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1 JOHDANTO 

 

Naisen seksuaalitoimintojen häiriöt ovat monimutkaisia ja varsin vähän tutkittuja. Naisen 

kokonaistilan hahmottamisen kannalta on tärkeä perehtyä naisen seksuaalisuuteen ja sen sykliin, 

jossa läheisyys on todettu (erinäisten tutkimusten perusteella) olevan avainasemassa. Seksuaalinen 

kiihottuminen ja halu, ovat kytköksissä toisiinsa ja kehittyvät seksuaalikokemuksen myötä. Naisen 

kiihottumishäiriön monimuotoisuus selkenee parhaiten tarkastelemalla eri niin sanottuja 

alatyyppejä, jotka eroavat toisistaan etiologialtaan (syy-seuraus-tutkimusta) ja 

hoitomahdollisuuksiltaan. Se, että pystyy seksuaalisesti kiihottumaan edellyttää tilaa, jossa mieli on 

seksuaalisesti altis ja että seksuaalinen heräte myös huomataan, kiihottumisen tunne sallitaan ja 

tästä tunteesta koetaan nautintoa. (Duodecimlehti 2003) 

Psykofysiologiset tutkimukset osoittavat, että naiset jotka potevat kiihottumishäiriöitä eivät saa 

aikaan samanaikaista seksuaalista tunnetilaa eroottisesta ärsykkeestä. Tästä huolimatta limbisen 

(aivoalueiden joukko) tapahtuman seurauksena hermovälitys muuttuu selkäytimessä ja aiheuttaa 

verentungoksen lantion elimissä. Emättimen pletysmografiset mittaukset (tilavuusmuutoksiin 

perustuvat) ovat useassa tutkimuksessa osoittaneet kiihottumisen tunteen huonon korrelaation 

sukuelintuntemuksiin, esimerkiksi emättimen kostumiseen ja turpoamiseen. Moni tutkimus tukee 

väittämää, että seksuaalihäiriöitä kärsivällä naisella verenvirtaus kuitenkin lisääntyy selvästi 

eroottisen näkökokemuksen jälkeen. Tästä voi siis vetää johtopäätöksen, että nainen ei välttämättä 

havaitse kiihottumistilaansa vaikka se ilmenisikin. (Duodecimlehti 2003) 

Käsitys siitä, että emättimen kostuminen on kiihottumisen merkki, on kiihottumishäiriöstä 

puhuttaessa rajoittunut ja harhaanjohtava ajatus. Kiihottuminen on naiselle kokonaisvaltainen 

kokemus, jossa on tärkeää se, kuinka henkisesti kiihottavaksi seksuaalinen heräte koetaan ja 

mahdollistetaan. Vailla henkistä seksuaalista viritystä sukupuolielinten reaktiot koetaan vain 

fyysisiksi tuntemuksiksi. (Duodecimlehti 2003) 

Seksuaalihäiriön, eli dysfunktion määritteleminen on vaikeaa ja tulkinnanvarasta. On hyvä muistaa, 

että jo seksuaalisuuden määrittely itsessään on vaikeaa ja seksuaalisuuden terve toteuttaminen voi 

ja saa olla hyvin vaihtelevaa ja monimuotoista. On olemassa monia hyviä tapoja, yhdynnän lisäksi 

toteuttaa seksuaalisuutta, kuten erilaiset hyväilyt, itsetyydytys, fantasiat, päiväunet tai unenaikaiset 
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tuntemukset. Seksuaalisuuteen nivoutuu myös vahvasti seksuaalisena olentona oleminen, naiseus, 

seksuaalinen identiteetti tai suuntautuminen. Dysfunktion suhteen onkin useassa tapauksessa kyse 

erilaisista pulmista, jotka kroonistuessaan saattavat tarvita apua. (Apter, 2006, 250) 

Seksuaalitoimintojen häiriöllä tarkoitetaan sukupuolisen halun, kiihottumisen ja sukupuolielinten 

toiminnan häiriöitä, jotka voivat johtua joko elimellisistä tai muista syistä. Hyvin tyypillistä on että 

fyysiset, psyykkiset ja ihmissuhdeongelmat ovat toisiinsa kytköksissä. (Terveyskirjasto, 2) 

Naisen tullessa seksuaalineuvojan vastaanotolle on tärkeää kohdata nainen kokonaisuutena. 

Neuvojana on olennaista tukea naista, osoittaa ymmärrystä ja myötätuntoa, olemalla läsnä ja 

antamalla naiselle tilaa puhua ja tämän halutessaan luoda tilanne jossa nainen voi tuoda tunteensa 

käsiteltäviksi. Pulmat seksuaalisuuden sarakkeella eivät useimmiten esiinny tunteitta, ne voivat 

herättää pelkoa, stressiä ja surua, ei vain oman kehon toiminnan problematiikan kautta, vaan myös 

sen vaikutuksista parisuhteeseen. On tärkeää tukea naista ajatuksessa, että hänessä ei ole mitään 

vikaa, vaikka keho ei toimisi hänen haluamalla tavalla. Normaalistamisella, tiedon antamisella ja 

ohjeistuksella on mahdollista raamittaa tilannetta naiselle. Neuvonnan asiakkaat ovat aina yksilöitä, 

kaikki kokevat eri tilanteet omalla tavallaan. On olennaista huomioida tämä yksilöllisyys lämmöllä ja 

huomaavaisuudella.  
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2 NAISEN SEKSUAALIANATOMIA  

Naisen seksuaalianatomiaan sisältyy sisäiset sukupuolielimet, sisäsynnyttimet, kuten munasarjat, 

munanjohtimet, kohtu ja emätin. Naisen ulkoisiin sukupuolielimiin puolestaan luokitellaan 

häpyhuulet ja klitoris. 

2.1 IHO 

Ihoa on mahdollista pitää ihmisen suurimpana niin sanottuna sukupuolielimenä. Ihon alueita, joiden 

hyväileminen ja koskettelu tuottavat mielihyvää, kutsutaan myös termillä ihon estrogeenisiksi 

alueiksi, koska näillä ihon alueilla on paljon sensorisia hermopäätteitä. Useimmat naiset löytävät 

näitä alueita esimerkiksi korvalehdistään, kaulaltaan, niskastaan, kyynärtaipeistaan, kainaloistaan, 

ristiselästään, navastaan, reisien sisäpinnoiltaan, nänneistään sekä itse sukupuolielimestään. 

Koskettamalla erogeenisiä alueita voi laukaista monimutkaisia fysiologisia reaktioita, jotka 

puolestaan lisäävät oksitosiinin eritystä aivolisäkkeessä. Oksitosiini itsessään herkistää naisen ihoa, 

kovettaa nännejä ja tämän lisäksi lisää nännien, ulkoisten sukupuolielinten ja emättimen 

tuntoherkkyyttä. (Apter ym., 2006, 104) 

2.2 NAISEN SUKUPUOLIELIMET 

Naisen varsinaisiksi sukupuolielimiksi yhdistetään ulkoiset ja sisäiset sukupuolielimet. Sisäisillä 

sukupuolielimillä on varsinaisesti merkitystä seksuaalisen kokemuksen hormonaalisen perustan 

luomisessa (munasarjojen steroidihormonien tuotanto) sekä lisääntymiseen liittyvillä rakenteillaan 

(munanjohtimet ja kohtu). Ulkoisilla sukupuolielimillä on puolestaan isompi merkitys niin sanotun 

välittömän seksuaalisen kokemisen, tuntemusten ja aktiivisuuden takia. (Apter ym., 2006, 104) 

2.3 ULKOISET SUKUPUOLIELMIET (VULVA)  

Osana naisen sukupuolielimiä ovat ulkoiset sukupuolielimet. Seuraavaksi käsitellään naisen ulkoisia 

sukupuolielimiä. 
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Kuva 1. Naisen ulkoiset sukupuolielimet. (Heusala, 2010, 20) 

2.3.1 HÄPYKUKKULA JA HÄPYHUULET (ISOT JA PIENET) 

Häpykukkula muodostuu side- ja rasvakudoksesta. Murrosikävaiheessa häpykukkula kasvaa, 

pehmenee ja siihen alkaa kasvamaan karvoitusta. Vaihdevuosien jälkeen häpykukkula puolestaan 

menettää pehmeyttään, pienenee ja karvoituskin itsessään vähenee. On hyvä muistaa, että naisten 

ulkoiset sukupuolielimet ovat ulkonäöltään ja kudosten eri mittasuhteiltaan erittäin vaihtelevat. 

(Apter ym., 2006, 104) 

Häpyhuulet suojaavat sekä virtsaputken suuta että emätinaukkoa niin lialta kuin tulehduksiltakin. 

Häpyhuulet suojaavat myös klitorista, joka on itsessään hyvin kosketusherkkä. Häpyhuulet estävät 

myös limakalvoja kuivumasta. (Apter ym., 2006, 104)  

2.3.2 EMÄTTIMEN ETEINEN JA IMMENKALVO  

Bartholinin rauhaset (emättimen isot eteisrauhaset) avautuvat emättimen eteiseen emättimen 

aukon etupuolelle parin sentin käytävän kautta. Rauhaset erittävät seksuaalisen kiihotuksen aikana 

märkää nestettä emättimen eteiseen. Immenkalvo on sidekudoksesta muodostuva poimu juuri 

emättimen suulla ja sen tehtävänä on suojata emätintä. (Apter ym., 2006, 105-106)  



 
5 

 

2.3.3 KLITORIS 

 

 

Kuva 2. Klitoris lepotilassa. (Heusala, 2010, 84) 

 

Kuva 3. Klitoris erektiossa. (Heusala, 2010, 84) 

 

Klitoriksen huippu (näkyvä osa), eli häpykieli on naisen elimistön herkin paikka, ja on suuressa 

merkityksessä naisen seksuaalisuudessa ja kiihottumisen mahdollistamisessa. Klitoriksen 

hyväileminen ja hierominen tuottavat useimmassa tapauksessa naiselle voimakasta mielihyvän 

tunnetta ja lisää siten seksuaalista kiihottumista. Monessa tapauksessa naisen orgasmi perustuu 

klitoriksen stimuloimiseen ja fysiologiseen reaktioon. Anatomialtaan klitoriksen pää on 
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kartiomainen ja se ulottuu syvälle lantionpohjan lihaksistoon, emättimen seinämään ympäröimällä 

kahdelta puolelta emättimen suuaukkoa. (Korteniemi-Poikela ym., 2011, 52) 

Klitoriksella elimenä, ei näyttäisi olevan muuta välttämätöntä toimintoa kuin mielihyvän 

tuottaminen ja lisäämällä stimuloituna kiihottumista. Edellä mainitut asiat edesauttavat tosin 

yhdynnän onnistumisen, kostuttamalla emätintä, lisäämällä yhdyntähalukkuutta ja mahdollistaa 

sen kautta lisääntyneesti raskaaksi tulemisen. (Apter ym., 2006, 107) 

Klitoriksen selkähermo on sen tuntoherkkyyden kannalta hyvin tärkeä ja klitoriksessa, varsinkin sen 

terskassa, on erittäin paljon hermopäätteitä.  Klitoriskudoksen verekkyys on lepotilassakin isohko 

verraten vaikka emättimen tai virtsateiden verekkyyteen. Seksuaalisessa kiihottumisessa 

klitorikseen virtaavan veren määrä nousee, sen terska paisuu ja se tulee esiin hupustaan 

mahdollistamalla erektiotilan. Klitoriksen runko-osa (runko ja sen haarat) turpoavat seksuaalisen 

kiihottumisen seurauksena, emättimen pituus lisääntyy ja sen seinämät kiinteytyvät 

verentungoksesta johtuen. Tästä syystä naisen sukupuolielinten herkkyys kosketukselle paranevat. 

