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1 Johdanto 

 

Seksuaalisen läheisyyden ja nautinnon kokeminen on lähes jokaisen toiveissa. Seksuaalinen 

halu on elämäniloa tuottava asia, kun se koetaan sopivaksi, riittäväksi  ja eläväksi. Usein pu-

hutaan myös libidosta, joka tarkoittaa seksuaalista viettiä tai seksuaalista halua. Se on ihmi-

sen halua tavoitella seksuaalista mielihyvää. Seksuaalinen halu on biologisen kehityksen tulos, 

mutta yhteiskunta, kulttuuri ja uskonto on luonut tapoja, kieltoja ja lakeja säädelläkseen ih-

misten seksuaalista käyttäytymistä. Joten seksuaaliseen haluun vaikuttavat vahvasti myös opi-

tut asiat ja tietoisuus seksuaaliseen haluun liittyen. (Väestöliitto.) 

 

Seksuaalisen halun kääntöpuolena on seksuaalisen halun puute tai haluttomuus. Haluttomuus 

on varsin yleistä jossain elämänvaiheen aikana, sitä esiintyy kaikenikäisillä, sekä miehillä, 

että naisilla. (Väisälä 2011, 2485.) Haluttomuus on myös yksi yleisimmistä syistä tulla seksuaa-

lineuvojan tai –terapeutin vastaanotolle.  

 

Keskeistä haluttomuudessa on se, että henkilö itse kokee haluttomuuden aiheuttavan haittaa 

omaan elämään. Seksuaalisessa haluttomuudessa mielenkiinnon ja halun tunne on vähentynyt. 

Halun normaalia määrää on mahdoton tutkia. Halu ei ole pysyvä tasainen tila, vaan se muut-

tuu elämänaikana. Erilaisilla elämäntilanteilla on vaikutus seksuaalisen haluun. Seksuaalisen 

haluttomuuden voi aiheuttaa lähes mikä tahansa: masennus, syömishäiriö, alkoholiongelma, 

sairaus, lääkitys, kielteiset seksuaalikäsitykset, parisuhteen ongelmat, tiukka uskonnollinen 

kasvatus, vaikeus nauttia seksistä, kiihottumisen ongelmat tai yksilöhistorian ongelmat. Sek-

suaalisen haluttomuuden taustalla voi olla myös toistuvia kivuliaita tai epäonnistuneita rakas-

telukokemuksia. Myös ikä, hormonaaliset muutokset, raskaus ja imetys vaikuttavat naisten 

seksuaaliseen haluun. Listaa voi jatkaa myös psyykkisillä ongelmilla, kuten uniongelmat, ah-

distuneisuus, väsymys ja stressi. Myös muut seksuaalielämään liittyvät toimintahäiriöt voivat 

vaikuttaa haluun, kuten kiihottumishäiriöt ja orgasmivaikeudet tai puolison erektio-ongelmat. 

(Kallio & Jussila 2010, 243-244.) 
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2 Halu ja haluttomuus 

 

Jotta voidaan puhua haluttomuudesta, tulee miettiä mitä halu tarkoittaa ja mistä se syntyy.  

Maaret Kallion ja Taru Jussilan kirjassa Syvyyttä seksiin, kohti elävämpää seksuaalisuutta, 

seksuaalisella halulla tarkoitetaan halua tavoitella, pyrkiä kokemaan ja toteuttamaan mieli-

hyvää ja nautintoa itsensä tai kumppanin kanssa.( Kallio & Jussila 2010, 241-243.) Seksuaali-

nen halu voi koostua seksuaalisista ajatuksista ja mielikuvista, kiihottavasta jännityksestä, 

odotuksesta ja laukeamisesta. Halun synnyn kannalta on tärkeä saada kokemus siitä, että on 

hyväksytty ja haluttu. Silloin on helppo siirtyä ajattelemaan innostavia seksuaalisia ajatuksia 

ja virittäytyä tunnelmaan. (Kontula 2012, 38.) 

 

Seksuaalinen halu ei ole tasainen, pysyvä tila, vaan sen luonnollinen vaihtelu kuuluu elämään 

(Kallio & Jussila 2010, 239). Hyvä ja nautinnollinen seksi johtaa miellyttäviin fyysisiin ja 

psyykkisiin tuntemuksiin, jotka aikaansaavat vahvoja emotionaalisia kokemuksia. Positiivinen 

kierre pitää yllä ja lisää halun määrää. (Heusala 2010, 237.) Halu on yksi alkukantaisimmista 

voimista, se on vietti, jonka sanotaan pohjautuvan läheisyyden, hoivaamisen ja lisääntymisen 

tarpeeseen (Sandberg, 2010, 11).  

 

Seksuaalisen haluttomuuden määritelmä on: Puuttuva tai vähentynyt mielenkiinto tai halun 

tunne, sekä motivaation ja aktiivisuuden laskemista verrattuna entiseen, normaalina pidet-

tyyn tilanteeseen. Pitkittynyt seksuaalinen haluttomuus heijastuu myös alhaiseen fantasiata-

soon, itsetyydytyksen määrään ja seksuaaliseen asennoitumiseen. (Kallio & Jussila 2010, 241-

243.) Lääketieteessä  puhutaan vähäisen seksuaalisen halukkuuden häiriöstä HSDD (hyposex-

sual desire disorder). Diagnoosissa tulee aina ottaa huomioon aiheuttaako seksuaalinen halut-

tomuus haittaa henkilölle itselleen. ICD-10:n tautiluokituksen mukaan haluttomuuden häiriön 

tulee olla kestänyt vähintään kuusi kuukautta (Väisälä, 2011, 2485-2486.) 

 

Halun vähäisyydestä tulee usein ongelma vasta parisuhteessa, koska yksin elävä ei välttämättä 

koe haluttomuutta ongelmaksi. Halu määrittyy yleensä suhteessa toiseen ihmiseen. (Kallio & 

Jussila 2010, 239.) Alhainen lipido voi olla täysin normaali tila, eikä nainen koe jäävänsä mis-

tään paitsi. Halukkuuden normaalia määrää on mahdotonta määritellä. (Venhola & Brusila 

2006, 4704.) 

 

Monilla naisilla seksuaalisen halun puute tai suoranainen haluttomuus on kohdistunut pelkäs-

tään yhdyntöihin. Jos kiihottuminen on vaikeaa tai sitä ei tule ollenkaan, halu yhdyntään voi 

jäädä saavuttamatta. Se mitä tapahtuu ennen yhdyntää on erityisen tärkeää. Motivaatio yh-

dyntään voi syntyä esileikillä, esileikki voi sytyttää kiihottumisen tai voimistaa sitä. Esileikki 

helpottaa mahdollista jännitystä, vahvistaa kehonkuvaa, seksuaalista itseluottamusta ja 

kumppaneiden välistä luottamusta. (Kontula & Sandberg 2012, 16.) 
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2.1 Mistä halu syntyy? 

 

Seksuaalista halua on määritelty monesta näkökulmasta. Esimerkiksi evoluutioteorian näkö-

kulmasta seksuaalisella halulla on merkitystä ennen kaikkea ihmislajin säilyvyyden kannalta. 

Biologian näkemys korostaa halua viettinä ja tarpeena, mutta seksuaalinen halu on myös opit-

tua ja vahvasti kulttuurisidonnaista. ( Kallio & Jussila 2010, 241.) Seksuaalinen halu voi herätä 

ulkoisista virikkeistä tai sisäisistä muistoista, tunteista ja ajatuksista (Kallio & Jussila 2010, 

242). Halun syntyä edesauttavat kiinnostava kumppani, riittävä psyykkinen ja fyysinen suori-

tuskyky, hyvät aiemmat seksikokemukset, hyvä seksuaalinen itsetunto ja hyvät seksitaidot. 

Haluamista edistää myös kyky tietoiseen läsnäoloon ja kyky mukautua kumppanin seksuaalisiin 

toiveisiin. (Kontula 2012, 37.)  

 

Halun syntyä ja seksuaalireaktioita voi kuvata Masters & Johnsonin (1966), Kaplan (1979) tai 

Bassonin (2000) mallin mukaan. Masters & Johnson jakaa seksuaalireaktion neljään osaan, kii-

hottuminen, tasannevaihe, orgasmi ja laukeaminen. Kaplanin malli puolestaan koostuu kol-

mesta vaiheesta, halu, kiihottuminen ja orgasmi.  Molempia malleja on kritisoitu niiden suo-

raviivaisuuden vuoksi ja malleja on helpompi hyödyntää enemmän miesten kuin naisten sek-

suaalireaktiossa. (Räsänen 2003.) 

 

Naiset kokevat harvemmin spontaania seksuaalista halua verrattuna miehiin. Psykiatri Rose-

mary Basson onkin kuvannut seksuaalireaktiota laaja-alaisemmin. Bassonin malli on tyypilli-

sempi naisen seksuaalireaktioille verraten edellisiin. Bassonin malli lähtee siitä, että ensin on 

neutraali tila tai toive läheisyydestä. Suhteessa koettu läheisyys saa naisen lämpenemään sek-

suaaliselle virikkeelle ja kiihottumiselle. Monet psykologiset ja biologiset tekijät voivat estää 

kiihottumisen, mutta jos kokemus aistielämyksestä on tarpeeksi voimakas pystytään virikkee-

seen keskittymään. (Psykologisia syitä voi olla esimerkiksi, huono itsetunto, jännittyneisyys ja 

aiemmat negatiiviset tai kivuliaat seksikokemukset. Biologisilla tekijöillä tarkoitetaan muun 

muassa hormonien ja lääkkeiden vaikutusta.)  Seuraavaksi kiihottuminen lisääntyy ja nainen 

saavuttaa varsinaisen halun jatkaa kokemusta seksuaalisen jännityksen ja nautinnon vuoksi. 

Bassonin mallin mukaan halu voi tulla mukaan missä syklin vaiheessa  tahansa ja orgasmi ei 

ole huipennus. Varsinkin uusissa suhteissa spontaani halu johtaa usein suoraan kiihottumiseen. 

(Räsänen 2003.) 

 

Naisten on usein vaikea erottaa kiihottumisen ja halun eroa. Vetoaminen siihen ettei tunne 

halua, voi pois sulkea paljon mahdollisuuksia intiimiin läheisyyteen. Lähekkäin olo voi synnyt-

tää kiihottumisen, vaikka halun tunnetta ei olisikaan ollut ennen sitä. Nautintoon on monia 

teitä. (Kontula & Sandberg 2012, 8.) Seksuaalisen halun ajatellaan syntyvän ennen kiihottu-

mista, jolloin halun seurauksena ihminen kiihottuu ja todennäköisesti tavoittelee seksuaalista 
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toimintaa. Tosin on tutkittu myös sitä, että naiset voivat myös kiihottua ennen halun synty-

mistä, jolloin halu herää vasta seksuaalisen kiihottumisen jälkeen. (Kallio & Jussila 2010, 

241.) 

 

 

 

 

Kuva 1 Seksuaalireaktio Bassonin mallin mukaan.  

 

 

2.2 Haluttomuuden esiintyvyys 

 

Haluttomuus on varsin tavallinen naisten ongelma. Prof. Osmo Kontulan mukaan noin 35 % 

naisista kokee jonkintasoista haluttomuutta elämän aikana, iän myötä haluttomuus lisääntyy. 

