesu ilman saippuaa viileällä vedellä, korkeintaan kaksi kertaa päivässä 

 Ilmakylvyt aina kuin mahdollista, nukkuminen ilman alushousuja 

 Häpykarvojen poistoa ei suositella, sillä karvoitus mahdollistaa ilman kierron 

pikkuhousujen ja ihon välissä 

 Alushousumateriaaliksi luonnonmateriaalia, pikkuhousunsuojien ja kiristävien 

vaatteiden käyttöä vältettävä 

 Alusvaatteiden pesu hajuttomilla pesuaineilla, ei huuhteluainetta 

 Ihoöljyn ja – voiteen säännöllinen käyttö limakalvoille sekä yhdynnässä aina 

liukuvoide 

 Riittävä vedenjuonti. Tällöin virtsa pysyy laimeana, eikä ärsytä herkkiä 

limakalvoja 

 Ruokavaliossa sokereiden ja vaaleiden viljatuotteiden välttäminen. Voi 

ennaltaehkäistä hiivatulehduksia 

 Maitohappobakteerien käyttö 

 

 

Lähde: Nyberg, Susi, Aho & Törnävä. Vulvodynia –potilasohje. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  Yhteenveto hoitoonohjauksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KIPU 

 

Seksuaali-

neuvonta 
 

  Fysioterapia 

Seksuaali-, 

pari- tai 

psykoterapia 

Yleislääkäri, gynekologi, naistentautien ja 

synnytysten erikoislääkäri 

Mm. Tiedonanto, 

hoitoonohjaus, 

asiakkaan ja parisuhteen 

tukeminen, rakastelun 

maailman laajentaminen. 

Mm. Lantiopohjalihasten 

tunnistamis- ja 

rentoutusharjoitukset, 

lihashallinnan opettelu. 

Mm. Erityisohjeiden 

antaminen, pelkojen ja 

traumojen läpikäynti 

terapian keinoin, 

parisuhteen vahvistus. 

 

Vertaistuki-

ryhmä 

 

Itsehoito 



5  Prosessin kuvaus ja pohdinta 

 

Lähtiessäni valitsemaan ja suunnittelemaan seksuaalineuvontakoulutuksen lopputyön 

aihetta, päätavoitteeni työlle oli sen tarpeellisuus, niin asiakkaan kuin seksologian 

ammattilaisen näkökulmasta. Toinen tavoitteeni oli, että aiheen tuli olla itselleni 

mielenkiintoinen. Halusin lopputyöni olevan tietopaketti sellaisesta teemasta, josta 

yhtenäistä ja koottua tietoa voi olla vaikea löytää. 

 

Ajatus naisten yhdyntäkivuista ja niiden hoidosta lopputyöni aiheena heräsi ensimmäisen 

kerran kun pohdimme työpaikkani terveydenhoitajan kanssa hoitoon ohjausta nuorelle 

naiselle, joka kärsi vaikeasta vaginismista. Tällöin törmäsin itse tiedon saannin 

vaikeuteen ja pirstaleisuuteen. Lisäksi huomasimme terveydenhoitajan kanssa, että 

konsultoimamme alan ammattilaiset eivät tienneet aiheesta juuri sen enempää kuin 

mekään. Samalla kiinnostuin yhdyntäkivuista aiheena yrittäessäni etsiä tietoa ensin 

nimenomaan vaginismista. Päätin tehdä lopputyöstäni oppaan seksuaalineuvojille ja 

muille seksologian parissa työskenteleville ammattihenkilöille. 

 

Lopputyöni otsikko ”Vaiettu kipu” nousi esiin sen jälkeen, kun olin lukenut Internetin 

keskustelupalstoilta naisten kokemuksista yhdyntäkivuista. Niistä muutamia on poimittu 

tähän oppaaseen ”Kivun vaikutus naisen seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen” –otsikon 

alle. Monet toivat viesteissään esille häpeän, toivottomuuden sekä surun tunteita ja 

usein keskustelijoita yhdisti epätietoisuus siitä, kykenevätkö he enää koskaan 

nauttimaan seksistä samalla tavalla kuin ennen. Toiset taas eivät koskaan olleet 

kokeneet kivutonta yhdyntäkertaa. Keskusteluissa korostui aiheesta puhumisen vaikeus; 

puhuminen kipeästä selästä tai jostakin yleisestä sairaudesta on huomattavasti 

helpompaa, kuin puhuminen kosketusarasta alapäästä. Kipu siis todellakin tuntuu olevan 

vaiettua. Näytti siltä, että asia koettiin vaikeaksi puheenaiheeksi jopa läheisten ystävien 

tai kumppanin kanssa. Seksuaaliongelmista puhuminen tuntuu vielä tänäkin päivänä 

olevan vaikea ja arka aihe monille, vaikka tietous ja yleinen keskustelu 

seksuaaliongelmista ja seksuaalisuudesta ylipäänsä on kasvanut.  

 

Keskustelupalstoja luettuani lähdin ensin etsimään tietoa dyspareuniasta erilaisilta 

terveyteen liittyviltä sivustoilta, kuten Duodecim ja Terveyskirjasto. Lisäksi luin eri 



ammatti-ihmisten ja alan asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita sekä selasin aiheen 

tiimoilta tehtyjä opinnäytetöitä. Tämän jälkeen kirjoitin itselleni ylös yleisimpiä 

yhdyntäkipuihin liittyviä termejä ja etsin lähdekirjallisuutta niiden pohjalta.  