(Apter, ym., 2006, 108-109) 

2.3.3.1 Parauteraaliset rauhaset ja naisen ejakulaatio 

Parauretraaliset rauhaset, eli Skenen rauhaset sijoittuvat virtsaputken lähelle ja avautuvat 

emättimen eteiseen. Histologisesti (kudosoppi) ja toiminnallisesti Skenen rauhaset ovat 

samantyyppiset kuin miehen eturauhanen. Tämä niin sanotusti naisen eturauhanen on 

kykeneväinen tuottamaan kiihotuksen ja orgasmin aikana vaihtelevan määrän nestettä. Jotkut 

naiset eivät koe koskaan nesteen erittymistä seksuaalisessa kiihottumistilassa, jota joskus on 

kutsuttu myös naisen niin sanotuksi ejakulaatioksi. Jotkut naiset taas puolestaan kokevat nesteen 

tuloa joskus ja toiset taas liittyen lähes jokaiseen seksuaaliseen laukeamiseen. Purkautuva 

nestemäärä voi vaihdella hyvin paljon (yksilöllisesti) ja voi olla kyse jopa merkittävästi suuremmasta 

määrästä verraten miehen ejakulaation nestemäärään. Naisen ejakulaatiotyyppinen nesteen 

erittyminen tapahtuu usein sykäyksittäin ja pikemminkin purkautumalla tai suihkuamalla kuin 

valumalla. Naisen ejakulaatiotyyppistä nesteenerittymistä ei vielä ole tieteellisin tutkimuksin 

selvitetty; ei sitä miten jotkut erittävät nestettä, eikä mistä neste tulee ja mitä se sisältää. On hyvä 

muistaa, että nesteen sykäyksittäin erittyminen laukeamistilanteessa on täysin normaali tila naisen 

seksuaalisuudessa, samoin kuin tämän poisjääminenkin. (Apter ym., 2006, 109-110) 
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Naisen virtaputki on ympäröity paisuvaiskudoksesta, ja siinä on alueita, joissa on paljon 

tuntohermotusta. Virtsaputken aukon seutu on hyvin kosketusherkkää aluetta samoin emättimen 

ja virtsaputken välillä oleva kudos virtsarakon kaulan ympärillä. (Apter ym., 2006, 110) 

2.4 SISÄISET SUKUPUOLIELIMET   

Osana naisen sukupuolielimiä ovat naisen sisäiset sukupuolielimet. Seuraavaksi käsitellään naisen 

sisäisiä sukupuolielimiä. 

2.4.1 EMÄTIN (VAGINA)  

Emätin on noin 6-12 senttimetriä pitkä ja on naisen sukupuolielinten putkimainen ja lihaksikas osa. 

Emätin yhdistää naisen ulkoiset sukupuolielimet ja kohdun. Emätin puhdistaa itseään koko ajan 

valkovuodon avulla. Emätin toimii naisen yhdyntäelimenä. Naisen kiihottuessa ja emättimen 

toimiessa normaalisti, se erittää seinistään liukastetta, joka mahdollistaa yhdynnän. Naisen emätin 

on suurimmaksi osaksi melko tunnotonta. (Väestöliitto, 1) Emättimen etuseinämässä on paljon 

tuntohermotusta ja emättimen yläosan tuntoaistimus kulkee lantiohermon kautta. Samaa reittiä 

kulkee myös klitoriksen tuntoaistimus. Samanaikainen emättimen etuseinämän ja klitoriksen 

hyväilykin voi tuoda naiselle erittäin voimakkaan mielihyvän tuntemuksen. (Apter ym., 2006, 110) 

2.4.2 G-PISTE 

Useat tutkimukset toteavat, että emättimen etuseinämä on hyvin erogeenistä aluetta, mutta 

mitään varsinaista anatomista pistettä ei kuitenkaan tutkimuksissa ole pystytty löytämään tai 

todistamaan. Jos G-piste kuitenkin havaitaan omasta kehosta, se sijaitsee emättimen etuseinämässä 

ja on erityisen kosketusherkkä alue noin 2,5 cm emättimen aukosta. Naisen ollessa kiihottuneessa 

tilassa on helpompi löytää piste. Yhdynnän aikana peniksellä on mahdollisuus osua G-pisteeseen ja 

täten stimuloida pistettä, mikä kuitenkin on hyvinkin yhdyntäasennosta riippuvaa. (Korteniemi-

Poikela, 2011, 58) 

2.4.3 EMÄTTIMEN LIMAKALVOJEN KUIVUMINEN  

Estrogeenin puute on kytköksissä emättimen limakalvojen ohenemiseen ja kuivumiseen. Yleisin syy 

estrogeenin vähenemiselle ja puutostilaan on naisen ikääntyminen ja vaihdevuodet. Reaktio voi 

esiintyä myös imettävillä naisilla tai syy voi olla seurauksena lääkehoidosta, kuten ehkäisypillereistä, 

endometrioosilääkkeistä tai solunsalpaajahoidosta. Tämän lisäksi gynekologiset toimenpiteet tai 

munasarjojen toimintahäiriöt voivat altistaa estrogeenipuutostilalle. (Terveyskirjasto, 1) 
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Naisen kehon ollessa normaalitilassa, hedelmällisessä iässä olevan naisen emätintä päällystää 

suhteellisen paksu limakalvo joka puolestaan suojaa tulehduksilta ja tarpeen mukaan mekaaniselta 

kulutukselta. Kun elimistössä jyllää estrogeenipuutostila limakalvo on ohuempi ja täten alttiimpi 

tulehduksille ja samalla emätintä suojaavien maitohappobakteerien määrä vähenee. 

(Terveyskirjasto, 1) 

2.4.3.1 OIREET 

Jos emättimen limakalvo ohenee ja kuivuu voi seurauksena ilmetä kirvelyä ja arkuutta emättimessä. 

Limakalvojen kuivaessa naisen keho on alttiimpi yhdyntäkivuille ja limakalvovaurioille. Tämän lisäksi 

emätin- ja virtsatulehdusten mahdollisuus lisääntyy. (Terveyskirjasto, 1) 

2.4.3.2 ITSEHOITO 

Itsehoitona ja -ehkäisynä on mahdollista monellakin tapaa hoitaa kuivuneiden limakalvojen oireita: 

- Hyvä hygienia, muttei liian tiheitä pesuja eikä saippuan käyttämisiä (huomioi saippuaa 

käytettäessä sen PH-arvo) 

- Pikkuhousunsuojia tulisi välttää, tai käyttää vain tarvittaessa  

- Voimakkaasti hajustettuja hygieniatuotteita on hyvä välttää 

- Sopivan kokoiset alusvaatteet: vältä hankaavia ja kiristäviä alushousuja 

- Emättimen kuivuutta ja kirvelyä voi helpottaa apteekilla saatavilla kosteuttavilla valmisteilla 

(eivät sisällä hormoneja) 

- Kosteuttavan emätintabletin vaikuttavana aineena on hyaluronihappo, ja se vahvistaa 

emättimen limakalvoa ja täten vähentää bakteeritulehduksen riskiä 

- Pitkävaikutteisella kosteusgeelillä: kirkas, neutraali, öljytön, rasvaton ja kosteuden säilyttävä 

geeli 

- Yhdyntään tarkoitettuja luikuvoiteita on sekä öljy-, vesi-, silikoni- ja rasvapohjaisia tuotteita. 

(Terveyskirjasto, 1) 

2.4.3.3 ITSELÄÄKINTÄ 

Mikäli kosteuttavista hoidoista ei ole riittävästi apua voi oireita hoitaa niin sanotulla itselääkinnällä. 

Ulkosynnyttimien ihon hoitoon oivallisena vaihtoehtona on kosteuttavat perusvoiteet tai hoitoöljyt. 

Naishormonia, estriolia sisältäviä voiteita tai emätinpuikkoja voi käyttää vaihdevuosien jälkeiseen 

estrogeenin puutteeseen johtuvaan limakalvojen ohenemiseen ja kuivumiseen. Estriolia sisältävien 
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valmisteiden tarkoitus on vahvistaa emättimen limakalvoja ja se palauttaa rauhasten toimintaa 

kosteuden lisäämiseksi.  (Terveyskirjasto, 1) 

Jos yllämainituista ohjeistuksista ei ole naiselle apua ja oireet jatkuu tai jopa pahenee, on syytä 

hakeutua lääkärin juttusille. Lääkärin vastaanotolla on tarkoitus selvittää, onko oireiden takana 

estrogeenipuutokseen liittyvä limakalvojen haurastuminen vai joku toinen syy. Yhtenä 

hoitovaihtoehtona ovat reseptillä saatavat yllä mainitut estradiolia sisältävät 

paikallishoitovalmisteet. (Terveyskirjasto, 1) 

2.5 LANTIONPOHJAN LIHAKSET  (Pubocoggygeus)    

 

 

Kuva 4. Lantionpohjan lihakset. 

Lantionpohjan lihaksien toiminta on hyvin tärkeä seksuaaliselle nautinnolle. Lantionpohjan 

lihaksisto hallitsee naisen seksuaalisia tuntemuksia. Tästä syystä ne myös vaikuttavat suuresti 

seksuaalitoiminnoissa ja nautinnon kokemisessa. Kaiken ikäiset naiset tulisi olla tietoisia 

lantionpohjan lihaksistaan. Niitä on hyvä jumpata ja niistä tulisi pitää huolta. Naisen hyvä fyysinen 

terveydentila ei ole takuuna sille onko lantionpohjan lihaksisto kunnossa. Lantionpohjan lihasten 
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perimmäinen tehtävä on kuitenkin tukea vatsaontelon elimiä ja lantion kudoksia ja mahdollistaa 

virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyn. (Apter ym., 2006, 112) 

Erityisesti seksuaalista merkitystä on paisuvaislihaksella (m. bulbospongiosus) ja 

istuinluupaisuvaislihaksella (m. ischiocavernosus). Paisuvaislihas alkaa peräaukon etupuolelta ja 

kiinnittyy siitä klitoriksen paisuvaiskudokseen. Paisuvaislihaksen tehtävänä on supistaa emätintä ja 

painaa laskimoa niin, että klitoriksessa tapahtuu jäykistyminen. Istuinluupaisuvaiskudos alkaa 

puolestaan nimensä mukaan istuinluusta ja peittää alleen klitoriksen haarat (crura) ja lihas kiinnittyy 

klitorikseen lähellä sen terskaa. Lihaksen painaessa klitoriksen haaraa ja se lisää verentungosta siinä.  

(Apter ym., 2006, 112) 

Lantionpohjan lihasharjoituksilla voidaan harjoittaa sekä nopeutta, kestävyyttä että voimaa. 