Tutkimuksen mukaan 18-24 vuotiailla haluttomuutta esiintyy n. 15%, 35-44 vuotiailla 21% ja 

yli 55 vuotiailla haluttomuutta esiintyy yli 50%:lla. Osmo Kontulan mukaan naimisissa olevilla 

naisilla haluttomuus on yleisempää verrattuna avoliittoon ja erillissuhteeseen. (Seksuaaliter-

veysklinikka.)  

 

Haluttomuus lisääntyy selvästi vaihdevuosin aikana ja ikääntyessä. Myös alle vuoden ikäisissä 

pikkulapsiperheissä tulee piikki haluttomuuden kohdalla. Raskaus, synnytys, hormonit, uuden-

lainen arki, muuttunut keho  ja väsymys vievät halulta tilaa. (Venhola & Brusila 2006, 4704.) 

Haluttomuuteen liitetään usein myös seksuaaliset kiihottumishäiriöt, jolloin haluttomuuden 

esiintyvyydestä  tulee suurempia lukuja tutkimuksissa. (Seksuaaliterveysklinikka.)  
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3 Haluttomuudeen syyt 

 

Voidaan ajatella että haluttomuuden syitä on yhtä monta kuin on henkilön tarinaa ja koke-

musta. Psyykkiset, sosiaaliset, kulttuuriset, emotionaaliset  ja hormonaaliset tekijät muodos-

tavat kokonaisuuden ja kaikkien näiden vaikutus näkyy seksuaaliseen haluun. (Väisälä, 2011, 

2485.) Huono itsetunto, masennus, ahdistus, stressi tai negatiiviset seksuaaliset kokemukset 

ja mielikuvat vähentävät halua. Halun puute voi johtua myös puolison ongelmista, taudeista, 

sairauksista tai lääkityksestä, listaa voisi jatkaa loputtomiin. (Apter 2006, 115.)  

 

Naisten seksuaalinen haluttomuus on riippuvainen naisen iästä, elämäntilanteesta ja erityises-

ti fyysisestä ja psyykkisestä voinnista. Aikaisemmat parisuhteen ongelmat saattavat heijastua 

nykysuhteeseen, jossa saattaa myös olla aivan uudenlaisia seksuaaliongelmia. (Venhola & Bru-

sila 2006, 4704.)  

 

Yleensä haluttomuus on helpompi sille osapuolelle, joka haluaa vähemmän. Tilanne voi kui-

tenkin aiheuttaa syyllisyyttä, koska kumppani haluaisi enemmän. Syyllisyys voi aiheuttaa pel-

koa, jos haluttomuus koetaan uhkana suhteelle. Pelko siitä, että johtaako haluttomuus kol-

mansiin osapuoliin suhteessa? Vähemmän haluavalla on myös enemmän valtaa parisuhteessa, 

hän päättä milloin seksiä harrastetaan ja toisen osapuolen pitää tehdä myönnytyksiä. Parisuh-

teessa tärkeää on että molemmat saavat suhteelta yhtä paljon kuin antavat. Seksuaalisuudes-

sa molemmat ilmaisevat halua ja nautintoa toisilleen. Molemmilla on parisuhteessa oikeus 

kokea olevansa haluttu kumppani. (Väestöliitto.)  

 

Seksuaalisen halun synnyssä on merkitystä sillä, millainen oma asenne on seksuaalisuutta ja 

seksiä kohtaan. Naisille hyvin tyypillistä on, että elämän kokonaistilanne vaikuttaa halun syn-

tymiseen. Tarja Sandbergin kirjassa Mistä halu syntyy? Hän kuvaa että halun syntymiseen vai-

kuttavat hyvä kumppani, terve itsekkyys seksin aikana, hyvä seksuaalinen itsetunto ja hyvät 

seksitaidot. Nainen tarvitsee tunnetasolla läheisyyttä ja hellyyttä. Halu tarvitsee myös aikaa 

ja leikkimielisyyttä. (Sandberg 2010 14, 16.) Tavallisia syitä naisten seksuaaliseen halutto-

muuteen ovat puutteellinen esileikki ja kumppanin nopea laukeaminen, jolloin nainen jää 

ilman tyydytystä. Nainen tarvitsee yleensä halun heräämiseen seksuaalisia virikkeitä, hellyyt-

tä ja koskettelua, puhumattakaan kauniista sanoista. Miehet reagoivat yleensä helpommin 

visuaalisiin ärsykkeisiin kun naiset. (Venhola & Brusila 2006, 4705.)  
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3.1 Hormonaaliset syyt ja lääkkeiden vaikutus  

 

Vaikka yksittäisistä hormoneista tiedetään paljon, ei vielä tiedetä miten eri hormonit yhdessä 

vaikuttavat mielialaan ja seksuaaliseen haluun. On kuitenkin selvää, että hormonit vaikutta-

vat jollain tavoin ihmiseen ja seksuaaliseen haluun läpi koko elämän. Sikiövaiheessa muodos-

tuu sukuhormoneja joiden tehtävänä on sukupuoliominaisuuksien kehittyminen ja sukupuoli-

toimintojen säätely. Miehen elimistössä on enemmän androgeeneiksi kutsuttuja sukupuoli-

hormoneja ja naisilla estrogeeneja. (Hattunen 2007, 53.) 

 

Testosteroni tiedetään olevan yksi suurimmista seksuaaliseen haluun liittyvistä hormoneista 

varsinkin miehillä, mutta sen tiedetään vaikuttavan myös naisen seksuaalisuuteen. Naisilla 

testosteronia muodostuu munasarjoissa, lisämunuaisissa ja muualla elimistössä. Mieshormonit, 

kuten androgeeni ja testosteroni, voimistavat ja pitävät seksuaalista halua yllä, sekä lisäävät 

seksifantasioiden ja itsetyydytyksen määrää. Testosteronin käytöstä naisten haluttomuuden 

hoitoon ollaan montaa mieltä. Tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa pitkäaikai-

sen lisätestosteronin vaikutuksesta naisten haluttomuuden hoidossa. (Hattunen 2007, 55-56.)  

Pitkäkestoisten testosteronihoitojen haittavaikutuksia ovat on iho-ongelmat, karvoituksen 

lisääntyminen, kaljuuntuminen, äänen madaltuminen ja mahdollisesti myös rintasyövän suu-

rentunut riski. (Halttunen & Perheentupa 2011.) Testosteronilisän käyttö on suositeltavampaa 

munasarjojen poiston ja vaihdevuosien jälkeen, jolloin testosteronin määrä elimistössä on 

vähäinen (Huttunen M. 2008). 

 

Estrogeenit toimivat keskushermoston virittäjinä, ne vaikuttavat mielialaan ja tunne-

elämään. Estrogeeni on tärkeä hormoni emättimen, klitoriksen ja sukupuolielinten toiminnal-

le. Estrogeenin ansiosta klitoriksen, emättimen, ja virtsaputken verenvirtaus lisääntyy ja sa-

malla kosketusherkkyys paranee. Kun estrogeenia on vähän elimistössä, mieliala laskee, sek-

suaalinen halu vähenee, yhdyntäkivut lisääntyvät  ja orgasmin saaminen vaikeutuu. Alhainen 

estrogeenitaso lisää myös virtsaongelmia. Estrogeeni vähenee imettäessä, hormonaalisen eh-

käisyn aikana, vaihdevuosina ja munasarjojen poistojen jälkeen. (Apter 2006, 114.) Estrogee-

neista estradioli on voimakkain hormoni ja sitä muodostuu eniten kuukautiskierron alkuvai-

heessa ja on huipussaan ovulaation aikana. Silloin seksuaalinen halukkuus ja reaktioherkkyys 

lisääntyvät. (Hattunen 2007, 56.)  

 

Oksitosiinia kuvataan mielihyvähormoniksi ja se on myös seksuaalisuuteen liittyvä hormoni. 

Oksitosiinia erittyy hyväilyn, kosketuksen ja erityisesti orgasmin aikana. Jo estrogeenitaso on 

matala, myös oksitosiinin vaikutus on heikko. Oksitosiini herkistää ihoa ja nännejä ja herkis-

tää emätintä kosketukselle ja tehostaa kiihottumista. Myös imettämisen ja synnytyksen yh-
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teydessä erittyy oksitosiinia. Se saa aikaan kohdun supistelua ja edistää maidon erittymistä. 

(Apter 2006. 115.) (Hattunen 2007, 56.) 

 

Muita seksuaaliseen haluun liittyviä hormoneja on keltarauhashormoni ja prolaktiini. Kelta-

rauhashormoni on suurimmillaan kuukautiskierron loppuvaiheessa. Keltarauhashormoni vai-

mentaa estrogeenin vaikutusta, joten nainen voi kokea itsetunnon heikentymistä, mielialan 

alentumista ja seksuaalisen halun puutetta. (Hattunen 2007, 58.) Ehkäisyvalmisteet sisältävät 

keltarauhashormonia ja niillä voi olla vaikutusta seksuaaliseen haluttomuuteen. Tämä on kui-

tenkin hyvin yksilöllistä ja vaikeasti ennustettavissa valittaessa ensimmäistä ehkäisyvalmistet-

ta. (Venhola & Brusila 2006, 4705.) Myös prolaktiinin heikentää seksuaalista halua. Sen eritys-

tä lisäävät erityisesti imetys sekä raskaus, uni, erilaiset stressitilanteet, aivolisäkkeen vauriot, 

kasvaimet ja monet lääkkeet. (Hattunen 2007, 58.) 

 

Välittäjäaineista serotoniinilla ja dopamiinilla on myös vaikutusta seksuaaliseen haluun. Mata-

la serotoniini taso vaikuttaa heikentävästi itsetuntoon, tuo masennuksen tunnetta ja alavirei-

syyttä. Sen myös epäillään lisäävän pakonomaista itsetyydytystä sekä aggressiivista ja väkival-

taista seksuaalista käyttäytymistä. Monet mielialalääkkeet sisältävät serotoniinia. Pitkään 

koholla ollut serotoniini vähentää seksuaalista innostuneisuutta ja aistiherkkyyttä. (Hattunen 

2007, 58.) 

 

Monet lääkkeet voivat joko estää tai heikentää seksuaalista halua, kiihottumista tai orgasmin 

kokemista. Lääkkeiden vaikutuksia on haastava tutkia koska seksuaalisuuden säätelyyn vaikut-

tavat niin monet välittäjäaineet ja vielä ei tiedetä miten lääkkeiden vaikuttavat aineet vai-

kuttavat välittäjäaineisiin. Erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin, hermostoon (esim. epilep-

sia) ja masennukseen liittyvät lääkkeet vähentävät halua. (Vuola 2011.) Parkinsonin taudin 

hoidossa käytetyt lääkkeet saattavat puolestaan lisätä seksuaalisija haluja kiusallisen paljon 

(Huttunen M. 2008).  

 

Usein lääkkeen ottaminen on kuitenkin tärkeää sairauden vuoksi. Ensisijaisesti valitaan lääke, 

jossa on vähän seksuaalisuuteen liittyviä haittoja. Jos lääke on kuitenkin välttämätön, voi-

daan kokeilla vähentää lääkkeen annosta. Muita keinoja on yrittää ottaa lääke mahdollisim-

man kaukana seksuaalisen aktiivisuuden ajankohtaa. Asiakkaan kanssa keskustelu lääkkeiden 

vaikutuksesta seksuaalisen haluun on todella tärkeää. (Vuola 2011.) 