 

Yhdyntäkipujen gynekologisista syistä ja niiden hoidosta löytyi selvästi enemmän tietoa 

kuin psyykkisistä syistä tai siitä, kuinka yhdyntäkivut vaikuttavat naisen 

seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja minäkuvaan. Itse, etenkin tämän oppaan tekemisen 

jälkeen, olen sitä mieltä, että juuri näistä edellä mainituista asioista tietoisuutta tulisi 

lisätä. Tietoisuuden lisääntyminen ja sitä kautta rohkeampi kokemusten jakaminen voi 

auttaa naisia esimerkiksi hoitoon hakeutumisessa. Tämä näkyi keskustelupalstoilla muun 

muassa niin, että sellaisten lääkäreiden nimiä ja yhteystietoja vaihdettiin, joilta 

yhdyntäkivuista kärsineet naiset olivat saaneet apua. Tällaisella kokemusten vaihdolla 

taas voi olla suuri merkitys toivon ylläpitämisessä, kun kuullaan toisten onnistuneista 

hoitokokemuksista. 

 

Siitä huolimatta, että muutamista aihealueista tuntui löytyvän niukasti tietoa, sain 

kerättyä lähdeaineistoa hyvin kasaan. Aiheen rajaaminen tuntui aluksi haastavalta, 

mutta mitä enemmän tietoa aiheesta keräsi, sitä helpompaa loogisen ja rajatun sisällön 

tuottaminen oli. Lopputyötä oli alusta saakka mielenkiintoista kirjoittaa ja aiheesta etsi 

mielellään jatkuvasti tietoa lisää.  

 

Opasta kirjoittaessani huomasin, kuinka tärkeää olisi yhdistää seksuaalineuvonta osaksi 

perusterveydenhuoltoa ja osaksi kokonaisvaltaista terveydenhoitoa, aina 

erikoissairaanhoitoon asti. Myös terveydenhoitoalan henkilökunnan olisi tärkeää saada 

täydennyskoulutusta seksuaalitematiikkaan liittyen, jotta kivun merkitys asiakkaan 

seksuaalisuuteen osattaisiin ottaa huomioon ja siitä voitaisiin keskustella. 

  

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen oppaan sisältöön ja ulkoasuun. Onnistuin mielestäni 

hyvin oppaalle asettamissani tavoitteissa. Toivon, että oppaani tulee olemaan 

hyödyllinen tietopaketti ja työkalu kaikille aiheesta kiinnostuneille sekä 

terveydenhoidon ja seksologian parissa työskenteleville ammattihenkilöille. Oppaan 

tavoitteena on myös tuoda yhdyntäkivuista kärsivän asiakkaan auttavia tahoja 

tietoisemmaksi toisistaan ja luoda pohjaa moniammatilliselle yhteistyölle sekä 



osaamiselle. Ehkäpä silti suurin toivomukseni on, että yhdyntäkipuja kokevat naiset 

saisivat lopputyöstäni uskoa ja toivoa kivuttomampaan tulevaisuuteen. 



Linkkivinkit 

 

Tähän on listattu hyödyllisiä linkkejä, joiden takaa löytyy kattavaa ja luotettavaa tietoa 

yhdyntäkivuista ja niiden hoidosta. Sivuja voi suositella asiakkaalle luettavaksi riippuen 

siitä, millaisesta syystä yhdyntäkivut asiakkaalla johtuvat. 

 

Yhdyntäkivut: 

 http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00185  

 http://www.seksuaaliterveysklinikka.fi/naisten_seksuaalihairiot/yhdyntakivut_ja

_vaginismi 

 http://bulevardinklinikka.fi/palvelut/neuvontapalvelut/kirjallisuutta/kivulias-

yhdynta-eli-dyspareunia/  

 

Endometrioosi: 

 http://www.endometrioosiyhdistys.fi/  

 http://www.terveystalo.com/fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Millainen-tauti-on-

endometrioosi/  

 

Vulvodynia: 

 http://vdopas.com/ 

 http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mika_vikana/vulvodynia_on_arka_paikka 

 http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajalehti/?x86803346=143554480  

 

Vaginismi: 

 http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00368 

 

Fysioterapia: 

 http://www.terve.fi/seksuaaliterveys/fysioterapia-rentouttaa-kireat-

lantionpohjan-lihakset  

 

 

 

http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00185
http://www.seksuaaliterveysklinikka.fi/naisten_seksuaalihairiot/yhdyntakivut_ja_vaginismi
http://www.seksuaaliterveysklinikka.fi/naisten_seksuaalihairiot/yhdyntakivut_ja_vaginismi
http://bulevardinklinikka.fi/palvelut/neuvontapalvelut/kirjallisuutta/kivulias-yhdynta-eli-dyspareunia/
http://bulevardinklinikka.fi/palvelut/neuvontapalvelut/kirjallisuutta/kivulias-yhdynta-eli-dyspareunia/
http://www.endometrioosiyhdistys.fi/
http://www.terveystalo.com/fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Millainen-tauti-on-endometrioosi/
http://www.terveystalo.com/fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Millainen-tauti-on-endometrioosi/
http://vdopas.com/
http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mika_vikana/vulvodynia_on_arka_paikka
http://www.sairaanhoitajaliitto.fi/sairaanhoitajalehti/?x86803346=143554480
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00368
http://www.terve.fi/seksuaaliterveys/fysioterapia-rentouttaa-kireat-lantionpohjan-lihakset
http://www.terve.fi/seksuaaliterveys/fysioterapia-rentouttaa-kireat-lantionpohjan-lihakset
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