Löytämällä ja tunnistamalla omat lantionpohjan lihaksensa on mahdollista oppia mikä seksuaalisesti 

itseään sytyttää ja aktivoi. Yksittäisien lihasryhmien hallinta on hyvin tärkeää, myös puhuttaessa 

lantionpohjan lihaksista. Erinäisten harjoitteiden kautta on mahdollista löytää omat lantionpohjan 

lihaksensa, ja sitä kautta voi päästä niitä vahvistamaan ja hyödyntämään. (R.Heiman, 1990, 72-73) 

Moni nainen ei ole tietoinen lantionpohjan lihaksiensa kunnosta. Seuraavien treenien kautta on 

mahdollista tutustua ja vahvistamaan kyseisiä lihaksia. Seksuaalineuvoja voi myös esimerkiksi 

ohjeistaa geishakuulien käytössä, niiden saatavuudesta ja kuinka myös näitä käyttämällä pystyy 

vahvistamaan ja tunnistamaan kyseisiä lihaksia. Löytämällä omat lantionpohjan lihaksensa nainen 

voi saavuttaa uuden ulottuvuuden sekä sooloseksiin että yhdyntään. Lantionpohjan lihaksien 

harjoituksiin voi tutustua muun muassa seuraavien linkkien kautta: 

http://www.pelvicus.fi/LP-perusohje%20naisille.pdf  

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=nix00565  

http://leonchaitow.com/2008/02/07/the-pelvic-floor-paradox-the-tennis-ball-trick/ 

 

 

http://www.pelvicus.fi/LP-perusohje%20naisille.pdf
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=nix00565
http://leonchaitow.com/2008/02/07/the-pelvic-floor-paradox-the-tennis-ball-trick/
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3 NAISEN SEKSUAALIFYSIOLOGIA 

Ihminen erittää feromonia, ainetta, jonka toinen yksilö pystyy hänestä aistimaan. Tämä aine on 

näyttäytynyt olemaan hyvin tärkeä osa seksuaalista kanssakäymistä ja halukkuutta. On todettu, että 

feromonilla on vaikutusta parivalintaan, seksuaaliseen haluttavuuteen ja kokemukseen 

viehättävyydestä, seksuaaliseen motivaatioon ja aktiivisuuteen. Feromonit voivat olla sekä 

miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Feromonieritykseen vaikuttavat esimerkiksi perimä, ikä ja 

hormonaalinen tilanne (esimerkiksi kuukautiskierto). (Väestöliitto, 2) 

3.1 SEKSUAALISTEN REAKTIODEN FYSIOLOGIAA  

Suoraan fysiologisesti seksuaaliseen haluun vaikuttavat monetkin tekijät, esimerkiksi useat aivojen 

välittäjäaineet, sukupuolihormonit ja elimistön muu fysiologinen tila. Tämän lisäksi henkilön 

mahdolliset sairaudet vaikuttavat fysiologisesti seksuaaliseen haluun ja kiihottumiseen. 

Testosteronin vaikutusta naisen haluun on viime vuosina noussut tutkimuksissa esille. 

Lopputulemana on kuitenkin lähinnä noussut dilemma, että toimintahäiriöt johtuisivat pääasiassa 

muista tekijöistä, kuin se että naisella olisi suoranaisesti vikaa fysiologisissa seksuaalireaktioissaan. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen on oman seksuaalisen halunsa tai sen puutteen 

asiantuntija. (Kontula ym., 2012, 61-62) Muista kuunnella omaa kehoasi ja keskittyä myös siihen 

mitä kehosi kaipaa/voisi kaivata. Seksuaalineuvojana on hyvä tukea naista tutkimaan ja 

tutustumaan vartaloonsa. Tätä kautta mahdollistetaan omien mieltymyksien selvittäminen ja oman 

kropan reagointitavat. 

3.1.1 HALU 

On hyvä muistaa, että halu ja sen herääminen ei ole sama asia kuin kehon kiihottumistila. On 

mahdollista että ne tapahtuvat eri aikaan, jopa toisistaan riippumatta. Keho voi olla hyvin 

kiihottuneessa tilassa ilman minkäänlaista toivoa seksin alkamisesta. Halu voi kuitenkin olla 

jatkumona jatkuvalle kiihottumisen tilalle tai jos seksiin vaan ryhtyy. (Korteniemi-Poikela, 2011, 97) 

Naisen hormonikierto saattaa olla sellaisessa vaiheessa, että naisen alapää turpoaa, kostuu ja sykkii 

melkein ihan milloin vain ja tämä johtaa seksitoiveiden muodostumiseen. Miehen kehollinen 

reaktio, aamuerektio voi myös puolestaan luoda naiselle ajatuksen seksistä, vaikka mies ainoastaan 

kiiruhtaisi vessaan.  (Korteniemi-Poikela, 2011, 97)  
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Yksi tapa lähestyä seksiä ja herättelemään halua on suoraan kehollisen kiihotuksen ja kosketuksen 

avulla. Toinen tapa voi olla sytyttämällä halu korvien välissä, eli mielen kautta. Usea nainen haluaa 

tuntea olevansa kumppaninsa mielestä ihailtu ja haluttava ennen kun häntä suoranaisesti lähdetään 

koskettelemaan. (Korteniemi-Poikela, 2011, 97-98) 

Seksuaaliseen haluun sisältyy seksuaaliset ajatukset ja mielikuvat, tarve kokea seksuaalista 

jännitystä ja laukeamista joko yksin tai yhdessä kumppanin kera. Halu on itsessään hyvin 

monimutkainen psyykkis- sosiaalis-emotionaalis-hormonaalinen kudelma. Seksuaalinen motivaatio, 

tunne omasta seksuaalisuudesta ja seksuaalinen halu perustuvat usein ei-seksuaalisille asioille, 

kuten läheisyyden tunteelle, rakkauden ja kiintymyksen osoittamisen halulle, yhteisen fyysisen 

kokemuksen ilolle ja sitoutumisen vahvistamiselle. Suhteessa ilmennyt läheisyys voi saada naisen 

lämpenemään kiihottumiselle ja seksuaalisille virikkeille. Kiihottumisen lisääntyessä herää 

varsinainen halu. Läheisyyteen perustuvassa seksuaalisyklissä kiihottuminen koetaan ennen halua. 

Tällöin seksuaalisen syklin alulle paneva voima on läheisyys. Seksikokemus voi puolestaan lisätä tai 

vähentää tätä voimaa. (Apter ym., 2006, 113) 

Monet naiset kertovat kokevansa spontaania seksuaalista halua hyvin harvakseltaan. Halun 

määritelmä onkin muun muassa tästä syystä laajentunut käsittämään vastaanottavuuden 

seksuaalisille ärsykkeille ja ”lämpenemisen” seksuaalisille mielikuville ja toiminnalle. Naiset voivat 

kokea myös spontaania seksuaalista halua, niin sanottua seksuaalista nälkää, esimerkiksi uuden 

suhteen alkaessa. (Apter ym., 2006, 113) Halun kokeminen ja sen synty ovat kuitenkin hyvin 

yksilöllisiä.  

Naisen seksuaaliseen haluun vaikuttavat monet tekijät, kuten stressi, aiemmat seksuaaliset 

kokemukset, yleinen sekä psyykkinen että fyysinen terveydentila, lääkkeet, persoonallisuustekijät 

kuten perinteinen ja seksuaalinen itsetunto, suhde seksuaalisuuteen ja seksiin sekä mahdolliseen 

parisuhteeseen. (Apter ym., 2006, 114) 

3.1.1.1 Hormonit ja halu 

Hormoneilla ja aivojen aineenvaihdunnalla on vaikutuksia myös haluun. Sekä seksuaalinen halu että 

reaktioherkkyys lisääntyvät kuukautiskierron alun estrogeenivaikutuksessa. Keltarauhashormoni 

(progesteroni, naissukupuolihormoni) vähentää reaktioherkkyyttä ja vaikuttaa monen naisen 

itsetuntoon ja mielialaan vähentäen tämän halukkuuden tunnetta. Kuukautisten loppukierron 

matala estrogeeni ja korkea keltarauhashormoniarvo romahduttavat aivojen serotoniinipitoisuutta 



 
13 

 

ja alavireisyys ja ahmiminen ovat siksi tässä vaiheessa kiertoa hyvinkin tavallisesti esiintyviä. 

Kuukautiskierron puoliväliin liittyy niin sanottu testosteronihuippu, jonka monet naiset kokevat 

lisääntyneenä spontaanina halukkuutena. (Apter ym., 2006, 114) 

3.1.2 MITÄ TAPAHTUU KUN KIIHOTUMME? 

Seksuaalinen kiihottuminen voi esimerkiksi saada alkunsa aivoissa eri aistien, kokemuksien ja 

ajatuksien kautta tai kehossa kosketuksen ja hyväilyjen kautta. Verenvirtaus ihossamme ja 

sukupuolielimissämme kiihtyy, ja lämmin tunne täyttää kehomme, punakkuutta ja sykkivyyttä 

esiintyy. Hengitys kiihtyy, lihakset jäykistyvät ja hikoilu lisääntyy. Jos kiihotumme oikein kovasti 

voimme alkaa tärisemään. Koko emätin itsessään venyy ja pidentyy. Emättimen seinämät kostuvat, 

tätä kutsutaan lubrikaatioksi. Rinnat voivat turvota ja nännit voivat kovettua. (Intiminformation 

2008) 

Kiihottuminen tuntuu parhaimmillaan koko kehossa ja mielessä. Koko naisen keho muuttuu 

normaalitilasta enemmän vastaanottavaiseksi kosketukselle ja kiihottumiselle. (Korteniemi-Poikela, 

2011, 86) 

On hyvin yksilöllistä mikä herättää kiihottamisen tai miten nopeasti kroppa kiihottuu. Joku voi 

kiihottua hetkessä, kuin toinen voi tarvita huomattavasti enemmän ärsykkeitä ennen kuin keho 

vastaanottaa kiihottuneen tilansa.  (Korteniemi-Poikela, 2011, 86) Muista antaa itsellesi aikaa ja 

nauttia yksilöllisestä reaktiotavastasi.  

3.1.3 BASSONIN MALLI    

Ilman halukkuutta mielenkiinto seksuaaliseen kanssakäymiseen on erittäin minimaalinen ja 

mahdollinen kiihottuminen sammuu helposti. Tutkimukset osoittavat, että suurimmat 

seksuaaliongelmat liikkuvat juuri halukkuuden ympärillä. Tämän takia on tärkeää huomioida 

halukkuus osana seksuaalireaktioita. (Heusala, 2010, 88) 

On esitetty, että naisen kostuminen on hyvin huono merkki kertomaan naisen kiihottumistilasta. 

Joidenkin naisten kohdalla emätin voi kostua hyvinkin helposti ilman mitään subjektiivista 

kokemusta kiihottumisesta, toisaalta taas toiset naiset voivat olla hyvinkin kiihottuneita eikä 

kostumista kuitenkaan esiinny (tästä lisää naisen kiihottumishäiriöissä). (Heusala, 2010, 88) 
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Kuva 5. Bassonin malli. (Apter ym., 2006, 127) 

 

Vuonna 1977 Helen Singer Kaplan esitti mallin, joka koostuu halusta, kiihottumisesta ja orgasmista. 