 

 

3.2 Raskaus ja synnytys  

 

Seksuaalinen halukkuus vaihtelee raskauden aikana riippuen siitä missä vaiheessa raskaus on. 

Alkuraskaudessa väsymyksen ja huonovointisuuden vuoksi kiinnostus seksiin voi olla alhainen.  
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Raskaus voi altistaa myös jatkuvalle hiivatulehdukselle, joka aiheuttaa kipua ja kirvelyä yh-

dynnän aikana. (Sandberg, Väestöliitto.) Alkuraskaudessa hormonitoiminta muuttuu voimak-

kaasti, joten mielialanvaihtelu on tyypillistä. Rinnat ja nännin päät saattavat tuntua aroilta, 

eikä niiden koskettelu välttämättä enää herätä halua. Turvotus myös lisääntyy, joten erootti-

set ajatukset kehosta voivat tuntua vieraalta. Toisaalta raskauden tuoma onni voi tuoda pare-

ja entistä lähemmäksi toisiaan. Halu seksiin voi olla intohimoista, ei tarvitse huolehtia eh-

käisystä ja keho voi tuntua ainutlaatuiselta ja ihanalta. (Sandberg 2010, 93.) 

 

Keskiraskaudessa seksuaalinen halukkuus ja nautinto yleensä kasvavat, alkuraskauden pahoin-

vointi on hellittänyt ja ajatukseen vauvan tulosta on ehtinyt tottua (Sandberg, Väestöliitto). 

Emättimen limakalvot ovat myös hyvin kosteat ja turpeat lisääntyneen verekkyyden vuoksi, 

joten orgasmiherkkyys myös lisääntyy (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2012). Keskiraskaudessa sek-

suaalista halua voivat vähentää peräpukamat, närästys, suonikohjut ja ummetus. Kasvava vat-

sa voi saada aikaan myös raskausarpia, joka voi vaikuttaa omaan kehonkuvaan. (Sandberg 

2010, 95.) 

 

Loppuraskaudessa kasvava vatsa voi tuntua hankalalta ja loppuraskauteen liittyvät lantion-

seudun livut tai muut raskauskomplikaatiot voivat jälleen heikentää halun tunnetta. (Sand-

berg, Väestöliitto.) Jos emätinyhdyntä ei ole mahdollinen, on hyvä etsiä muita tapoja hyväillä 

toista. Halua ja kiihottuneisuutta ylläpitää myös seksitapojen vaihtelu. Yhdyntää ei suositella 

jos odottajalla on verenvuotoja tai voimakkaita supistuksia raskaudenaikana. Orgasmilla ei ole 

yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2012.) 

 

Vauvan syntymän jälkeen seksi yleensä jää hetkeksi. Ongelmia voivat aiheuttaa fyysiset vai-

vat, kuten limakalvojen kuivuus. Yhteinen aika jää myös vähemmälle uuden elämäntilanteen 

vuoksi. Katkonaiset yöt voivat myös aiheuttaa väsymystä, väsyneenä unen tarve usein voittaa 

seksin. Aikataulut saattavat olla myös esteenä nautinnolle, ” Itsellä olisi halua, mutta vauva 

tarvitseekin ruokaa.” (Sandberg, Väestöliitto.) Naisilla seksihalut palaavat keskimäärin muu-

taman kuukauden kuluttua synnytyksestä. Jos synnytys on ollut traumaattinen, se voi viedä 

seksihaluja pitkäksikin aikaa. Ehkäisystä on myös hyvää pitää huolta, sillä uusi raskaus on 

mahdollinen, vaikka nainen on juuri synnyttänyt. Uuden raskauden pelko voi myös vähentää 

seksistä nauttimista. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2012.) Lantionpohjanlihastenharjoittelu on 

todella tärkeää synnytyksen jälkeen. Harjoittelun voi aloittaa jo muutaman tunnin jälkeen 

vauvan synnyttyä. Vahvat lantionpohjanlihakset ehkäisevät virtaskarkailua ja kohdunlas-

keumaa. (Sandberg 2010, 99.)  

 

Joskus oma naiseus voi kadota äitiroolin taakse. Oma vartalo on muuttunut raskauden ja syn-

nytyksen jälkeen, niin että omaa kehoa ei tunne enää viehättäväksi. Oma identiteetti ja ke-

honkuva voi olla kadoksissa. Synnyttämisen jälkeen tutustuminen uuteen kehoon peilin avulla 
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katsoen ja omin käsin koskettaen usein auttaa. Kumppanin hellyyden osoitukset ja kosketus 

on myös hyväksi. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2012.) 

 

 

3.3 Sairaudet ja kipu haluttomuuden tastalla  

 

Joskus haluttomuus voi olla väliaikainen elämäntilanteeseen liittyvä ongelma, jonka aiheuttaa 

sairaus tai kivut. Tällöin ei varsinaisesti tarvitse edes puhua haluttomuudesta vaan seksuaali-

sen halun normaalista vaihtelusta. Sairauden ja kivun myötä seksuaaliset asiat voivat olla pit-

kään pois mielestä, henkiset voimavarat keskittyvät tilanteesta selviämiseen. ( Kallio & Jussi-

la 2010, 240.) Sairastumisen myötä asiallinen tieto hoitohenkilökunnalta on oleellisen tärke-

ää. Myös kumppani tulee ottaa huomioon ja kertoa että haluttomuus on hyvin yleistä varsinkin 

sairauden alkuvaiheessa. Haluttomuudesta huolimatta parisuhteen fyysinen yhteys tulisi säi-

lyttää. Jos koskettelu jää pitkäksi aikaan, paluu seksielämään voi olla haastavampaa. (Apter 

2006, 284.) 

 

Diabetes on yksi yleisimmistä haluttomuuteen vaikuttavista sairauksista. Diabetes heikentää 

verenkiertoa sukupuolielinten alueella. Lantionseudun heikentynyt verenkierto heikentää pai-

suvaiskudoksen turpoamista, emättimen kostumista sekä kykyyn kiihottua. Muista sairauksista 

MS-tauti, erilaiset aivovammat, aivoinfarkti sekä ääreishermoston taudit heikentävät sukupuo-

lielinten hermoimpulssien kulkua, erityisesti klitorista hermottavan häpyhermon toimintaa. 

(Heusala 2001, 247.) 

 

Yhdyntään liittyvät kivut ovat yleinen syy hakeutua gynekologin vastaanotolle. Kipu voi johtua 

muun muassa vähäisestä kiihottumisesta, sopimattomasta tai rajusta yhdyntätekniikasta sekä 

tulehduksista tai seksitaudeista. Ellei mitään hoidettavaa sairautta löydy on syytä epäillä vul-

vodyniaa, eli häpyhuulten tai ulkoisten sukupuolielinten kiputilaa tai vestibulodyniaa joka 

tarkoittaa emättimen eteisen kiputilaa. Taudin syy on vielä tuntematon, mutta se on ylei-

sempää nuorilla naisilla. (Hattunen 2007, 72.) 

 

 

3.4 Ikääntymisen vaikutus 

 

Ikäihmisten seksuaalisuudesta ei yleensä puhuta, eikä heidän uskota harrastavan seksiä. Sek-

suaalisuus ei kuitenkaan katoa ikääntymisen myötä, se vain muuttaa muotoaan. Läheisyyden 

tarve säilyy ja kumppanuus vahvistuu iän myöstä. Hyvän seksuaalielämän kannalta on tärkeää 

kohtalainen terveys ja säilyneet seksuaaliset halut. Myös tieto ja asenne ikääntyvän seksuaali-

suuteen ovat merkittäviä tekijöitä. (RFSU 2011.) 
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Ikääntyvän ihmisen seksuaaliseen elämään vaikuttaa suuresti se, miten he ovat suhtautuneet 

seksuaalisuuteen nuorempana. Seksuaalikasvatus on ollut harvinaisempaa ja esimerkiksi itse-

tyydytystä kohtaan on koettu paljon syyllisyyttä. Läheisyys, hyväily ja toisen tyydyttäminen 

muillakin keinoilla kuin yhdynnällä on sallittua ja jopa toivottavaa. Nämä keinot toimivat 

myös halun herättelijänä. Pitkä esileikki antaa myös lisänautintoa yhdynnälle. (RFSU 2011.) 

 

Haluttomuutta kuitenkin esiintyy enemmän ikäihmisillä. Seksuaalista haluttomuutta ei aiheu-

ta ikääntyminen itsessään, vaan siihen liittyvät fyysiset ja psyykkiset muutokset, jotka voivat 

olla esteenä kyvylle tuntea seksuaalista nautintoa. (RFSU 2011.) Ikääntyessä paisuvaiskudok-

sen laajeneva kudos arpeutuu. Emättimen koko ja elastisuus myös muuttuvat iän myötä. Li-

säksi emättimen ja klitoriksen verisuonet haurastuvat ja verisuoniin muodostuu kovettumia. 

Nämä vähentävät emättimen kostumista, aiheuttavat kipua yhdynnän aikana ja heikentävät 

emättimen ja klitoriksen tuntoherkkyyttä. ( Kallio & Jussila 2010.) Myös estrogeenituotannon 

vähäisyyden vuoksi limakalvot voivat olla herkästi kuivuvat aiheuttaen yhdyntäkipua. Yhdyn-

nän aikana liukuvoiteen käyttö on hyvin suositeltavaa. Liukuvoidetta voi käyttää myös ilman 

yhdyntääkin, sillä se pitää limakalvot paremmassa kunnossa ja se voi ehkäistä myös virtsa-

tieinfektioita. (RFSU 2011.) 

 

Naisten vähentynyt halu voi johtua myös aistien heikentymisestä. Osa naisista ei myöskään 

koe seksiä enää merkityksellisenä asiana vanhuudessa. Ikääntyessä haluttomuutta ja seksuaa-

lisen mielenkiinnon puutetta voi aiheuttaa myös puolison kuolema, elämäntilanne ja asumis-

tavan muuttuminen. (Haavio-Mannilla & Kontula, 2007.) 

 

Niin kuin nuoremmilla pariskunnilla, myös ikääntyessä, on hyvä löytää uusia ja miellyttäviä 

seksitapoja ja välttää toistuvia seksirutiineja. Tämä on merkityksellistä, koska vanhemmilla 

ihmisillä voi olla fyysisiä rajoitteita ja kipuja, jotka estävät joitakin tavanomaisia tapoja har-

rastaa seksiä. Fantasioimiseen ja itsetyydytykseen rohkaiseminen on myös oleellista seksuaali-

sen halun lisäämisessä. (Haavio-Mannilla & Kontula, 2007.) 

 

 

3.5 Itsetunto ja kehotuntemus 

 

Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi ja kokea itsensä rakastetuksi, kaikki lähtee omasta 

hyvinvoinnista ja kyvystä tuntea itse itsensä rakastetuksi (Sanner 2010, 79). Itsetunnolla on 

suuri vaikutus seksistä nauttimiseen. Mitä enemmän luottaa itseensä, sitä nautinnollisempaa 

seksi on (Comfort & Quilliam 2010, 42). Kun itsetunto on hyvä, on armollinen myös tekemiinsä 

virheisiin (Vasara 2014, 31). 
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Naisten negatiivinen käsitys omasta vartalosta on hyvin yleistä. Medialla on vaikutusta varsin-

kin nuorten naisten kehonkuvaan. Epätyytyväisyys itseensä lisää haluttomuutta ja heikentää 

seksuaalista nautintoa ja orgasmin saamista. Yleisimpiä syitä negatiiviseen kehonkuvaan ovat 

liikalihavuus, akne, itsensä näkeminen muita rumempana, runsas karvoitus ja voimakas hikoi-

lu. (Heusala 2010, 244.) Huonosta itsetunnosta kärsivä ei myöskään ehkä pysty tai uskalla ker-

toa kumppanilleen, mistä itse nauttii ja näin seksuaalinen nautinto jää vähäiseksi. Seksuaali-

sesta haluttomuudesta kärsivillä naisilla on myös usein enemmän negatiivisia ajatuksia seksis-

tä. (Väisälä, 2011, 2489.) 

 

Lapsuuden kasvatus, asenteet ja elinympäristön vaikutukset vaikuttavat seksuaaliseen haluk-

kuuteen erittäin paljon. Positiivinen suhtautuminen lapsuuden terveeseen uteliaisuuteen sek-

suaalisuutta kohtaan luo yleensä hyvän pohjan normaalille seksuaalielämälle. Seksuaalikiel-

teinen kasvatusmalli on usein syynä monenlaisiin seksuaalielämän ongelmiin, joista naisille 

tavallisia ovat haluttomuus ja orgasmiongelmat. (Venhola & Brusila, 2006. 4704.) Aiemmat 

huonot seksikokemukset, seksuaalisen väkivallan kokeminen tai kaltoinkohtelu lapsuudessa tai 

myöhemmällä iällä luonnollisesti vaikuttavat seksistä nauttimiseen. Myös muu lapsuudessa 

koettu trauma tai emotionaalinen piittaamattomuus, voi myöhemmällä iällä heijastua halut-

tomuutena. (Väisälä, 2011, 2489.)  

 

 

3.6 Seksuaalinen haluttomuus ja parisuhde 

 

Naisilla seksuaalinen haluttomuus on yleisempää pitkässä parisuhteessa. Seksuaalisen halun 

säilymisen kannalta on tärkeää ettei rakastele tai tee muutakaan seksiin liittyvää vasten 

omaa tahtoa. Hyvää seksuaalista suhdetta ei voi mitata yhdyntöjen määrällä tai tiheydellä. 

Haluttomuuden hoidon kaiken a ja o on avoin keskustelu kumppanin kanssa. (Huttunen 2014.)  

 

Seksuaalinen halu on keskeinen motiivi suhteiden solmimisessa ja niiden ylläpidossa (Kontula 

2012, 37). Seksuaalista halua tulee huoltaa. Pitkään parisuhteeseen liitetään usein uskomus 

seksuaalielämän kuihtumisesta ja halun katoamisesta (Kallio & Jussila 2010, 240). Pitkissä pa-

risuhteissa alkuajan himo ja halu voi toki vähentyä ajan kuluessa, uudenviehätys ikään kuin 

häviää. Parisuhteessa ristiriitojen käsittelemisen vaikeus ja tunteiden viileneminen arjessa 

saattaa johtaa kyllästymiseen. Kommunikaatiovaikeudet, rakastamisen taidon puute ja into-

himon katoaminen johtavat haluttomuuteen. Pahimmassa tilanteessa rakkaus kuolee ja tilalle 

tulee viha, tässä tilanteessa on helppo lähteä hakemaan uutta ihastusta. (Venhola & Brusila 

2006, 4705.)  

 

Halu ei aina syty samaan aikaan ja voi olla kausia, jolloin toista osapuolta ei haluta lainkaan. 

Vähemmän haluavalla osapuolella on suhteessa enemmän valtaa, hän päättää milloin seksiä 
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harrastetaan. Joissain tilanteissa seksistä voi tulla parisuhteessa tietynlaista kauppatavaraa. 

Haluttomuus on usein helpompi tilanne vähemmän haluavalle osapuolelle, mutta se voi  myös 

aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää. (Kontula 2012, 38.) Haluttomuuden vuoksi parisuhteessa voi 

ilmetä painostusta seksiin. Haluton osapuoli voi olla itsekin hämmentynyt haluttomuuden syis-

tä. Vastentahtoinen rakastelu ei tuo suhdetta lähemmäksi vaan nimenomaan ajaa enemmän 

erilleen. Etenkin pitkään jatkunut haluttomuus saa aikaan sen että pienikin läheisyys parisuh-

teessa voi laukaista ahdistusta. (Kallio & Jussila 2010, 251-252.) Parit jotka harrastavat vähän 

seksiä, suhteesta usein puuttuu myös läheisyys ja hellyys koska kosketus on yhtä kuin ryhty-

minen seksiin (Väestöliitto). Halun vähyys tai sen puuttuminen kokonaan vaikuttaa parisuh-

teessa molempiin osapuoliin. Haluttomuus voi laukata kumppania tahattomasti, helposti ha-

luavampi jää pohtimaan onko syy hänessä itsessä vai onko rakkaus kadonnut. ( Kallio & Jussila 

2010, 240.)  

 

Seksuaaliseen haluun liitetään usein spontaanius. Kun alkuvaiheen kaltainen spontaani halu 

häviää, helposti mielletään että halu on kadonnut kokonaan. Seksuaalinen halu ei kuitenkaan 

aina esiinny spontaanisti vaan se on myös tietoinen valinta ja päätös. Tämä tarkoittaa oman 

halunsa tuntemista ja tietoista päätöstä olla valintaa olla lähellä kumppania eroottisesti. 

(Kallio & Jussila 2010, 244.)  

 

Joskus seksuaalielämästä on helpompi keskustella ystäville kuin omalle kumppanille. Tällä 

tavoin ei kuitenkaan saada selville, mitä kumppani ajattelee ja tuntee, eikä omat tarpeet 

tule kuulluksi. Jos ei uskalla kertoa omistaa toiveistaan kumppanilleen, tyydytään helposti 

fantasioimaan siitä salaa. Omien toiveiden ja halujen tiedostamisen kautta kumppanille on 

helpompi puhua. Pelko toisen reaktiosta voi juontaa juurensa omasta epävarmuudesta seksu-

aalisuuteen liittyen. (Vasara 2014, 13.) Haluttomuudelle ei kannata keksiä tekosyitä päänsä-

rystä tai väsymyksestä, vaan siitä kannattaa puhua puolisolle avoimesti (Kallio & Jussila, 250). 

Haluttomuuden taustalla voi olla tympääntyminen seksiin, joka toistaa aina samaa kaavaa. 

Vuosien yhdessäolon jälkeen on vaikea sanoa toiselle, ettei ole koskaan pitänyt toisen tavasta 

rakastella. (Kallio & Jussila 2010, 258.)  

 

Parisuhteen seksuaalielämään ja omaan seksuaaliseen halukkuuteen voi itse vaikuttaa. Oman 

itsensä ja toisen voi löytää yhä uudelleen kehittämällä parisuhdetta ja seksielämää. (Kallio & 

Jussila 2010, 240.) Halun uudelleen löytäminen ja uskon palauttaminen parisuhteeseen edel-

lyttää valmiutta heittäytyä tunteiden vietäväksi. Tunteisiin keskittyminen voi viedä pois miel-

tä häiritsevät ajatukset ja mahdolliset kaunat kumppania kohtaan. Keskittyminen siihen mitä 

toisen ihmisen keho ja läheisyys herättävät voi auttaa löytämään kadonnut halu ja kiihottu-

minen. Tähän tarvitaan paljon aikaa ja harjoituksia, mutta loppujen lopuksi se on kannatta-

vaa. (Kontula & Sandberg 2012, 8.)   
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Joskus haluttomuudesta puhutaan, vaikka syynä voi olla halun eritahtisuus. Halun kokeminen 

on henkilökohtaista. Haluta voi kerran kuukaudessa tai useasti viikossa. Yleisesti ei voi määri-

tellä sitä, mikä on sopiva seksimäärä. (Kallio & Jussila, 250.) Seksuaalisessa halussa on luon-

taisia eroja. Pareilla joilla luontaiset halut ovat lähellä toisiaan, heidän on helpompi kehittää 

ja pitää yllä keskinäistä seksielämää. (Kontula 2012, 38.) Toimivassa parisuhteessa erilaisten 

halujen välille haetaan kompromisseja, jotta kumpikin voi tuntea toisen tulleen itseään vas-

taan. Pieni joustavuus asiassa, joka voi olla toiselle hyvin tärkeä, vaatii vain ottamista toinen 

rakkaudella huomioon. Läheisyys tuo enemmän mieleen seksuaalisia ajatuksia ja virittää ha-

lua. Enemmän haluava kumppani myös arvostaa vähemmän haluavan yrityksiä tulla häntä vas-

taan. (Kontula & Sandberg 2012, 6.)  

 

 

3.7 Elämäntapojen vaikutus 

 

”Mitä vahvempi keho on, sitä enemmän saa elämästä irti”, näin sanotaan Eva Sannerin kirjas-

sa Iloa ja intohimoa. Terveelliset elämäntavat heijastuvat myös seksiin. Uni, ravitsemus ja 

liikunta ovat kolme tärkeintä osa-aluetta. Voimakkaasti ylipainoisilla naisilla on vähemmän 

seksihaluja ja ylipaino vaikuttaa myös suoraan seksiin, seksin harrastaminen on yksinkertaises-

ti vaikeampaa. Ylipaino voi vaikuttaa myös heikentävästi omaan kehonkuvaan. (Sanner 2009, 

39.)  

 

Pieni määrä alkoholia nostaa seksuaalista halukkuutta, virittää tunnelmaan ja saattaa poistaa 

estoja. Uudessa tilanteessa toisen kohtaaminen helpottuu ja rohkeutta tulee lisää. Suuri alko-

holimäärä vaikuttaa luonnollisesti kykyyn harrastaa seksiä. Voimakkaassa humalassa seksuaa-

linen kiihottuminen vaikeutuu ja tuntoherkkyys katoaa. Kiihottumisen vaikeus vaikeuttaa ky-

kyä saada orgasmi.  Humalassa otetaan myös enemmän riskejä.  Vuorovaikutus kumppanin 

kanssa on myös vaikeampaa, koska molemmat osapuolet keskittyvät vain suorituksesta selviy-

tymiseen. (Kallio & Jussila 2010, 266.)  

 

Väsymys on yleisimpiä seksuaalisen haluttomuuden syitä. Kun ei jaksa haluta, on ensisijaista 

hoitaa väsymys pois. Väsymysongelmat liittyvät usein jatkuvaan kiireeseen. Jos stressihor-

monit ovat koko ajan koholla, ne aiheuttavat seksuaalista haluttomuutta. (Pitkänen 2011.) 

 

 

4 Haluttomuuden hoito Seksuaalineuvonnassa 

 

Seksuaalinen haluttomuus on yksi yleisimmistä syistä hakeutua seksuaalineuvojan- tai tera-

peutin vastaanotolle (Kallio & Jussila 2010, 239). Haluttomuuden hoito voi olla haastavaa, 
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koska vaikuttavia tekijöitä on niin paljon. Parhaiten hoito onnistuu aina motivoituneella asi-

akkaalla. (Seksuaaliterveysklinikka.)  