Puutteellisuutensa vuoksi psykiatri Rosemary Bosson esitti Kaplanin mallin pohjalta vuonna 2000 

kehitetyn uuden teoriamallin, joka käsittelee erityisesti naisen seksuaalireaktioita. Bassonin malli 

saa alkunsa siitä, että aluksi on neutraali tila tai toive läheisyydestä, mikä johtaa tarpeeseen olla 

seksuaalinen. Tämän tietoisen tilan motiiveina voi toimia esimerkiksi partnerin tarpeet, läheisyyden 

kaipuu, omat seksuaaliset tarpeet tai jokin tärkeä palkitseva tekijä, joka ei tarvitse itsessään olla 

seksuaalinen. (Heusala, 2010, 89) 

Seksuaalisuuden tarvetta seuraa naisen harkittu valinta kokea seksuaalista stimulaatiota. Ärsyke 

puolestaan johtaa seksuaaliseen kiihottumiseen. Basson korostaa, että kiihottuminen on ensin 

naisen tietoinen valinta eikä spontaani seuraus seksuaalisesta ärsykkeestä. Tämä tulee esille 

esimerkiksi tilanteessa, jossa nainen on vihainen tai ärtynyt kumppanilleen. Normaalisti seksuaalista 

kiihottumista aiheuttava ärsyke ei saa aikaan toivottua vastetta naisessa, milloin kiihottumista ei 

tapahdu ja nainen pysyy vihaisena. (Heusala, 2010, 89) 
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Kiihottuminen saa aikaan tilan, jossa nainen haluaa jatkaa tunnettaan myös seksuaalisista syistä, 

mikä puolestaan lisää kiihottumista ja voi johtaa jopa orgasmiin. Orgasmista johtuva jälkitila tuottaa 

elimistöön fyysistä hyvinvointia. Ilman orgasmia jäänyt nainen voi kuitenkin kokea muun muassa 

läheisyyttä, rakkautta, sitoutumista, kiintymistä, hyväksyntää ja suvaitsevaisuutta, jotka toimivat 

palkitsevana tekijänä ja lisäävät naisen hyvinvointia. (Heusala, 2010, 89- 90) 

Basson nostaa esille myös sen, että ilman orgasmia jäänyt nainen voi olla hyvinkin turhautunut ja 

pettynyt tilanteeseen. Seksuaalinen kanssakäyminen ei silloin ole toiminut naisen haluamalla tavalla 

ja toivottu päämäärä on jäänyt saavuttamatta. Orgasmi ei Bassonin mukaan ole naiselle kuitenkaan 

pääasemassa. Basson sanookin, että vain harvalla naisella on vahva biologinen tarve olla 

seksuaalinen. Hänen mukaansa naisilla on huomattavasti suurempi tarve hoivata ja suojella lapsia. 

Tämän vuoksi naiset kaipaavat enemmän läheisyyttä kuin seksiä. Kaikki naiset eivät luultavasti 

kuitenkaan seiso tämän väittämän takana. On monia naisia, joilla on hyvinkin voimakas 

seksuaalivietti ja toisaalta he eivät koe mitään kiinnostusta lapsien hoivaamista kohtaan. (Heusala, 

2010, 90) 

3.2 NAISEN HORMONITOIMINTA JA SEKSUAALISUUS  

Menopaussin myötä estrogeenipitoisuudet laskevat naisilla jyrkästi. Estrogeenipuutos johtaa 

verisuonten, lihaksiston ja urogenitaalilimakalvojen muutoksiin, mielialan, unen kognitiivisen 

toiminnan ja seksuaalitoimintojen muutosten vyöryyn. Naisen hormonitoiminta aikuiselämässä 

vaihtelee muun muassa kuukautiskierron mukaan.  Iän myötä verenkierron eri androgeenien 

(mieshormoni) pitoisuudet laskevat hitaasti sekä miehillä että naisilla, jo noin 20- ikävuodesta 

eteenpäin. Menopaussin myötä androgeeneissa ei tapahdu mitään erillistä nopeaa muutostilaa. 

(Apter ym., 2006, 98) 
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Kuva 6. Kokemusten, odotusten, hormonitoiminnan, aistimusten ja seksuaalisen käyttäytymisen välisiä 
vuorovaikutuksia. Eri ärsykkeet voi joko olla kiihottavia tai kiihottumista estäviä. (Apter ym., 2006, 96) 

 

3.2.1 HORMONEISTA JA SEKSUAALISISTA REAKTIOISTA 

Estrogeeni toimii apuna naisen limakalvojen hoidossa, pitämällä ne kosteina. Estrogeenin määrä 

kehossa ei kuitenkaan korreloi naisen halukkuuden kanssa. Testosteronia on jo jonkun aikaa pidetty 

halukkuuden hormonina. Tosin tutkimukset naisen kiihottumiseen kytkettynä on vielä 

keskeneräistä. Oksitosiinion tärkeänä vaikuttajana laktaatiossa (maidon erityksessä), ja on todettu 

että sillä on mahdollista hyötyä sekä kiihottumisessa että orgasmissa.  (Lääkärilehti)       

Hormonit vaikuttavat vahvasti naisen seksuaalisiin reaktioihin. Hormonitasojen vaihtelevuus 

elämäntottumuksiin, ympäristötekijöihin ja ikääntymiseen liittyen heijastuvat suoranaisesti 

seksuaalisiin reaktioihin. (Lääkärilehti) 

3.2.1.1 ESTROGEENIT 

Verenkierron ja kudosten estradiolitasot ovat tärkein sekä keskushermoston että perifeerisen 

hermojärjestelmän tasolla. Estrogeenit toimivat keskushermoston niin sanottuina virittäjinä. 

Estrogeenit vaikuttavat myös joidenkin emättimen ja klitoriksen entsyymien työskentelyyn. 

Estrogeenin puute vähentää emättimen, klitoriksen ja ulkosynnyttimien typpioksidipitoisuutta. 

Puutostila lisää emättimen seinämän sidekudosta. Estrogeenillä on olennainen vaikutus emättimen 

seinämän paksuuteen ja emättimen kostumiseen ja parantaa siten sukupuolielinten 
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kosketusherkkyyttä. Estrogeenin vaikutuksesta verisuonet laajenevat ja emättimen, virtsaputken ja 

klitoriksen verenvirtaus kiihtyy. (Apter ym., 2006, 114) 

Suurin osa naisista kokee seksuaalisen toiminnan ongelmia estrogeenin vähetessä, hormonaalisen 

ehkäisyn aikana, munasarjojen poiston jälkeen tai vaihdevuosissa. Näitä ongelmia on muun muassa 

halun väheneminen, yhdyntäkivut, ongelmat orgasmin saamisessa, vähentynyt sekä kosketus että 

reaktioherkkyys. Mieshormonin vähentyessä ikääntymisen myötä, hormonaalisen ehkäisyn aikana 

ja estrogeenihoidon aikana on osasyynä näihin ongelmiin. (Apter ym., 2006, 114) 

3.2.1.2 ANDROGEENIT 

Androgeenit, varsinkin testosteroni, dehydroepiandrosteroni DHEA ja sen sulfaatti S-DHEA 

vaikuttavat naisen seksuaaliseen ja yleiseen hyvinvoinnin tilaan. Naisen elimistön 

androgeenipitoisuudet muuttuvat kuukautiskierron sekä vaiheen että iän mukaan. Vaihdevuosien 

lähestyessä naisen estrogeenimäärät vähenevät, mutta testosteronimäärät voivat puolestaan joko 

vähentyä, pysyä entisellään tai lisääntyä. Munasarjojen poisto vähentää veren 

androgeenipitoisuuden puoleen sen alkuperäisestä määrästä. Iän mukana lisämunuaisten 

androgeenieritys vähenee samoin kuin periferaalinen androgeenien tuotto. 

Estrogeenikorvaushoidon aikana lutropiini (aivolisäkkeen etulohkosta erittyvä hormoni) eritys 

aivolisäkkeestä pienenee ja testosteronieritys munasarjoista vähenee. Estrogeenihoito lisää 

steroideja sitovaa valkuaista. Tämä puolestaan johtaa elimistön käytettävissä oleva aktiivinen 

vapaan androgeenin määrän laskemiseen. (Apter ym., 2006, 114- 115) 

On tutkittu, että munasarjojen poisto lisää naisten orgasmihäiriöitä, haluttomuutta, masennusta ja 

yleistä hyvinvoinnin huononemista. Voidaan sanoa, että fysiologisilla ja erityisesti fysiologisen 

annoksen ylittävillä androgeenihoidoilla seksuaalinen toiminta, mielihyvä ja orgasmikokemukset 

lisääntyvät. (Apter ym., 2006, 115) 

3.2.1.3 SEKSUAALIHÄIRIÖIDEN PATOFYSILOGIAA 

Seksuaalireaktiot ovat hyvin monimutkaisia prosesseja. Seksuaalitoiminnan häiriöt voivat saada 

alkunsa verenkierron, hermoston toiminnan, hormonien tai psyyken tekijöiden häiriöistä. 

Verenkierron väheneminen naisen sukupuolielimissä, johtuen esimerkiksi valtimokovettumistaudin 

seurauksena voi aiheuttaa klitoriksen sileän lihaksen sidekudospitoisuuden lisääntymistä ja täten 

myös tuntoherkkyyden vähenemistä. Verenkierron häiriöiden seurauksena voi myös ilmetä 

emättimen limakalvon kuivumista tai yhdyntäkipua sekä huonontaa emättimen ja ulkoisten 
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sukupuolielinten ja klitoriksen reaktioita, esimerkiksi turpoamista hyväilyn ja kosketuksen 

seurauksena. Seksuaalisten toimintojen häiriöitä voi ilmetä myös hermoston toiminnan häiriöiden 

jatkumona vammautumisesta tai tautien seurauksista (esimerkiksi diabeteksesta). (Apter ym., 2006, 

115) 

Hypotalamus-aivolisäke-munasarja/lisämunuainen-akselin häiriöt, munasarjojen toiminnan 

heikkous, vaihdevuodet ja hormonaalinen ehkäisy (yhdistelmäehkäisypillerit) ovat tavallisimpia 

hormonaalisia syitä seksuaalitoimintojen häiriöiden laukaisuun. Kilpirauhasen toimintahäiriöt, 

serotoniiniaineenvaihdunnan häiriöt, prolaktiinin liikaeritys ja jotkut lääkeaineet voivat vaikuttaa 

halukkuuteen ja siten estää kiihottumisen syntyä. Mitä luultavimmin myös dopamiinilla, 

oksitosiinilla, gamma-aminovoihapolla ja noradrenaliinilla on merkitystä seksuaalisille reaktioille, 

mutta tästä ei vielä ole tarpeeksi luotettavaa tutkimustulosta. (Apter ym., 2006, 115) 

Halun ja kiihottumisen häiriöt voivat johtua psykologisista ja emotionaalisista tekijöistä, vähäisestä 

seksuaalisesta tai yleisestä itsetunnosta, masennuksesta, ahdistuneisuudesta, stressistä tai seksin ja 

seksuaalisuuden kokemisesta hävettäväksi. Häiriöt voivat olla sidonnaisia myös partnerin ongelmiin, 

tauteihin tai lääkkeisiin. (Apter ym., 2006, 115) 

3.2.1.4 OKSITOSIINI 

Synnytykseen, imettämiseen ja seksuaalisten käyttäytymiseen kytkeytyy aivolisäkkeen takalohkosta 

erittyvä oksitosiini. Oksitosiinia erittyy esimerkiksi kosketuksen, hyväilyn ja erityisesti orgasmin 

aikana. Mikäli naisen estrogeenipitoisuudet ovat matalat, myös oksitosiinin vaikutus tulee olemaan 

heikko. Oksitosiini herkistää naisen ihoa, nännejä ja emätintä kosketukselle ja tehostaa 

kiihottumista. Oksitosiinin oletetaan olevan tärkeä kiintymyshormoni ja sen arvellaan liittyvän 

hyvänolon tunteeseen, jota saamme esimerkiksi levollisuudesta ja hiljaisuudesta. (Apter ym., 2006, 

115) 
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4 NAISEN KIIHOTTUMISHÄIRIÖ 

(Diagnoosi F52.2 Sukupuolinen kiihottumisvaikeus) 

Yleisesti seksuaaliongelmien hoidon kulmakivenä toimii perusteellinen seksuaalianamneesi. 