 

Haluttomuuden hoitoon ei yleensä löydy pikaratkaisua, vaan seksuaalineuvonnassa kartoite-

taan koko elämäntilannetta, kuten fyysistä hyvinvointia, unen määrää, stressitasoa, työtilan-

netta, seksuaalihistoriaa, minäkuvaa, seksuaaliasenteita tai parisuhteen kommunikoinnin su-

juvuutta. (Kallio & Jussila 2010, 248.) Jos asiakkaalla on lääkitys esimerkiksi masennukseen, 

voidaan miettiä lääkkeen vaihtamista, mutta sairaus tulee toki ensisijaisesti hoitaa. Vastaan-

otolla on tärkeää tiedonantaminen haluttomuuteen liittyen. Ammattilainen kertoo asiakkaalle 

mistä kaikesta halu voi koostua ja esimerkiksi tarvittaessa ohjata muuttamaan elämäntapoja, 

katsoa parisuhdetta eri näkökulmasta tai auttaa kohottamaan asiakkaan huonoa itsetuntoa.  

 

Asiakkaalta on hyvä myös aluksi kysyä, ketä haluttomuus häiritsee. Onko haluttomuus ongel-

ma itselle vai kumppanille. Nykyaikana media ja muu ympäristö on voinut luoda paineita ja 

määritellä kuinka paljon parisuhteessa seksiä tulisi harrastaa tai kuinka kiihkoa pitää yllä koko 

ajan. Seksuaalineuvonnassa annetaan myös lupaa olla sellainen kun on. Jos haluttomuus ei 

häiritse itseä vaan enemmän kumppania, lähdetään aihetta työstämään eri näkökulmasta.  

 

 

5 Halua lisääviä tekijöitä 

 

Halua voidaan lisätä monin eri keinoin: koskettelemalla, keskustelemalla kumppanin kanssa 

siitä, mitä haluaa ja toivoo, eroottisella materiaalilla tai kiihottavalla leikittelyllä.  Seksissä 

on tärkeää terve itsekkyys. Jos osaa huolehtia omasta nautinnosta, pystyy paremmin anta-

maan neuvoa myös toiselle. (Kontula & Sandberg 2012, 111.)  Seksuaalisessa läheisyydessä 

lipuu helposti miellyttämään toisen tarpeita omansa sivuuttaen. Miellyttäminen estää oman 

läsnä olevan nauttimisen. ( Kallio & Jussila 2010, 259.) 

 

Monilla naisilla on myös selkeä kaava tai käsikirjoitus kuinka seksi sujuu, onko ennuste hyvä 

tai huono. Tietoisella läsnäololla ja fantasioita hyväksi käyttäen voidaan muuttaa omia odo-

tuksia ja asenteita seksin suhteen. (Kontula & Sandberg 2012, 111.) 

 

 

5.1 Itsetyydytys ja fantasiat  

 

Itsetyydytys on itsensä hemmottelua ja oman seksuaalisuuden vaalimista. On hyvä opetella  

ensin itse saavuttamaan nautinto ja sen jälkeen myös kertoa kumppanille mitkä asiat ja miten  

oman kehon saa syttymään. (Sandberg 2010, 149.) Itsensä kosketteleminen kumppanin nähden 
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on myös hyvä keino näyttää miten haluaa itseään hyväiltävän. Se myös lisää intiimiyttä ja lä-

heisyyden tunnetta. (Sanner 2009, 133.) 

 

Joillekin naisille itsetyydytys on edelleen häpeää aiheuttava asia, johtuen lapsuuden ja nuo-

ruuden kielteisistä reaktioista itsetyydytykseen liittyen. Monien naisten on helpompi saada 

orgasmi itsetyydytyksen avulla kun seksissä. Itsetyydytyksen avulla oppii enemmän omista 

mieltymyksistä. (Sanner 2009, 130.) 

 

Fantasiat ovat tilaisuus käyttää mielikuvitusta seksuaalisen tyytyväisyyden varmistamiseen. 

Monille fantasiat ovat kaikista salatuin osa seksuaalisuuteen liittyen. Useimmilla ihmisillä on 

joku käsitys mikä kiihottaa, vaikka sitä ei olisikaan koskaan pukenut sanoiksi. Fantasiat voivat 

paljastaa syvimpiä seksuaalisia toiveita ja haaveita. Niiden kautta voi hakea rohkeutta kokeil-

la jotain uutta. Fantasiat ovat ajatustapoja ja mielikuvia, jotka on luotu stimuloimaan ja pa-

rantamaan  nautinnollisia seksuaalisia tunteita. Ne voivat olla muisteluita menneistä seksiko-

kemuksista, toiveita tulevista seksuaalisista kokemuksista tai päiväunelmia, jotka ovat seksu-

aalisesti jännittäviä. Fantasia voi olla hetkellinen ajatus arkipäivän romantiikasta tai hyvinkin 

eriskummallista mielikuvitusta. Aktiivinen fantasiointi on tutkimusten mukaan on yhteydessä 

suurempaan seksuaaliseen haluun ja vahvempaan kiihottumiseen. (Kontula 2012, 67-68.) 

 

Mielen pitäminen avoinna arkielämässä erilaisille seksuaalisille mielikuville ja fantasioille on 

erinomainen keino ylläpitää seksuaalista halua. On luonnollista että varsinkin pitkissä parisuh-

teissa eivät totutuissa tavoissaan aina saavuta riittävään vahvaa kiihottumista ilman erityisiä 

mielikuvia ja fantasioita. Lähes kaikilla ihmisillä on joitakin seksuaalisia fantasioita. Jotkut 

kokevat fantasiat merkittävänä osana omaan haluun ja kiihottumiseen. (Kontula & Sandberg 

2012, 8.) 

 

Joskus naiset eivät osaa erotella omia fantasioita. Työn lopussa liitteenä on fantasiakysely 

asiakkaille, joka voi selventää ajatuksia fantasioihin liittyen.  

 

 

5.2 Lantionpohjanlihakset 

 

Lantionpohjanlihaksilla on merkitystä seksuaaliseen nautintoon. Naisten olisi hyvä pitää huol-

ta ja harjoittaa lihaksia koko aikuisuuden ajan. Hyvässä kunnossa olevat lantionpohjanlihakset 

kiertävät hyvin verta ja lisäävät tuntemuksia hermopäissä, jotka reagoivat seksuaalisen kii-

hottumiseen. (Sandberg, 2010, 149-150) Vahvat lantionpohjanlihakset voimistavat orgasmeja, 

vähentää virtsankarkailua ja kohdunlaskeumaa (Sanner 2009, 45). Liitteenä harjoitteita lanti-

onpohjanlihaksille. 
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5.3 Kosketus ja läheisyys 

 

Suhteissa halutaan tulla nähdyksi, kuulluksi, kosketetuksi ja halutuksi.  Kosketus pitää ihmisen 

terveenä ja iloisena. Fyysisen läheisyyden lisäksi tarvitaan niin sanottua henkistä läheisyyttä, 

tunne tulla ymmärretyksi. (Hattunen 2007, 57.) Läheisyyden tunteisiin liittyy usein vahva liit-

tymishalu kumppanin kanssa. Varsinkin suhteiden alkuvaiheessa halu olla toisen lähellä on 

hyvin voimakas. Liiallisella läheisyydellä voi olla myös haittapuoli. Se voi estää kiihottumista, 

jos läheisyydestä tulee vaatimus tai pakko. Parisuhteessa ei jää tilaa erillisyydelle.  (Kontula 

2012, 54.) 

 

Läheisyyden ja kosketuksen kadottaminen vievät paria entistä kauemmaksi toisistaan. Rikko-

naiseen ja etäiseen parisuhteeseen halu ei välttämättä palaa hetkessä. Tarvitaan turvallista 

kosketusta, lähellä olemista ja hellimistä. On olennaista, että pari uskaltaa olla lähekkäin il-

man, että se välittömästi merkitsee seksin tai yhdynnän alkamista.  Läheisyydelle ei uskalla 

antautua, jos sen seurauksena tulee aina tunne, että läheisyys johtaa seksiin. Olennaista on 

kosketuksen kokonaisvaltaisuus, ei ainoastaan seksuaaliseen  koskettamiseen keskittyminen. 

Läheisyyden hakeminen alkaa arvostavasta kiinnostuneesta, välittävästä ja läsnä olevasta jak-

samisesta henkisellä tasolla. (Kallio & Jussila 2010, 244, 252-253.)  

 

 

5.4 Tietoinen läsnäolo  

 

Modernissa ja hektisessä elämäntyylissä on monia tekijöitä jotka ehkäisevät halua. Päivät 

saattavat täyttyvät kiireestä, stressistä, töistä ja velvollisuuksista, halulle ei jää aikaa. On 

hyvä pysähtyä miettimään kuinka paljon antaa aikaa kullekin osa-alueelle, helposti huoma-

taan että parisuhteelle jäävä aika on vähäinen. Jotta halu voi kasvaa, arjesta pitää pystyä 

myös irtautumaan tehokkuuden ja suorituskeskeisyyden sijasta emotionaalisiin ja fyysiseen 

puoleen. (Sanner 2010, 67-68.)  

 

Viimeaikoina on puhuttu paljon tietoisesta läsnäolosta ja pysähtymisestä hetkeen. Halun ja 

kiihottumisen kannalta vaikeimpia asioita on tietoinen ja eroottisesti virittäytynyt läsnäolo. 

Mieli lähtee helposti harhailemaan muihin asioihin ja on vaikea keskittyä omaan ja toisen 

nauttimiseen. (Kontula 2012, 38) Läsnä oleva ihminen on rauhassa itsensä kanssa ja elää het-

kessä yrittämättä muuttaa sitä. Läsnäolo tarvitsee rauhoittumista hetkeen, mutta se on myös 

pysähtymistä omien tunteiden ja ajatusten kanssa, joten se voi olla useimmille myös haasta-

vaa. Jos ihminen ei ole itselleen läsnä, seksi voi olla pelkkä fyysisen tason kokemus. Omien 

tunteiden ja läsnäolon jakaminen ei onnistu, koska ihminen ei itsekään kuuntele itseään ja 

oma tarpeitaan. (Vasara 2014, 12.) 
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Ihmisellä on apuna sisäinen malli, joka ohjaa toimintaa seksiin liittyvässä tilanteessa. Omat 

käsitykset, asenteet ja odotukset ohjailevat huomattavassa määrin.  Osa tapahtumista on täy-

sin tiedostamattomia, mutta harjoittelun kautta omia toimintamalleja voidaan muuttaa. 

Olemalla tietoisesti läsnä toisen ihmisen kanssa ja jakamalla yhdessä kaikkea itsestä, toinen 

toiselle, voidaan säädellä tulevia viestejä ja tuntemuksia. Ajatukset muokkaavat mielialaam-

me seksiä kohtaan, positiiviset ajatukset luonnollisesti edistävät halua seksiin ja kielteiset 

ajatukset puolestaan estävät halun heräämistä. Tietoisella läsnäololla voidaan myös säädellä 

tunteita, etenkin negatiivisia ajatuksia. Negatiivisille tunteille ei tarvitse antaa tilaa. Läsnä-

olon avulla pystyy helpommin tulkitsemaan myös kumppanin sanatonta viestintää. ( Sandberg 

2010, 52-53.)  
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6 Pohdinta 

 

Seksuaalineuvontakoulutuksen lopputyön aihe tuli selville jo hyvin alkuvaiheessa koulutusta.  

Halu, haluttomuus, naiseus ja parisuhde ovat olleet  mielenkiintoisia teemoja jo ennen koulu-

tuksen aloittamista, joten oli luontevaa valita aihe näihin liittyen. Haluttomuuden teema on  

myös yksi yleisimmästä seksuaaliongelmista ja syistä tulla seksuaalineuvojan vastaanotolle. 

Halusin lopputyön hyödyntävän itseäni tulevan seksuaalineuvojana, mutta myös tehdä siitä 

tiivistetyn tietopaketin, josta voisi olla hyötyä myös muille seksuaalineuvojille. Lopputyötä 

voin hyödyntää myös nykyisessä työpaikassani äitiys- ja lastenneuvolassa.  

 

Halusin ottaa lopputyöhön myös työvälineitä ja harjoituksia asiakkaille. Asiakkaan voi olla 

myös helpompi työstää omia ajatuksia harjoitteiden kautta. Luulen että työvälineitä muodos-

tuu lisää kokemuksen ja työn kautta. Lisäsin työhön myös kysymyksiä, mitä vastaanotolla voi 

kysyä tai ottaa puheeksi. Toki kysymykset ja keskustelun aiheet muokkautuvat vastaanotoilla, 

mutta kysymykset voivat tuoda runkoa vastaanotolle. Kysymykset ovat poimittu työhön köy-

tetystä lähdekirjallisuudesta.  

 

Alkuperäinen näkökulma lopputyölle oli halun positiivinen ja innostava näkökulma, mutta 

päädyin kuitenkin etsimään tietoa haluttomuudesta ja sen takana olevista syistä. Haluttomuus 

aiheena osoittautui hyvin monisyiseksi aihealueeksi ja tietoa aiheesta tuntui löytyvän paljon. 

Lopputyön edetessä, rajaamisesta tuli haastetta. Työn rajaamisessa esimerkiksi kiihottumis-

vaikeudet ja muut seksuaalielämän ongelmat ovat vaikea välillä erottaa toisistaan ja niiden 

merkitys haluttomuuteen on kuitenkin selkeä. 

 

Aihe oli innostava ja moneen näkökulmaan haluttomuuden takana olisi voinut syventyä vielä 

tarkemmin. Haluttomuus on myös hyvin henkilökohtainen kokemus, joten periaatteessa vä-

liotsikoita olisi voinut olla loputtomiin, mikä tahansa voi haluttomuutta aiheuttaa. Valitsinkin 

aiheiksi yleisimmät syyt. Pois suljin työstä aseksuaalisuuden, koska kyse ei ole haluttomuudes-

ta. Aseksuaali ei itse koe vähäistä halua tai mielenkiinnon puutetta seksiin liittyen haitaksi.  

 

Viime aikoina haluttomuus ja halun lisääminen on ollut ”kestoaihe ” myös mediassa, joka voi 

tuoda lisäpaineita parisuhteeseen, yritetään määritellä mikä on normaali halun määrä. 

Seksuaalineuvonnassa jokainen asiakastapaus on yksilöllinen, vaikka syy neuvontaan tulemi-

selle olisikin haluttomuus. Keskityin lopputyössä naisten haluttomuuteen, mutta samalla kiin-

nostus miesten kokemaan haluttomuuteen kasvoi, aiheesta löytyy huomattavasti vähemmän 

tutkimuksia, mutta keskimäärin syyt ovat samat kuin naisten haluttomuudella.  

 

Lopputyötä tehdessä eniten ajatuksia herätti parisuhteen ja tietoisen läsnäolon merkitys. Tie-

toinen läsnäolo tuli esille monessa eri yhteydessä ja se on ollut muutenkin pinnalla viime ai-
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koina. Läsnäolo ja hetkeen pysähtyminen kuulostaa helpolta, mutta toteutus ei välttämättä 

ole niin yksinkertaista. Itsetuntoon ja oman kehonkuvaan liittyvät asiat herättivät myös aja-

tuksia. Kari Heusalan kirjassa Naisen seksuaalisuus oli tutkimustietoa että 70% naisista haluaisi 

muuttaa jotain vartalostaan ja jopa 85% naisista koki olevansa päivittäin huolestunut ulkoises-

ta olemuksestaan. Naisten negatiivinen käsitys omasta vartalosta näyttää olevan hyvin yleistä. 

Suomessa kulttuurisilla tekijöillä on toki merkitystä.  

 

Seksuaalineuvojakoulutus on antanut paljon uutta tietoa. Koulutuksen tarkoituksena onkin 

pohtia omia arvopohjia, asenteita ja ajatuksia seksuaalisuuteen liittyen. On ollut mielenkiin-

toista huomata kuinka paljon tiedostamattomia asioita itsestä on löytänyt. Omia tapoja ja 

asenteita on lähtenyt tietoisesti tarkastelemaan. Kliseisesti sanoen, koen katsovani maailmaa 

nyt eri silmin. Tiedon jano on herännyt ja halu työskennellä seksologian parissa on vain vah-

vistunut. Seksuaaliterapian oppinut tuntuvat luonnolliselta jatkumolta.  
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7 Kysymyksiä vastaanotolle 

 

 Oletko tyytyväinen seksuaalielämäänne? 

 Kuinka siellä kotona kumppanin kanssa sujuu? 

 Kiinnostaako rakasteleminen lainkaan, vai onko käyntiin pääseminen työläämpää kuin 

ennen? 

 Onko haluttomuus alkanut selkeästi jossain elämänvaiheessa? 

 Pohdi, mikä sinua estää haluamasta. 

 Onko haluttomuuden alkamisajankohtana tapahtunut jotain merkittävää muun elämän 

alueella? 

 Ilmeneekö haluttomuus kaikessa seksiin liittyvässä, kuten sooloseksissä, fantasioinnis-

sa ja seurustelusuhteissa vai kohdistuuko haluttomuus erityisesti tiettyyn kumppaniin? 

 Onko seksuaalinen haluttomuus toistuva ongelma, joka alkaa aina uudestaan eri suh-

teissa tietyssä vaiheessa? 

 Missä kohdin halu sanoo ei? 

 Missä kohdin läheisyyttä eteneminen ahdistaa? 

 Mikä sammuttaa halun? 

 Milloin halu nousee tai laskee? 

 Mitä tarvitset voidakseni kokonaisvaltaisesti paremmin? 

 Mitä tarvitset että voit parisuhteessa paremmin? 

 Mitä tarvitsen nauttiakseni seksuaalisesti enemmän? 

 Miten kiihotut seksuaalisesti? 

 Onko seksuaalinen haluttomuus ollut aina osa elämää ja omaa seksuaalisuutta? 

 Osaatko nauttia erotiikasta vain itsesi takia? 

 

  

8 Harjotteita 

 

Tehtävä 1  

1) Ota itse selvää toiveistasi 2) Kerro ne kumppanillesi  

 

 

Tehtävä 2 

Halupäiväkirja: 

Pidä seksuaalisuuteen liittyvistä ajatuksista päiväkirjaa kuukauden ajan. Kirjaa ylös jokainen 

kerta kun seksuaalinen halu tulee mieleen. Kiinnitä huomio siihen millaiset tilanteet, asiat ja 

tekijät saavat halun värähtämään. Tarkkaile mihin halu kohdistuu. Millaisella tuulella olet 

päivinä, jolloin rakasteluun liittyvät asiat tulevat mieleen? Millainen läheisyys tai vuorovaiku-

tus kumppanin kanssa saa halusi liikahtamaan ylös tai alas? 
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Tehtävä 3 

”Halupiirakka” 

Joskus arki on niin hektistä, ettei halulle välttämättä jää tilaa. Asiakkaan kanssa voi tehdä 

halupiirakan, johon kootaan kaikki osa-alueet jotka voivat olla halun tiellä tai vaikuttaa 

muuten haluun. Sen jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa mietitään, mitä asioita arjessa kenties 

voisi muuttaa. Piirakkakuvio voi helpottaa asiakasta paremmin hahmottamaan, mistä kaikesta 

haluttomus voi koostua.  

 

 

 

Tehtävä 4 

Hellyysharjoitukset yksin ja yhdessä tehtäväksi 

Liitteet lopussa.  

 

Tehtävä 5 

Halu synnyttää halua, joten rakastelkaa usein. Mitä enemmän rakastelua, sitä vähemmän vaa-

timuksia. Käyttäkää kaikki tilaisuudet olla fyysisesti yhdessä, kosketelkaa toisianne. Seksi ei 

välttämättä tunnu sytyttävän tai edes kiinnostavan juuri sillä hetkellä, voit pohtia syitä sii-

hen. Älä luovu ajatuksesta rakastella vain siksi, että tunnet itsesi haluttomaksi, epäseksik-

kääksi tai sulkeutuneeksi, vaan keskity positiivisiin asioihin ja anna halulle tilaa. Rakaste-

luajankohdat voi  merkata kalenteriin jo etukäteen, jos aloitteen tekeminen tuntuu haasta-

valta tai painostavalta.  
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Tehtävä 6 

Mielikuvamatka: 

Keskity rauhalliseen hengitykseen ja vain itseesi. Sulje silmäsi ja muistele erityisen tyydyttä-

vää ja positiivista seksuaalista kokemusta. Muistele mitä silloin ajattelit ja tunsit. Missä nau-

tinto ja tyydytys tuntuivat, millä asteilla nautintoa koit? Keskity ajatukseen, että olet seksu-

aalisesti täydellisen tyydyttynyt. Käy mielessäsi läpi niitä yksityiskohtia, jotka tuottivat sinul-

le nautintoa. Tuo kokemus on aina mukanasi, osa sinua. Vaali kokemaasi, arvosta nautinnon 

tuomaa elinvoimaa ja itseäsi, kaiken tuon nautinnollisuuden lähdettä.  ( Kopioitu diaesityk-

sestä Seksuaalinen halu, Karoliina Vuohtoniemi Sexpo) 

 

 

Tehtävä 7 

Sävyjä seksuaaliseen haluun – DVD (Tarja Santalahti & Raisa Cacciatore) 

RENTOUTUS CD:N SISÄLTÖ   

Rentoutus 1. Seksuaalinen tietoisuus: Valmistaa matkaa kohti turvaa ja omasta haavoit-

tuvuudesta luopumista. Rakennetaan valmiuksia uudistumiseen ja herkistytään omille aisteille. 

Tavoitteena on läsnäolo, hyväksyntä ja kehotietoisuus, jotta seksuaalisuuteen tulisi myönteinen 

ja monipuolinen näkökulma. 31 min.     

Rentoutus 2. Seksuaalinen halukkuus: Johdattelee seksuaalisten fantasioiden maailmaan, 

oman halun löytämiseen, oman seksuaalisen kehon ja halun tuntemiseen ja toisen ihmisen lä-

heisyyden aistimiseen. 34 min.     