Kiihottumisongelmat esiintyvät harvakseltaan yksinään, vaan ne on herkästi kytköksissä esimerkiksi 

orgasmivaikeuteen tai osana/seurauksena haluttomuudesta. Miesten erektion tutkimiseen 

verrattuna, naisen kiihottumista ja klitoriksen erektiota on huomattavasti vaikeampi tutkia ja 

kartoittaa. Eniten käytetty menetelmä on pletysmografin käyttö, niin sanottu tilavuusmittari, jolla 

on mahdollista mitata emättimen verenvirtausta ja verekkyyttä (lähinnä tieteellisissä 

tutkimuksissa).  (Apter ym., 2006, 253) 

On todettu, että useat naiset eivät aisti fysiologista kiihottumistilaansa. Varsinaisen tärkeää on 

kuunnella naista ja hänen kokemaansa. Tämä on hyvä lähtökohta naisen sekä tukemiseen että 

auttamiseen. (Apter ym., 2006, 253) 

4.1 ERILAISET KIIHOTTUMISHÄIRIÖT  

(Englanniksi sexual arousal disorders)  

Kiihottumishäiriöitä on tämän päivän käsityksen mukaan neljää eri tyyppiä. Subjektiivisessa, eli niin 

sanotussa koetussa kiihottumishäiriössä nainen ei tunne kiihottuvansa, mutta emätin kostuu ja 

muita merkkejä seksuaalisesta kiihottumisesta ilmenee. Genitaalisessa kiihottumishäiriössä nainen 

kokee kiihottuvansa, mutta ei tästä huolimatta kostu. Kombinoidussa, yhdistetyssä häiriössä nainen 

ei kiihotu eikä kostumistakaan siten ilmene. Tämän lisäksi on olemassa kiihottumishäiriö, jossa 

sukuelimet ovat jatkuvasti kiihottumistilassa, vaikkei minkäänlaista ärsykettä esiintyisikään. 

(Seksuaaliterveysklinikka) 

Kiihottumishäiriötyypit voidaan vielä jakaa sekä primaarisiin, eli oire on aina ollut, että 

sekundaarisiin, eli hankittuihin oireisiin, joissa aikaisemmin oireeton nainen on alkanut jossain 

vaiheessa oireilemaan. Kiihottumishäiriö voi olla sekä yleistynyt, eli kaikkiin tilanteisiin sidonnainen, 

tai tilannekohtainen, eli vain tiettyihin tilanteisiin tai kumppaneihin sidoksissa. Lääketieteelliseksi 

häiriöksi kiihottumishäiriö luokitellaan silloin, kun itse ilmiö vaivaa naista. (Seksuaaliterveysklinikka) 
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4.1.1 SUBJEKTIIVINEN SEKSUAALISEN KIIHOTTUMISEN HÄIRIÖ (1) 

(Englanniksi Subjective sexual arousal disorder) 

Nainen kokee puuttuvan tai huomattavasti vähentyneet tuntemukset seksuaalisesta 

kiihottumisesta, seksuaalisen stimulaation tehokkuudesta huolimatta. Naisella esiintyy tästä 

huolimatta emättimen kostumista ja muita seksuaalisen kiihottumisen fyysisiä merkkejä. Tämä 

mahdollistaa yhdyntätilanteen ilman liukasteita, vaikkei nainen kokisikaan seksuaalista 

kiihottumista. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.1.2 GENITAALINEN SEKSUAALISEN KIIHOTTUMISEN HÄIRIÖ (2) 

(Englanniksi Genital sexual arousal disorder)  

Seksuaalisen stimulaation myötä nainen ei kiihottumisestaan huolimatta koe sukupuolielinten 

alueellaan normaaleja kiihottumisen merkkejä, kuten häpyhuulten turpoamista ja emättimen 

kostumista. Häiriötilaan voi myös liittyä vähentyneet tuntemukset sukuelinten hyväilystä, jolloin 

orgasmituntemuskin voi olla heikko. Subjektiivista kiihottumista tapahtuu edelleen ei-genitaalisten 

ärsykkeiden vuoksi. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Diagnoosia laatiessa on tärkeä selvittää miten pitkittynyt seksuaalinen stimulaatio vaikuttaa. 

Tutkimukset sukuelinten turvotusta mittaavilla laitteilla (pletysmografiset mittaukset) ovat 

alustavasti osoittaneet, että jatkuva seksuaalinen stimulaatio johtaa ainoastaan osalla naisista aivan 

kokonaan puuttuvaan sukuelinten turpoamiseen ja/tai kostumiseen. Näissäkin rajatapauksissa 

naiset eivät tutkimuksen mukaan tunne sukuelinten reaktioitaan. Osalla ilmenee osittaista 

häpyhuulten turpoamista, mutta samanaikaisesti sukuelinten varsinainen tuntoherkkyys alenee. 

Edellä mainitun ilmiön syistä tiedetään varsin vähän. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Lääkehoitoon turvautuessa paikalliset estrogeenivalmisteet ovat suositeltavissa. Tässä 

häiriötyypissä voi olla apua erektiohäiriöihin käytetyistä PDE5-estäjistä, siinä tapauksessa kun 

naisen oireena on nimenomaan vajaa sukuelinten turpoaminen ja emättimen kostuminen. Edellä 

mainittujen lääkkeiden teho perustuu siihen, että lääkkeet lisäävät myös naisten sukuelinten 

paisuvaisten verenkiertoa samaan tapaan kuin miehilläkin. Näin lisääntynyt verentungos lisää 

naisen sukuelinten verentungosta ja sitä kautta häpyhuulten turpoamista ja emättimen kostumista. 

Tästä lääkeaineen tehosta ja vaikutuksista on toistaiseksi vain vähän tutkimusnäyttöä. Mikäli 

naisella on todettu testosteronivaje, voi testosteronihoidosta kombinoituna estrogeenihoitoon 

(Tiboloni) olla apua. (Seksuaaliterveysklinikka) 
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4.1.3 SEKÄ SUBJEKTIIVINEN ETTÄ GENITAALINEN KIIHOTTUMISHÄIRIÖ 

(KOMBINOITU=YHDISTETTY) (3) 

(Englanniksi Combined sexual arousal disorder) 

Tässä häiriötilassa minkäänlainen seksuaalinen stimulaatio tai ärsyke ei saa aikaan kiihottumisen 

tunnetta eikä myöskään sukupuolielinten reaktioita: turpoamista tai kostumista. 

(Seksuaaliterveysklinikka) 

4.1.4 JATKUVA EPÄMIELLYTTÄVÄ SEKSUAALISEN KIIHOTTUMISEN TILA (4) 

(Englanniksi Persistent sexual arousal disorder) 

Häiritsevä, spontaani ja tahdosta riippumaton sukupuolielinten kiihottuneisuuden tila (esimerkiksi 

kihelmöinti ja jyskytys) vailla minkäänlaista seksuaalista halua tai kiinnostusta. Naisen tilaa ei 

helpota yhden tai useammankaan orgasmin saaminen ja tila voi jatkua tunteja tai jopa päiviä. Tämä 

häiriötila on hyvin huonosti tunnettu eikä sen syntymekanismeista ole miltei laisinkaan tietoa, eikä 

hoitoa tunneta. Jossakin tapauksissa oireet voivat olla aivoperäisiä kohtauksia, ja siksi aivojen 

kuvantamistutkimuksesta voi olla apua. Hoitona on kokeiltu serotoniinin takaisinoton estäjiä 

suurina annosmäärinä, mutta vaihtelevalla menestyksellä. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.2 SYITÄ NAISEN KIIHOTTUMISHÄIRIÖILLE  

Mikäli kyseessä on genitaalinen tai kombinoitu kiihottumishäiriö, biologiset tekijät ovat tärkeässä 

asemassa. Biologisia syitä voivat esimerkiksi olla sukupuolihormonien puute, diabetes, verenkiertoa 

heikentävät sairaudet, kuten ateroskleroosi (verisuonten kalkkeutuminen), tupakointi, 

lantionpohjan toimintahäiriöt, virtsatiesairaudet, neurologiset sairaudet ja lääkkeiden 

sivuvaikutukset. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Erityyppiset kiihottumishäiriöt voivat olla seurauksia psyykkisistä tekijöistä. Varsinkin subjektiivisen 

kiihottumishäiriön taustalla on usein psykologisia tekijöitä. Sekä parisuhteeseen että omaan itseen 

liittyvät asiat (esimerkiksi haluttomuus, ahdistuneisuus) voivat kytkeytyä kiihottumishäiriöön. 

Tutkimukset tuovat esille myös sosiokulttuuriset syyt, kuten taloushuolet, työttömyys ja erilaiset 

seksuaaliset normit, jotka voivat edesauttaa kiihottumishäiriön sekä syntyä että pysyväisyyttä. 

(Seksuaaliterveysklinikka) 
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4.3 NAISEN KIIHOTTUMISHÄIRIÖIDEN YLEISYYS   

Naisten kiihottumishäiriöiden yleisyyttä on huonosti tutkittua osa-aluetta, joten siitä löytyy hyvin 

niukasti tietoa. Tutkimuksissa on todettu lähinnä genitaalisen kiihottumishäiriön esiintymistä. 

Yhteisenä tutkimustuloksena on todettu, että kostumisongelmat ovat lisääntyvässä linjauksessa 

ikääntyessä. Niin kuin aikaisemmin mainittiin naisen tilannetta voi verenkierrollisesti verrata miehen 

erektiohäiriöön. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Tutkimukset osoittavat, että Suomessa 15 % kaikista naisista kärsii kostumisongelmista ja iällä on 

sellainen vaikutus, että 18-44-   vuotiailla ilmiötä esiintyy 8-10 % ja 55-74- vuotiailla jo 35 %:lla.   

(Seksuaaliterveysklinikka) 

GSSAB-tutkimuksessa (maailmanlaajuinen tutkimus), osallistui 29 maata ja yli 13 000 naista, 22-38 

% naisista raportoi jonkin asteista kostumisongelmista. Länsimaissa prosentuaalinen luku oli 28 % 

niin, että satunnaista vaivaa ilmeni 7 %: lla, ajoittain 12 %: lla ja jatkuvaa 8 %:lla. Tutkimus osoittaa, 

että kostumisvaikeuksista kärsivät eniten itä-aasialaiset naiset, joilla genitaalista kostumisongelmaa 

on peräti 38 %:lla. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Huonoiten tunnettu on niin sanotun jatkuvan seksuaalisen kiihottumisen tila. Sen esiintyvyydestä ei 

ole edes arviota, mutta hyvin harvinainen se joka tapauksessa on. Viime aikoina on tosin väitetty, 

että tällaisten potilaiden määrä olisi lisääntymässä. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.4 NAISEN KIIHOTTUMISHÄIRIÖIDEN TUTKIMINEN  

Naisen kiihottumishäiriöiden tutkimus on vielä hyvin alullaan, eikä naisten sukupuolielinten ja -

toimintojen hermotustakaan täysin tunneta. Kun nainen tulee vastaanotolle ja kertoo 

kiihottumiseen liittyvästä ongelmasta/ahdistuksesta/vaivasta, joka painaa hänen mieltään on syytä 

epäillä kiihottumishäiriötä. Nainen voi vastaanottotilanteessa kertoa esimerkiksi, että hän ei tunne 

mitään yhdynnän aikana tai että hänen emättimensä ei kostu. Seksuaalinen halu edesauttaa 

useimmissa tapauksissa kiihottumista, joten on myös relevanttia selvittää naisen mahdollista 

seksuaalista haluttomuutta. Jos puolestaan seksuaalista haluttomuutta ilmenee, on tämän syy 

selvitettävä. Siinä tapauksessa kun kiihottumisongelmista kärsivä nainen tuntee seksuaalista halua, 

voidaan puhua varsinaisesta kiihottumishäiriöstä diagnoosina. Tilannetta kartoitetaan ja selvitetään 

mikäli ongelmia on ollut aina (primaarinen kiihottumishäiriö) vai onko kiihottumishäiriöt alkanut 

ilmetä esimerkiksi jonkun tapahtuman tai terveyteen liittyvän asian jälkeen (hankittu 
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kiihottumishäiriö). Tämän jälkeen selvitetään onko kyseessä subjektiivinen, genitaalinen vai 

kombinoitu kiihottumishäiriö. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Yleisiä asioita joita häiriön todetessa tutkitaan on hormonitasojen mittaus (estradioli, testosteroni, 

kilpirauhashormoni, prolaktiini, SHBG) ja lääkityksen tarkistaminen. Naisen terveydentila on 

selvitettävä kokonaisuudessaan, koska useat sairaudet voivat vaikuttaa kiihottumiseen. On myös 

hyvä selvittää kärsiikö nainen esimerkiksi unen puutteesta? Huolellinen lääkärintarkastus on aina 

tarpeellinen, ja tähän liittyvät yleistä terveydentilaa selvittävät verikokeet harkinnan mukaan. 