Rentoutus 3. Seksuaalioikeudet: On hyvä olla tietoinen jokaisen ihmisen oikeuksista ja että 

niistä on sinunkin lupa pitää kiinni. 10 min. 
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Liitteet 

 

Liite 1 Hellyysharjoitukset  

(Harjoitukset kopioitu Sexpo-säätiön sivuilta) 

HELLYYSHARJOITUS YKSIN TEHTÄVÄKSI  

Ihmisellä on tarve saada kosketusta ja hellyyttä myös aikuisiällä. Syystä tai toisesta moni elää 
kuitenkin yksin ja saa liian vähän hellyyttä ja kosketusta osakseen. Tämän harjoituksen tarkoi-
tus on oppia antamaan hellyyttä itselle ja saada tuntumaa kehon aistimuksiin ja niihin liittyviin 
tuntemuksiin/tunteisiin. Harjoitukseen on hyvä varata aikaa 15 - 30 minuuttia ja rauhallinen 
tila. Harjoitus on hyvä tehdä 2-3 krt viikossa useamman viikon ajan. Kokeilemalla löydät par-
haan ajan ja tilan harjoitukselle.  

VALMISTAUTUMINEN HARJOITUKSEEN  

Hyvä harjoituspaikka on oma sänky, sohva tai valmistelemasi pehmeä alusta lattialla. Harjoi-
tuksen voi tehdä heti aamulla herättyä tai iltasella ennen nukkumaanmenoa tai jonain muuna 
sopivalta tuntuvana hetkenä esimerkiksi suihkun jälkeen. Voit aloittaa harjoituksen jo suihkus-
sa käydessäsi. Keskity tuntemuksiisi ja suihkussa käymiseen täydesti. Etsi sopiva veden 
lämpötila ja voimakkuus. Voit myös vaihdella niitä suihkun aikana. Aisti vesipisaroiden koske-
tus ihollasi. Pese ja koskettele itseäsi hellästi. Kuivaa itsesi huolellisesti ja lempeästi.  

Voit sytyttää kynttilän tai jonkun muun pehmeän valon. Puhelin on hyvä laittaa äänettömälle. 
Rauhallinen ja lempeä, mutta ei kuitenkaan ajatuksia muualle vievä musiikki voi tukea harjoi-
tustasi. Kokeilemalla löydät parhaan hetken ja tilan harjoitukselle. Harjoitus on hyvä tehdä joko 
alasti tai esim. yöpaidan kanssa, jolloin pystyt saamaan kosketuksen myös paljaaseen ihoon. 
Jos haluat kosteuttaa ihoasi samalla öljyllä ja voiteilla, ota ne valmiiksi esille viereesi. Voit pitää 
silmiäsi myös kiinni, jos se tuntuu sinusta luontevammalta.  

Sinulla ei tarvitse olla harjoitusta aloittaessa helliä tunteita itseäsi kohtaan. Voit tuntea jopa 
vastakkaisia tunteita, mutta tärkeintä on se, että sinulla on aikomus antaa hellyyttä ja koske-
tusta itsellesi. Hellyyden antaminen itselle on monelle erittäin haastavaa, joten aina kun aloitat 
harjoituksen, voit onnitella itseäsi siitä, että teet jotain erittäin haastavaa, mutta tärkeää.  

HENGITYS, OMA KOSKETUS JA TUNTEMUKSET  

Makaa selälläsi ja laita kädet palleallesi alimpien kylkiluiden päälle. Voit hengittää ensin syvään 
sisään laskien samalla neljään ja sitten ulos laskien samalla kuuteen. Tee näin kymmenisen ker-
taa. Näin rauhoitat hermostoasi ja voit todennäköisesti huomata kehosi ja mielesi rauhoittuvan 
hieman. Voit sitten lopettaa laskemisen ja antaa hengityksen kulkea omaan tahtiinsa sisään ja 
ulos.  

Kosketa ensin rintakehääsi ja kylkiäsi. Tunnustele ihoasi, luitasi, hengityksen liikettä rintake-
hässä, sydämesi sykettä, erilaisia aistimuksia ja tuntemuksiasi. Voit myös hieroa kevyesti mah-
dollisesti kiristäviä kohtia rintakehässä. Voit myös pysäyttää kätesi johonkin kohtaan, jonka 
aistit kaipaavan kosketusta. Nauti hyvästä, omasta kosketuksestasi. Jos kehossasi nousee esille 
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epämiellyttäviä tuntemuksia, ahdistusta, kipua tai jännitystä, anna käsiesi levätä lempeästi 
tässä kohdassa. 

Kokeile erilaisia koskettamisen tapoja: tunnustele, pidä käsiä jonkin kohdan päällä, hiero kevy-
esti tai voimakkaasti, sivele, liikuta kämmeniä ja sormia iholla hyväillen, haro sormilla, taputa, 
paina sormilla tai purista kevyesti. Hellyyden antaminen itselle on monelle haastavaa, joten 
onnittele itseäsi joka kerta kun teet harjoituksen. Harjoituksen tarkoituksena ei ole kiihottua, 
vaikka näin voi tapahtua. Jos huomaat kiihottuvasi, huomioi asia ja siihen liittyvät tuntemukset, 
mutta yritä pidättäytyä itsetyydytyksestä harjoituksen ajan. Hengitä syvään ja lempeästi hetki. 
Aistimukset saattavat muuttua tai sitten eivät. Tärkeintä on antaa niille tilaa ja hetki aikaa en-
nen eteenpäin siirtymistä.  

Siirrä tämän jälkeen huomiosi niskaan, kaulaan, kasvoihin ja päähän. Tunnustele aistimuksia 
tällä alueella. Kosketa itseäsi niskasta ja kaulasta, tunnustele ja kosketa haluamallasi tavalla. 
Voit hieroa hieman niskalihaksiasi ja kallonpohjaasi. Siirrä kosketuksesi korviisi, voit hieraista ja 
painella niitä kevyesti. Korvissa on paljon rauhoittavia pisteitä. Kosketa päätäsi, takaraivoasi ja 
hiuksiasi hyvältä tuntuvalla tavalla: sivelyllä, haromisella tai hieronnalla. Kokeile erilaisia 
hyvältä tuntuvia koskettamisen tapoja, käsien pitämisestä paikallaan kevyeen sivelyyn ja voi-
makkaampaan kosketukseen.  

Laita kätesi kasvojesi päälle ja anna niiden levätä siinä 
hetki. Tunnustele sitten kasvojasi eri kohdista - voit sivellä kulmakarvojasi ja huuliasi, hieroa 
kevyesti poskipäitäsi ja leukaasi, jonka lihakset ovat usein kireitä. Muista, että voit aina harjoi-
tusta tehdessäsi palata takaisin kohtaan, jonka huomaat kaipaavan lisää huomiota ja kosketus-
ta.  

Kun olet rauhassa kosketellut rintakehän, kylkien, pään ja kasvojen alueen nouse hitaasti istu-
maan ja sivele jalkojasi lantiosta ulkoreittä alas pikkuvarpaaseen ja sieltä isovarpaan kautta 
ylös sisäreittä pitkin. Tee tämä vaikkapa kolme kertaa omaan tahtiisi. Hiero sitten jalkateriäsi ja 
varpaitasi, jotka väsyvät usein huomaamattamme. Tämä on hyvä hetki levittää jalkoihin jalka-
voidetta, jos käytät sellaista. Voit sen jälkeen tunnustella, puristella, hieroa tai sivellä pakaroi-
tasi. Ota vastaan aistimukset ja tuntemukset, joita jalkojen ja pakaroiden alueelta nousee. 
Hengitä syvään ja rauhallisesti sisään ja ulos ja laskeudu jälleen selinmakuulle.  

Sulje silmäsi, laske kätesi hetkeksi alavatsasi päälle hellästi ja lempeästi. Hengittele syvään si-
sään ja ulos muutaman kerran. Voit kiittää itseäsi harjoituksen tekemisestä. Jää hengittele-
mään ja aistimaan kehoasi ja tuntemuksiasi niin pitkäksi aikaa kuin sinusta tuntuu hyvältä juuri 
tänään.  

HELLYYSHARJOITUS PARIN KANSSA TEHTÄVÄKSI  

Seksistä ja rakastelusta voi tulla helposti suoritus, jossa pyritään toisen miellyttämiseen ja or-
gasmin saavuttamiseen. Haluttomuus ja jopa vastenmielisyys seksiä kohtaan vaivaavat monia. 
Tämän hellyysharjoituksen aikana voi keskittyä hyväilyyn ja sen vastaanottamiseen ilman yh-
dyntään ja seksuaaliseen koskettamiseen usein liittyviä suorituspaineita. Hellyysharjoituksen 
tarkoituksena on oppia tuntemaan omaa ja kumppanin kehoa ja aistimuksia, löytää uusia tapo-
ja koskettaa ja oppia ilmaisemaan toiselle rakentavasti, mistä pitää ja mistä ei pidä.  
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Harjoituksen tavoitteena on kosketus, läheisyys ja hellyys, ei seksuaalinen kiihottuminen, vaik-
ka sitäkin voi tapahtua. Itsetyydytys on sallittua tänä aikana, mutta olisi hyvä pitäytyä yh-
dynnästä kumppanin kanssa.  

HARJOITUKSEEN VALMISTAUTUMINEN  

Kun olette päättäneet hellyysharjoitteluun ryhtymisestä, niin miettikää sille käytännössä sopi-
vimmat ajankohdat ja -paikat. Hyvä harjoituspaikka on sänky tai valmistelemanne pehmeä 
alusta lattialla. Harjoituksen voi tehdä heti aamulla herättyä tai illalla ennen nukkumaanmenoa 
(ei kuitenkaan liian väsyneenä) tai jonain muuna sopivalta tuntuvana hetkenä esimerkiksi suih-
kun, kylvyn tai saunan jälkeen. Voitte sytyttää kynttilän tai jonkun muun pehmeän valon. Har-
joitustilan- ja hetken rauhallisuus on tärkeä varmistaa (ovi kiinni, lapset poissa ko-
toa/nukkumassa, puhelin äänettömällä). Rauhallinen taustamusiikki voi auttaa keskittymistä. 
Jos haluat käyttää voiteita, öljyjä tms. harjoituksessa, ota ne valmiiksi esille.  

Harjoitukseen on hyvä varata aikaa noin tunti. Ensin toinen koskettelee noin 15 minuuttia sel-
käpuolta ja sitten 15 minuuttia vatsapuolta. Tämän jälkeen vaihdetaan koskettelijaa ja vas-
taanottajaa. On hyvä sopia vuorot aloitteen tekemiselle. Kun kumpikin tekee vuorotellen aloit-
teen, niin molemmat ottavat tasapuolisesti vastuuta harjoittelusta.  

KOSKETA, KATSELE, KUUNTELE, AISTI  

Hyväile pariasi ensi selkäpuolelta. Katsele ensin parisi selkää, niskaa, hartioita ja takaraivoa 
hetki. Kosketa siteen parisi päälakea, takaraivoa ja hiuksia. Kosketa korvia, niskaa, hartioita, 
olkapäitä ja käsiä. Tunnustele hänen ihoaan, lihaksiaan ja luita. Voit koskettaa eri tavoin, voi-
makkaammin ja hellemmin, voit hyväillä, hieroa, puristaa kevyesti, haroa tai painaa sormilla tai 
vain pitää kättäsi jonkun kohdan päällä hetken. Koskettele selkää, pakaroita, reisiä, sääriä ja 
varpaita. Voit aina palata johonkin kohtaan takaisin. Kumppanin kehossa on ehkä alueita, joita 
et ole pitkään aikaan tai kenties koskaan koskettanut.  