Gynekologiset asiat on selvitettävä ja gynekologi suorittaa itse sisätutkimuksen. Henkilöön itseensä 

kohdistamat ristiriidat, esimerkiksi suhtautuminen omaan kehoon, tulisi selvittää. Erityisiä 

elämäntilanteeseen liittyviä seksuaalisuuteen ja kiihottumiseen vaikuttavia asioita ovat elämän 

muun muassa stressitilanteet, kuten työstressi ja lapsiin liittyvät huolet. Parisuhteeseen liittyvät 

asiat ovat olennaisen tärkeässä asemassa. On selvitettävä parisuhteen tunnesidokset ja ristiriidat 

sekä mahdollinen uskottomuus suhteessa. Myös kumppanin terveys ja erityisesti mahdolliset 

seksuaalihäiriöt ovat tärkeitä selvittää. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.5 NAISEN KIIHOTTUMISHÄIRIÖN HOITOMUODOT   

Naisen kiihottumishäiriötä on mahdollista hoitaa eri keinoin riippuen häiriön laadusta ja ottaen 

huomioon naisen yksilöllisyyden. Hoitona käytetään seksuaalineuvontaa, psyko- ja 

seksuaaliterapiaa, hormonaalista ja ei-hormonaalista hoitoa. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.5.1 SEKSUAALINEUVONTA- JA TERAPIA 

Useasti kiihottumisen heikkous tai puutos johtuu puuttuvasta seksuaalisesta stimuluksesta. 

Seksuaalineuvonnassa tai -terapiassa on mahdollisuus kartoittaa kiihotustapoja. Kiihottumistapoja 

pyritään siten lisäämään ja monipuolistamaan. Usein on myös syytä puhua klitoriksen tärkeydestä 

ja kerrata naisen anatomiaa. (Apter ym., 2006, 254) Jos naisella on kumppani kuvioissa, on hyvin 

tärkeä kartoittaa myös heidän yhdessä koettua seksuaalista kanssakäymistä. Onko kumppanilla 

kaikki hyvin? Kuinka kumppani voi tukea puolisoaan? 

Hoitotahon on olennaista PLISSIT- mallin mukaisesti antaa asiakkaalleen lupa puhua, ohjata naista 

tarpeen mukaan ja jakaa hänelle rajattua tietoa. Terapian puolelle siirryttäessä päästään syvemmille 

vesille, niin sanottuun intensiiviseen terapiaan.  
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Neuvojan olisi hyvä asiakkaansa kanssa kartoittaa onko kyse anatomisesta tai fysiologisesta 

häiriöstä, vai onko mahdollisesti taustatekijänä jokin muu syy, esimerkiksi tunteeko nainen 

tarpeeksi hyvin omaa vartaloaan. Suhteen kartoittaminen on myös olennaisena osana 

neuvontakäyntiä. 

4.5.2 PSYKOTERAPIA 

Ei ole olemassa julkaistuja tutkimustuloksia, jotka viittaisivat että psykoterapialla olisi suoranaista 

hyötyä kiihottumishäiriön hoidossa. Häiriön taustasyynä kuitenkin ollessa parisuhderistiriidat, on 

pariterapia toki olennaisena hoitomenetelmänä. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.5.3 HORMONALINEN HOITO 

Monissa tutkimustuloksissa nostetaan esille se, että naisilla, joilla esiintyy estrogeenivajetta on 

hyötyä sekä paikallisesta että systeemisestä estrogeenihoidosta. Estrogeenihoito on todettu 

parantamaan emättimen kostumista ja estää siten emättimen ärtymistä ja kuivumista. Tutkimukset 

osoittavat, että naisilla, joilla on emättimen atrofiaa (kuihtumista), täten myös paikallisella 

estrogeenilla (voide, tabletti tai emätinrengas) on positiivisia vaikutuksia emättimen kuivuuteen ja 

yhdyntäkipuihin. Systeeminen (esimerkiksi nieltävä tai laastari) estrogeenihoito yksinään ja 

progesteronin kanssa vähentää sekä emättimen kuivuutta, ärsytystä että yhdyntäkipuja 

vaihdevuosi-iän saavuttaneilla naisilla, myös munasarjojen ja kohdun poiston aiheuttaman 

menopaussin yhteydessä. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Varsinkin, jos on tarvetta pitkäkestoiseen hormonihoitoon siihen sisältyy riskinsä. Estrogeeni-

progesteroniyhdistelmä lisää mitä luultavimmin rintasyövän esiintyvyyttä viiden vuoden käytön 

jälkeen. Kuolleisuuteen hoidolla ei puolestaan ole vaikutusta. Mikäli hoitomuotona on pelkästään 

estrogeenihoitoa ei tähän ole tutkimuksissa todettu rintasyövän lisääntynyttä riskiä. Puolestaan 

laskimotukoksen riski lisääntyy kolmenkertaiseksi ja riski on suurimmillaan ensimmäisen vuoden 

hormonihoidon aikana. Hormonihoito ei ole suositeltavissa naisille joilla on ollut elämänsä aikana 

joko syvä laskimoveritulppa tai aivohalvaus. (Seksuaaliterveysklinikka) 

Lääkärin vastaanotolla selvitellään potilaan taustaa ja terveydentilaa. Lääkärin tulisi osaa ottaa 

huomioon, että hormonihoidon vasta-aiheita ovat siis muun muassa rintasyöpä, selvittämätön 

vuoto emättimessä, hoitamaton endometriumin liikakasvu, aiemmat tai nykyiset verisuonitukokset, 

oireinen ja hoitamaton sepelvaltimotauti, hoitamaton verenpainetauti ja aktiivinen maksasairaus 
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(hepatiitti). Tiboloniaa (eräs vaihdevuosioireita lievittävä estrogeeni- ja progestiinivaikutteinen 

aihiolääke) on myös käytetty genitaalisen kiihottumishäiriön hoidossa. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.5.4 EI- HORMONALINEN HOITO 

Tänä päivänä ei ole tuotu markkinoille yhtään naisille suunnattua seksuaalisen kiihottumishäiriön 

hoitoon tarkoitettua lääkettä. Erektiolääkkeitä (Viagra, Cialis ja Levitra) on kokeiltu naisille, mutta 

jokseenkin huonon menestyksen kera. Pientä helpotusta ovat saaneet vaihdevuosi-iän ylittäneet 

naiset, joilla on genitaalinen kiihottumishäiriö. Paikallisista emätinliukasteista saattaa myös olla 

apua. Erityisestä paristolla toimivasta klitorikseen kohdistuvasta kiihottimesta (EROS-CTD) on 

kehitetty klitoriksen paisumisen voimistamiseen ja klitoriksen verenkierron lisäämiseen. Laite on 

jopa Yhdysvaltain terveysviranomaisten, eli FDA: n hyväksymä hoito naisen seksuaaliseen 

kiihottumishäiriöön. Tutkimusnäyttö on valitettavasti huonoa ja pitkäaikaisvaikutuksista ei tällä 

hetkellä ole lainkaan tietoa. (Seksuaaliterveysklinikka) 

4.5.4.1 LIUKASTEET      

Siinä tapauksessa kun nainen tuntee itsensä kiihottuneeksi, mutta kostumista ei esiinny, kannattaa 

turvautua liukasteisiin. Liuku- ja hyväilyvoiteista on hyvä puhua kaikille seksuaalineuvontaa 

toivoville naisille, sillä ne voivat olla hyötyasemassa monenlaisessa hyväilyssä, ei vain yhdynnässä. 

Öljymäisistä liukasteista, kuten kotoa mahdollisesti löytyvät ruokaöljyt ja vauvaöljyt soveltuvat 

hyvin, mikäli ehkäisynä ei käytetä kondomia eikä sukupuolitaudin riski ole suuri. Apteekista 

hankittava Cerdal- öljy soveltuu yhdessä kondomin kanssa käytettäväksi. Tämän lisäksi apteekista 

löytyy vesiliukoisia, geelimäisiä liukuvoiteita, jotka sopivat myös kondomin kanssa käytettäviksi. 

Erotiikkaliikkeistä on mahdollista löytää hyviä liukasteita, joista varsinkin silikonipohjaiset ovat 

pitkäkestoisia. On yksilöllistä mistä liukastemuodosta pitää, joten on hyvä testata itselleen sopiva 

valikoima. Neuvontatilanteessa on hyvä painottaa sekä liukasteiden suojaavaa että leikinomaista 

puolta. (Apter ym., 2006, 254) 

 

4.5.4.2 VIBRAATTORIT (HIEROMASAUVAT)   

Hieromasauvoja on monen näköisiä, kokoisia ja tehoisia ja ne antavat sukupuolielimille vahvan 

stimuluksen. Mikäli värinä tuntuu liian voimakkaalta on mahdollista käyttää sauvan ja ihon välillä 

vaikkapa ohutta kangasta tai pyyhettä pehmentämään vibraattorin tuomaa ärsykettä. Suositeltavaa 

on aloittaa pienestä vibraattorista, niin sanotuksi klitoriskiihottimesta. Kokeilujen myötä selviää 
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oman mieltymyksen mukaiset apuvälineet. Vibraattoreilla on mahdollista stimuloida kehon eri osa-

alueita (ei ainoastaan sukupuolielintä) joko oman tai partnerin käden kautta. Klitoriskiihotinta voi 

halutessaan myös käyttää yhdynnän aikana tai kumppanin hyväillessä emätintä tai peräaukkoa. 

Mikäli emättimen etuseinä on voimakkaasti eroottisia ärsykkeitä aistiva, on mahdollista käyttää 

erikoistunutta, niin sanottua G-pisteelle tarkoitettua hieromasauvaa. On olemassa myös 

hieromasauvoja, joissa on erillinen penistä muistuttava osa, jota voi halutessaan käyttää 

emättimessä tai peräsuolessa, ja toinen pienempi tärisevä uloke klitorista ärsyttämään. Muista 

huolehtia seksiapuvälineiden puhtaudesta; yleensä vesipesu saippuan kera on riittävää. Mikäli 

apuvälineet kuitenkin ovat muidenkin käytössä on syytä käyttää kondomia suojana. (Apter ym., 

2006, 254) 

 

Kuva 7. Erilaisia apuvälineitä naisen seksuaaliseen kiihottumiseen: 1. geishapallot lantionpohjan lihaksien 
vahvistamista varten, 2. erilaisia vibraattoreita, 3. sormivibraattori, 4. säätimellä ohjattava vibraattori, 5. 

liukasteöljy. (Apter ym., 2006, 255) 

 

4.5.5 KIIHOTTUMISHÄIRIÖIHIN SUUNNATTUJA LÄÄKKEITÄ  

Bremelanotidi (melanokortiinijohdannainen) 

- tutkitusti melankortiinit vaikuttavat ihon pigmentaatioon, painoon ja seksuaaliseen 

kiihottumiseen ja haluun 
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- reseptoreja on viisi, joista neljäs reseptori vaikuttaa seksuaaliresponssiin ja ruokahalun 

säätelyyn, nämä liittyvät siis löyhästi toisiinsa 

- bremelanotidia on kokeiltu nenäsuihkeen muodossa ennen seksuaalista kanssakäymistä, ja 

alustavin tuloksin on saatu positiivisia vaikutuksia seksuaaliseen kiihottumiseen ja 

halukkuuteen 

(Kinsey Institute 2006) 

4.5.6 TULEVAISUUDEN (MAHDOLLISET) HOITOKEINOJA NAISTEN 

KIIHOTTUMISONGELMIIN 

Tiedossa on (tutkimuksien myötä), että nainen tarvitsee testosteronia sekä seksuaaliseen 

kiihottumiseen että seksuaaliseen halukkuuteen. Iän myötä testosteronipitoisuudet voivat laskea 

myös naisilla. Hormonikorvaushoito voi entisestään vähentää veressä vapaata, vaikuttavaa 

testosteronia lisäämällä SHGB-sitojaproteiinin määrää. Tutkimuksen kohderyhmänä on erilaiset 

naisille suunnatut ja soveltuvat tavat annostella pieniä määriä testosteronia (esimerkiksi geelinä tai 

laastarina), mutta toistaiseksi sopivaa ja tutkitusti turvallista valmistetta ei olla kehitetty (tai 

ainakaan hyväksytty) yleiseen käyttöön. Ongelmana on ilmennyt testosteronipuutteen oireiden 

epämääräisyys ja pienten testosteronimäärien mittaus naisten verestä. (Apter ym., 2006, 253) 

4.5.6.1 LÄÄKKEET 

Fentolamiini ja muut vasodilataattorit 

Fentolamiini on alfa-adrenergisten reseptoreiden vastavaikuttaja (antagonisti) ja laajentaa 

paisuvaisten verisuonia. Jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että fentolamiini lisää naisilla 

pletysmografialla mitattavaa emättimen verenkiertoa yhteydessä seksuaaliseen kiihottumiseen. 

Yksi tutkimus tuo myös esille, että naisen oma henkilökohtainen kiihottuneisuus lisääntyi. (Apter 

ym., 2006, 253) 

Sildenafiili ja sen johdannaiset 

Miehillä käytetään sildenafiilia toimivana erektiolääkkeenä. Naisten perusteellisessa kliinisessä 

tutkimuksessa sildenafiili ei ollut käytössä olevaa lumelääkettä tehokkaampi naisen 

kiihottumishäiriön hoidossa. On kuitenkin olemassa joitakin sellaisia tapausselostuksia, joissa 

serotoniinin takaisinoton estäjälääkkeiden (yleiset uudet masennuslääkkeet) aiheuttama 
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orgasminpuute saatiin hoidettua sildenafiilin avulla. Lääkettä ei kuitenkaan ole rekisteröity naisten 

käyttöön Suomessa. (Apter ym., 2006, 253)   

L-arginiini 

L-arginiini on aminohappo. Tämä aminohappo avittaa typpioksidin muodostamiseen, joka välittää 

sileän lihaksen relaksaatiota ja lisää paisuvaiskudoksen verentungosta. Tieteellistä näyttöä ei vielä 

ole saatavilla aminohapon vaikutuksista naisilla, miehillä puolestaan l-arginiini on tutkimuksissa 

lisännyt paisuvaisen verentungosta (annoksella 1 500 mg päivässä). (Apter ym., 2006, 253) 

Apomorfiini 

Dopamiiniantagonisti, joka vaikuttaa sekä koko kehoon että paikallisesti, verisuonia laajentaen. On 

ollut käytössä miesten erektiolääkkeenä, mutta toistaiseksi tutkimukset naisten hoidosta puuttuvat. 

(Apter ym., 2006, 254) 

Bupropioni 

Bupropioni toimii tällä hetkellä masennuslääkkeenä ja tupakasta vieroutumiseen. Ainakin yksi 

tutkimus viittaa siihen, että siitä oli tehoa seksuaalisesti haluttomien miesten ja naisten hoidossa. 

(Apter ym., 2006, 254) 
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5 VINKKEJÄ EMÄTTIMEN JA KLITORIKSEN KIIHOTTAMISEKSI  

Kumppanit kaipaavat usein neuvoja siitä, kuinka tulisi kiihottaa naisensa sukupuolielintä. Kaikki 

naiset eivät välttämättä itsekkään ole tottuneita tyydyttämään itseään, eivätkä siten ole 

perehtyneet oman anatomiansa saloihin. On siis paikallaan käydä läpi muutamia niksejä. (Heusala, 

2010, 298) 

Muista kunnon liukkaus 
 

Klitoriksen ja emättimen hyväily kuivana on kohtalaisen epämiellyttävää. Liukuvoiteen voi 
hankkia joko tilaamalla, apteekista, tai erotiikkamyymälästä ja on kaikin puolin erittäin 

suositeltavaa. Jos voidetta ei sinä hetkenä ole käytettävissä, voi omaa tai kumppanin sylkeä 
käyttää ostetun liukasteen tavoin. 

Liukasteen hankittua kumppani voi kaataa liukastetta käteensä ja levittää sen hyvin 
molempiin käsiinsä. Näin ollen liukaste tulee lämpöiseksi ja tuntuu siten huomattavasti 

miellyttävämmältä. Tämän jälkeen partneri voi asettaa kätensä naisen haaraväliin ja vetää 
kättään ylöspäin naisen napaa kohden. Käden siirtyessä ylöspäin partneri asettaa myös 

toisen kätensä naisen haaraväliin ja vetää toista kättä perässä. Liike suoritetaan 
diagonaalisesti. Hierovasta liikkeestä tulee täten jatkumo ja ihokontakti pysyy. Rauhallinen 

rytmitys rentouttaa naista ja saa hänen sukupuolielimensä aistit heräämään/eloon. Hieronta 
olisi hyvä tehdä minimissään 4-6 kertaa molemmilla käsillä. 

(Heusala, 2010, 298-299) 
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Keinutuoli 
 

Kumppani asettaa toisen kätensä niin, että se muistuttaa kirjainta C. Sitten hän 
sijoittaa toisen kätensä naisen alavatsan päälle ja kirjainta C:tä muistuttavan 

kätensä peukalon naisen emättimen sisään. Peukalon ollessa emättimessä muut 
sormet on hyvä levätä häpykarvoituksen päällä. Peukalolla kumppani käy läpi 

emättimen orgasmivyöhykkeen jokaisen nurkan pyörittämällä peukaloa emättimen 
sisällä. Lisäksi hän voi keskittää stimuloinnin emättimen etumaiseen yläseinämään, 

herkkään G-pisteen alueeseen. Eli kumppani painaa peukaloaan emättimen 
yläseinämään ja liikuttaa peukaloaan edestakaisin niin kuin keinuisi keinutuolissa. 

Samalla hänen on mahdollisuus painaa naisen alavatsaa, jotta emättimen 
yläseinämän herkät alueet laskeutuisivat paremmin peukalon ulottuville. (Heusala, 

2010, 302-303) 
 

Pyörittäen 
Tässä variaatiossa on riittävä liukaste tarpeen hellän otteen lisäksi. Kumppani asettaa 
peukalonsa ja etusormensa siten, että klitoriksen terska jää niiden väliin, minkä jälkeen 

pyörittää sormiaan klitoriksen ympärillä. Monesti naiset pitävät siitä että tempo on 
tasainen. Liike on helpointa toteuttaa naiselle, jonka klitoriksen terska on hyvin esillä. 

(Heusala, 2010, 301) 
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Molemmin käsin 
 

Kumppani aloittaa asettamalla molemmat kätensä naisen häpykukkulan päälle. Käsi joka 
on alempana sijoittaa etu- ja keskisormensa levittävät häpyhuulet levälleen, jotta klitoris 

tulisi hyvin esille. Ylemmän käden keskisormi hieroo klitorista pyörivin liikkein tai 
edestakaisin liikkein. Täten klitorikseen kohdistuu erittäin voimakasta stimulaatiota.  

(Heusala, 2010, 300) 
 

 

Tour de vulva 
 

Klitoriksen suora ärsyttäminen on hyvä jättää välillä tauolle ja keskittyä muihin ulkoisten 
sukupuolielinten herkkiin kohtiin. Tässä liikkeessä kumppani asettaa etusormensa 

häpyhuulten alaosalle. Täältä hän lähtee kiertämään sormellaan koko häpyhuulten 
alueen eli hivelee hellästi naisen häpyhuulten jokaista pienintäkin osaa. Tuntemuksia on 
mahdollista tehostaa, niin että kumppani ottaa häpyhuulet peukaloiden ja etusormiensa 
väliin ja liikuttaessaan sormiaan vetää samalla häpyhuulia vähän ulospäin, näin venynyt 

iho aistii sormien liikkeen huomattavasti voimakkaammin. Lisäkeinona voi vielä kumppani 
hieroa sormenpäänsä jääpalalla. Sen jälkeen kumppani pistää kylmät sormensa naisen 
häpyhuulille. Kylmä voi aluksi naisesta tuntua todella epämiellyttävältä, mutta pian sen 

jälkeen tulee voimakas ja miellyttävä lämmön tunne tilalle. (Heusala, 2010, 301-302) 
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Keskisormella 
 

Tutkimustuloksien mukaan naiset käyttävät yleensä keskisormeaan tyydyttäessään itseään. 
Sormen pituus on mitä luultavimmin juuri sopiva, ja samalla muut sormet tukevat käden 

asentoa. Hyvänä menetelmänä on todettu kolmen sormen käyttö, joista keskisormi keskittyy 
klitorikseen ja emättimen suuhun. Kumppani asettaa keskisormensa klitoriksen kohdalle ja 

sitten etusormen sekä nimettömän häpyhuulten kohdalle. Kun käsi on asetettu oikein, 
kumppani alkaa pyörittämään keskisormeaan klitoriksella. Alkuun on hyvä pitää sormea 

klitoriksen varren kohdalla ja pikku hiljaa siirtää sormea kohti klitoriksen terskaa. Klitoriksen 
paine voi vaihdella aivan kevyestä kosketusliikkeestä hieman voimakkaampaan. Kannattaa 
kuitenkin pitää mielessä, että erittäin voimakas hierominen voi mielihyvän sijaan tuottaa 

kipua. Kysy kumppaniltasi mikä voimakkuus on hyvä. 
Sormi voi joko pyöriä klitoriksen ympärillä tai sitten ylös ja alas. Voi olla hyvä käväistä 

emättimessä hakemassa lisäkostuketta(tai liukastetuubista) sekä antaa klitoriksen hermojen 
hiukan levähtää. Tämän lisäksi sormi voi keskittyä ajoittain U-pisteeseen, jolloin nainen voi 

saada erilaisia tuntemuksia. Kun kumppani on sopivan määrän aikaa toistanut edellä 
mainittua, voi hän palata klitoriksen hieromiseen. 