Huomioi, miltä tuntuu koskettaa. Keskity omaan mielihyvääsi, mitä haluat koskettaa ja miten. 
Samalla kun kosketat, niin katsele, kuuntele ja aisti parisi reaktioita. Kuuntele ja huomioi muu-
toksia hengityksessä. Noin 15 minuutin kuluttua pyydä pariasi kääntymään selälleen ja aloita 
jälleen koskettelu päästä.  

Kun sinua hyväillään, keskity omaan nautintoosi ja aistimuksiisi. Jos toisen kosketus tuntuu jos-
tain syystä epämiellyttävältä, esimerkiksi kutittavalta, pyri ilmaisemaan se hienovaraisesti ja 
hellästi. Voit tarttua hyväilijän käteen, siirtää sen toiseen kohtaan ja pyytää erilaista kosketta-
misen tapaa: ”Tekisitkö mieluummin näin?”.  

Harjoituksen jälkeen voitte halata ja jutella siitä. Kertokaa toisillenne, miltä tuntui koskettaa ja 
ottaa vastaan kosketusta, minkälaisia havaintoja teitte omista reaktioistanne sekä totutuista 
tavoistanne koskettaa ja vastaanottaa kosketusta. Kokeilitteko jotain uutta ja miltä se tuntui? 
Mikä tuntui erityisen hyvältä ja mikä ei niin hyvältä? Jos teette harjoituksia useamman kerran, 
voi olla hyvä kirjoittaa muistiin muutama sana siitä, mitä kullakin harjoituskerralla tapahtui ja 
minkälaisia aistimuksia ja tunteita harjoitus herätti.  

Kun harjoitus sujuu hyvin ja taustalla on useampi harjoituskerta, niin voitte koskettaa myös 
rintoja ja sukupuolielimiä. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan kiihottuminen tai orgasmin saami-
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nen, joten koskettelun on tärkeä olla tunnustelevaa ja ei- vaativaa. Kiihottuminen ja orgasmi 
voivat kyllä syntyä, jos ovat syntyäkseen, mutta niihin ei pyritä.  

Anita Lintula 13.12.2013  

Liite 2 Fantasiakysely 

KYSELYLOMAKE: SEKSIFANTASIAT SEXPO SÄÄTIÖ  

Miten usein kuvittelet mielessäsi seuraavia asioita tai tapahtumia? Rengasta vastaava 

numero: kyllä tai ei      

1. Osallistun orgioihin.  Kyllä Ei 

2. Rakastelen ulkosalla (esim. kukkakedolla tai yöllä hiekkarannalla).  
  

3. Katselen tuntemattomien ihmisten rakastelua.  
  

4. Joku ihminen piiskaa tai läimäyttää minua.  
  

5. Olen homoseksuaalisessa aktissa.  
  

6. Olen yhdynnässä rakastamani kumppanin kanssa.  
  

7. Rakastelen oudon muukalaisen kanssa.  
  

8. Minä itse piiskaan tai läimäytän toista.  
  

9. Osallistun parinvaihtoon.  
  

10. Rakastelen tuntemani ihmisen kanssa.  
  

11. Kiihotun kumi- tai nahkaesineistä.  
  

12. Joku sitoo minut kiinni.  
  

13. Olen yhdynnässä tilapäispartnerin kanssa.  
  

14. Antaudun suuseksiin.  
  

15. Katselen pornokuvia tai -filmejä.  
  

16. Sidon jonkun toisen ihmisen kiinni.  
  

17. Joku vastakkaisen sukupuolen edustaja himoitsee seksiä kanssani.  
  

18. Rakastelen jossain muualla kuin makuuhuoneessa (esim. keittiössä tai kylpy-

huoneessa).    

19. Kiihotan itseäni jollakin esineellä (esim. hieromasauva tai kynttilä).  
  

20. Kiihotan itseäni paljastamalla itseni julkisella paikalla.  

22. Minua riisutaan.  
  

 

23. Rakastelen jonkun minua paljon vanhemman kanssa.  
  

24. Partnerini kiihottaa minua mielettömyyteen asti.  
  

25. Minut vietellään täysin viattomana.  
  

26. Kumppanini masturboi minut orgasmiin.  
  

27. Kiihotun silkistä tai turkiksista.  
  

28. Pakotan jonkun ihmisen tekemään jotakin.  
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29. Rakastelen eri etnisen taustan omaavan ihmisen kanssa  
  

30. Suutelen intohimoisesti.  
  

31. Käytän toisen sukupuolen vaatteita.  
  

32. Joudun itse pakolla tekemään jotain.  
  

 

Liite 3 Lantionpohjanlihastreeni 

Fysioterapeutti Minna Törnävä  

LIHASVOIMAA LANTIOON SISÄISESTI JA ULKOISESTI  

Keskivartaloa ja lantiota tukevat useat lihasryhmät päältä. Hyväkuntoisina ulkoiset var-

talonlihakset tukevat ja liikuttavat lantiota ja selkärankaa. Nämä lihakset huomioidaan-

kin varsin hyvin liikunnassa. Meidän naisten ja miestenkin tulee kuitenkin muistaa 

myös lantiota sisältä tukevat lihakset eli LANTIONPOHJAN LIHAKSET. Näillä lihak-

silla onkin monta tärkeätä tehtävää.  

1. Lantionpohjan lihakset tukevat erityisesti virtsaputkea, emätintä ja peräsuolta. 

Hyväkuntoiset lihakset ehkäisevät virtsan- ja ulosteenpidätysongelmia sekä 

emättimen laskeumia.  

2. Lantionpohjan lihakset toimivat lattiana lantion sisäelimille.  

3. Lantionpohjan lihakset toimivat yhteistyössä pallean ja syvimpien vatsa- ja sel-

kälihasten kanssa toimien lanneselän tukena.  

4. Lantionpohjan lihaksistolla on suuri merkitys niin naisen kuin miehenkin seksu-

aalitoiminnoissa ja -nautinnossa.  

EI SIIS MIKÄÄN TURHA LIHAS... vaikka se piilossa lantion sisällä onkin.  

Testaa lihaksesi sormitestin avulla. Aseta puhtaat sormet/sormi emättimeen, supista lan-

tionpohja sormia vasten. Jos tunnet sormissasi supistuksen ja kevyen imun sisäänpäin, 

on lantionpohjan lihaksesi tyydyttävässä kunnossa. Voit testata supistuksen myös 

käsipeilin avulla. Lantionpohjaa supistaessa sinun tulisi peilistä nähdä peräaukon ja 

emättimen supistus.  

Naisen elämänkaaressa lantionpohja joutuu monelle rasitukselle, mitkä saattavat häiritä 

lihaksen normaalia toimintaa. Näitä tekijöitä ovat raskaus, synnytys ja hormonaaliset 

muutokset. Ylipaino aiheuttaa myös lisärasitusta lantionpohjalle, joten painon pudotta-

minen helpottaa lantionpohjan ongelmia. Lantionpohjan lihakset ovat osittain tah-

donalaisia lihaksia, joten voit itse vaikuttaa niiden kunnon ylläpitämiseen ja kohentami-

seen. Ennaltaehkäiset ja helpotat lantionpohjan toimintahäiriöitä oheisilla lihasharjoit-

teilla.  

Liikunnassa lantionpohja pitää aina huomioida vatsalihaspunnerruksissa ja painoharjoit-

telussa. Vartalonlihasten harjoitteluun saat lisäpuhtia yhdistämällä harjoitteluun lantion-

pohjan. Erityisen hyviä liikuntamuotoja lantionpohjalle ovat pilates, itämainen tanssi, 

latinotanssit, jooga ja yleensäkin lajit, missä lantiolle tulee liikkuvuusharjoittelua ja sy-

vimpien vatsalihasten työskentelyä.  
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Kun opettelet tietoisesti käyttämään sisäistä lihasvoimaa (lantionpohjaa) ulkoisen lihas-

voiman tukena, huomaat nopeasti lantionpohjan lihasharjoittelun kuuluvan joka-

päiväiseen toimintaasi.  

Pitäkäämme lihaskuntoamme yllä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin!  

Tee seuraavat harjoitukset eri alkuasennoissa. Makuuasento on aluksi helpoin asento 

harjoitella, mutta siirry mahdollisimman nopeasti harjoittelemaan seisten ja liikkuessa 

normaalin toiminnan lomassa. Harjoittele viitenä päivänä viikossa.  

Tunnistamisharjoitus (helpottaa lihastoiminnan löytämistä)  

Supista kevyesti peräaukko ikään kuin pidättäisit ilmaa. Lisää supistus virtsaputkeen, ikään kuin 

pidättäisit virtsaa. Rentouta ensin virtsaputki sitten peräaukko. Tee harjoitus kevyesti etsien li-

hastoimintaa lantionpohjaan. Pidä muut lihakset mahdollisimman rentoina. 

Toista lihasharjoitus n. 5 kertaa  

Maksimivoima (tarvitaan voimakkaissa ponnistuksissa, kuten nostaminen)  

Supista lantionpohjan lihaksia voimakkaasti. Sulje peräaukko, virtsaputki ja emätin; imaise ne 

sisään ja ylöspäin. Pidä supistus 5 sekuntia. Pidä taukoa supistusten välillä 10 sekuntia. Toista 

lihasharjoitus 5 kertaa. 

Käytä lantionpohjan lihaksia aina ennen nostoa ja noston aikana vaikka taakka olisi kevyt.  

Nopeusvoima (tarvitaan äkillisissä ponnistuksissa, kuten yskäisy)  

Supista lantionpohjan lihakset mahdollisimman voimakkaasti ja nopeasti. Pidä taukoa supistus-

ten välillä muutamia sekunteja. Toista lihasharjoitus 10 kertaa. 

Supista lantionpohjan lihakset aina ennen yskäisyä ja aivastamista ja niiden aikana.  

Kestovoima (tarvitaan päivittäisessä liikkumisessa)  

Supista lantionpohjan lihakset kevyesti. Kuvittele pitäväsi pientä kuulaa sisälläsi. Pidä supistus 

10 –20 sekuntia. Pidä taukoa supistusten välillä 10–20 sekuntia. Toista lihasharjoitus 5 –10 ker-

taa. Tämän harjoituksen voit yhdistää kävelytilanteisiin maastossa ja portaissa.  

Tehosta seuraavia vartalon harjoituksia yhdistämällä niihin lantionpohjan lihastoiminta  

1. Kyykistys. Seiso leveässä haara- asennossa. Supista kevyesti lantionpohja ja keskivartalon lihakset. 

Kyykisty alaspäin ikään kuin istuisit takana olevan tuolin päälle. Nouse ylös supistaen voimakkaasti lan-

tionpohjan, pakara ja reisilihakset.  

2. Lantion nosto. Supista kevyesti lantionpohja ja alavatsan lihakset. käännä häntäluu irti alustalta ja nosta 

lantiota nikama nikamalta ylöspäin. Ollessasi lakipisteessä supista lantionpohjaa tiukemmin ja laskeudu 

nikama nikamalta alas.  

3. Syvävatsalihasharjoitus. Supista lantionpohja ja vedä alavatsaa ja napaa kevyesti selkärankaa kohden 

samalla ulos- hengittäen. Pidä selän asento liikkumattomana.  