Tällä kertaa hän voi käyttää kahta sormea, jolloin hän hieroo klitoriksen terskaa ja vartta. 
Klitoriksen varsi on hyvin estrogeeninen, mutta kestää kuitenkin voimakkaampaa käsittelyä 
kun itse terska. Kumppani voi jopa välillä ottaa varren sormiensa väliin ja hiukan kohottaa 
sitä. Kolmen sormen taktiikalla sekä terska että koko klitoriksen varsi saa samanaikaisesti 

stimulaatiota. (Heusala, 2010, 299-300) 
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Vinkkeinä myös: 

Rakkausohjelmassa on treenivinkkejä mielikuvaharjoituksiin, hengitykseen ja hetkeen 

keskittymistä, yms. 

Rakkausohjelma: http://k3fitness.fi/wp-content/uploads/2014/06/Rakkaustreeniohjelma.pdf  

Hellyysharjoitukset löytyvät Sexpon nettisivustolta, ja on suunnattu sekä yksilö- että yhdessä 

kumppanin kanssa käytettäviksi. Hellyysharjoituksien perimmäinen ajatus on toimia ei niin yhdyntä- 

ja alapääkeskeisesti, vaan huomioiden kehon muita osa-alueita ja niiden hellimistä. 

Hellyysharjoitukset: http://www.sexpo.fi/seksuaalisuus/harjoitukset/  

 

 

 

 

 

 

Salat julki 

Kierrettyään hetken naisen häpyhuulten ympäri kumppani voi avata huulet täysin 
levälleen. Hän asettaa kätensä niin, että häpyhuulten yläosa jää peukaloiden ja 

etusormien välille. Tämän jälkeen hän venyttää häpyhuulia erilleen. Samalla hänen 
on mahdollisuus hieroa peukaloillaan klitoriksen sekä vartta että terskaa. (Heusala, 

2010, 302) 
 

http://k3fitness.fi/wp-content/uploads/2014/06/Rakkaustreeniohjelma.pdf
http://www.sexpo.fi/seksuaalisuus/harjoitukset/
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6 POHDINTA 

 

Kuva 8. Osa naisen kiihottumisen palapelistä. 

Seksuaalisuus on osa ihmistä: se alkaa jo ennen syntymää ja seuraa meitä läpi elämän. Yksi osa 

naisen seksuaalisuutta on kiihottuminen. Seksuaalisuus muuttuu läpi elämän, niin toimii myös 

kiihottuminen. Naisen kokemus kiihottumisesta on hyvin yksilöllistä. Nainen kokee kiihottumisen, 

niin kuin minkä tahansa muun asian elämässä, eli erilailla kuin kukaan muu, hänelle sopivalla tavalla. 

Kiihottumiseen voi liittyä hyvinkin vaihtelevia taustatekijöitä ja henkilön aikaisemmat kokemukset 

ja elämäntavat vaikuttavat vahvasti kiihottumisen kokemiseen ja syntyyn. Kiihottumisen synnyn 

pystyy laukaisemaan, esimerkiksi fantasiat, hipaisu, kosketus, katse, sana, tanssi, tai suoraan 

sanottua mikä vain asia jonka nainen kokee kiihottavaksi. Tärkeässä asemassa on naisen kokemus 

omasta kehostaan, tunnistaako hän kiihottumisen merkit? Milloin hän kiihottuu? Mitä hänen 

kropalleen tapahtuu kun hän kiihottuu? Mikä häntä miellyttää? Millainen/ millaiset kumppanit 

saavat hänet syttymään? Miten häntä tulisi kohdella ja miten hänet tulisi ottaa huomioon? Kuinka 

hyvin hän tuntee oman vartalonsa? Itsetyydyttääkö hän? Kostuuko hän? Onko hän kaavoihin 

kangistunut vai voiko hän toimia luovasti ja vapauttaa kiihottumisensa? Milloinkaan ei ole 

pahitteeksi kerrata seksuaalianatomiaa ja tätä kautta löytää omat yksilölliset seksuaaliset 

mieltymykset ja sen salat.  
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Naisen kiihottuminen on huonosti tutkittua osa-aluetta. Miesten kiihottumishäiriöihin ja 

kiihottumiseen löytyy huomattavasti enemmän tutkimustulosta ja sitä myötä myös hoitoa ja 

lääkitystä. Tämä ei toki tarkoita, etteikö naisella olisi yhtä tärkeä saada mahdollisuus nauttia omasta 

kehostaan ja sen antimista. Toivottavasti tulevaisuudessa, on mahdollista paneutua lähemmin 

tutkimusten kautta naisen kiihottumiseen, sen hoidon ja hoivaamisen tärkeyteen. Tällä hetkellä on 

naisen mahdollista hakea apua ja tukea kiihottumishäiriön ilmetessä seksuaalineuvonnan ja 

terapian kautta. Apuvälineitä ja tuotteita on saatavilla, niin apteekista, seksikaupasta kuin 

internetistä tilattavana mahdollisuutena. Ei ole ihme, että nainen joka kokee epätietoa tai 

epävarmuutta kiihottumisensa suhteen on tästä hämillään ja huolissaan. Se, että tämän päivän 

informaatio edelleen on hyvinkin suppeaa ja epäselvää (liittyen epäselviin tutkimustuloksiin). 

Miesten erektiolääkkeiden valikoiman lisääntyessä, epätasapaino kasvaa entisestään. Vaikka naisen 

kiihottumishäiriöihin suunnattua lääkitystä ei suoranaisesti Suomen markkinoilla ole olemassakaan, 

ei ole syytä luovittamiseen.  

Itsetutkiskelu, partneri(t), vibraattorit, liukuvoiteet, hormonit ja hormonihoidot, ruokavalio, 

elämäntavat, uni, työ, onnellisuus muissa elämän osa-alueissa, keskusteluapu, tilanteen 

normaalistaminen, mutta ymmärrys, empatia ja luvan suominen puhumiselle, tiedon anto, kaikki ja 

niin moni muu vaikuttavat naisen kiihottumisen syntyyn ja sen kokemiseen. Tästä voi vetää 

johtopäätöksen, että olemassa olevia apukeinoja on runsaasti saatavilla. Hoitokeinoja on olemassa 

niin monia kun on asiaa jotka kokonaisuudessaan vaikuttavat naisen kiihottumisreaktioon ja sen 

syntyyn. 

Seksuaalisuus karttuu, kasvaa ja hiipuu. Kaikki elämän osa-alueet vaikuttavat naisen seksuaaliseen 

kokemiseen ja tulkintaan.  Onko hän valmis kamppailemaan saavuttaakseni nautinnon? Onko hän 

yksin ongelmansa kanssa? Kuka häntä voi tukea ja auttaa? Hormonaaliset tekijät vaikuttavat 

vahvasti naisen seksuaalisuuden kokemiseen. Hormonitasot puolestaan ailahtelevat ja vaihtelevat 

vuosien myötä ja hämmentävätkin naista ja hänen kehonsa tuntemuksia.  

Kiihottumishäiriö ja yleisesti ottaen kiihottumiseen liittyvä problematiikka ei vaikuta ainoastaan 

naiseen vain myös hänen mahdolliseen kumppaniinsa. On siis olennaista ottaa kyseinen kumppani 

huomioon, huomioiden hänen tunteensa ja ajatuksiaan. Vähäisemmässä asemassa ei ole 

kumppanin ohjaaminen ja tukeminen, myös naista tukemaan ja heidän sekä yksilöllistä että yhteistä 

seksuaalielämäänsä. 
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Parisuhteessa seksuaalisuus on tärkeässä asemassa, asia joka nivottaa paria yhteen, tapa näyttää 

välittämistään ja rakkauttansa toiseen. Häiriötekijät ja ongelmat voivat pistää suhteen koetukselle, 

joten pari voi todennäköisesti kaivata tilanteen tullen tukea ja ymmärrystä siitä selvitäkseen. 

Seksuaalisuus ja siihen liittyvät huolet ovat hyvin arkaluontoisia, joten parisuhteessa jossa muuten 

keskusteltaisiin asioista, seksuaalisuus ja varsinkin siihen liittyvä problematiikka voi tuntua aivan eri 

sfääriltä. Tärkeää on siis neuvojan roolissa luoda naiselle ja mahdollisesti parille ilmapiirin missä on 

lupa puhuu, lupa tuntea ja mahdollisuus toimia ja nähdä valoa tunnelin päässä. 

On tärkeää muistaa että itse seksuaalinen akti on vain yksi tapa näyttää toiselle kiinnostustaan ja 

välittämistään. Huomionosoittaminen esimerkiksi hipaisujen ja silittämisen kautta voi lisätä 

luottamuksen tunnetta ja turvaa parisuhteessa. Kaikki nämä ovat tekijöitä jotka vaikuttavat 

myöntyvästi naisen kiihottumisen oivaltamiseen ja siitä nauttimiseen. Seksuaalisuutta ei kannata 

ottaa liian tosissaan, kuitenkin sopivan vakavasti. Seksuaalisuus mahdollistaa iloon ja mielihyvään 

sekä omassa itsessä että yhdessä toisen ihmisen kanssa. 

Aloitin itse seksuaalineuvontaopintoni keväällä 2014, loppusuora häämöttää (eletään jo kevättä 

2015) ja seksuaalisuuden ulottuvuudet, sen moninaisuus ja laajuus ovat avautuneet minulle ihan 

uudella tapaa. Ei se etteikö elämänkokemukseni, kasvuympäristöni ja koulutus- ja työkokemukseni 

olisi tukenut sitä faktaa, että olen suurimmaksi osaksi elämääni pitänyt seksuaalisuutta ja 

ihmiskehoa varsin luonnollisina ja kauniina asioina. Ammatillinen kasvu, joka on karttunut 

ensimmäisestä opiskelupäivästäni lähtien, tuntuu itsestäni huimalle, ei ainoastaan se tiedon määrä 

mitä on itselleen saanut pohdiskeltavaksi vaan sen moninaisuus, tuen, toivon ja kuuntelemisen 

taidon merkitys. 

 Seksuaalisuuden ollessa niin laaja käsite ja sen liittyessä hyvinkin moneen muuhun osa-alueeseen 

elämässämme, sen ihanuuden kääntöpuoli on myös siihen  liittyvä problematiikka. Seksuaalisuus 

voi myös horjua, mikä on hyvinkin sallittua, mutta aina ei ole niin yksinkertaista kömpiä yksin tai 

edes kumppanin turvin seksuaalisuuteen liittyvistä vaikeuksista ja huolista. Tässä tulevana 

seksuaalineuvojana toivon pystyväni jotakin/joitakin henkilöitä tukemaan, ohjaamaan ja olemaan 

läsnä. Osoittamaan tälle kyseiselle henkilölle, miksi juuri hän ja hänen seksuaalisuutensa on tärkeä. 

Se, että minä olen kiinnostunut hänen tarinastaan sen ylä- ja alamäistä. Tämä antaa meille pohjan 
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yhdessä pohdiskella mihin suuntaan hän on valmis menemään ja mitä mahdollisuuksia se tuo 

tullessaan. 

Ihana oli opiskeluitteni aikana huomata miten vaikeidenkin asioiden äärellä on toivoa, miten paljon 

apukeinoja ja hyviä asioita voi kytkeytyä hyvin ikäviinkin tilanteisiin ja asioihin. Se toivon pilke 

toivottomuudenkin keskellä, on se pilke joka vie meitä eteenpäin. 

Jokainen ansaitsee kokea itsensä kauniiksi ja haluttavaksi. Tärkeintä on kuitenkin voida hyvin itsensä 

ja kroppansa kanssa, itse löytää nautinnon lähteen ja voihkia haluttaessaan. Tutustu itseesi, kertaa 

anatomia, lue kirjallisuutta ja unelmoi. Kaikki on mahdollista! 

 

 

Kuva 9. Kiihottuneisuus/ kiihottumattomuus (Korteniemi-Poikela, 2011, 34) 
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