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1 JOHDANTO 

 

Kipu on fyysinen ja epämiellyttävä tuntemus, joka haavoittaa ihmistä syvästi ja tuo 

kärsimystä elämään. Kipu vaikuttaa myös parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen, muodostuen 

myös osaksi kumppanin elämää. ( Väistö & Karlsson 2014.) Yhdyntäkivuilla (dyspareunia) 

tarkoitetaan naista haittaavaa, toistuvaa ja pysyvää sukuelinten alueen kipua, joka liittyy 

yhdyntään. Kivut voivat olla syviä tai pinnallisia, jolloin kipu tuntuu ulkoisten sukuelinten 

alueella tai syviä. Kipua voi myös ilmetä kosketuksessa, itsetyydytyksessä tai seksin 

apuvälineiden käytön yhteydessä. (Seksuaaliterveyspoliklinikka 2014.) 

 

Valitsin lopputyön aiheeksi seksuaalisista kipuhäiriöistä vulvodynian ja vaginismin, koska 

niistä kärsiviä naisia on runsaasti seksuaaliterveyspoliklinikan asiakkaina työpaikallani, Turun 

Yliopistollisen keskussairaalan Naistenklinikalla. Molemmat vaivat ovat ongelmallisia todeta 

sekä hoitaa ja usein hoito viivästyykin sen vuoksi. Käytän vulvodynia - sanaa kuvaamassa 

emättimen eteisen alueen kipua, vaikka vestibuliittia tai vestibulodyniaa käytetään myös 

varsin yleisesti. Vulvodynia käsittää laajemmin emättimen eteisen eri kiputiloja ja lähes 

kaikki löytämäni englanninkieliset lähteet käyttävät vulvodynianimitystä. 

 

Vulvodynian ja vaginismin hoidossa seksuaaliterapeutin on tärkeää tuntea naisen 

lantionpohjan anatomia, sen rakenne ja toiminta sekä osata selvittää se myös asiakkaalle 

(Sironen & Kalilainen 2006, 351). Tämän vuoksi selvitän työssäni varsin laajasti 

lantionpohjan elinten, lihaksiston ja hermotuksen rakennetta ja toimintaa. Lopputyössä 

käyttämissäni lantionpohjan anatomiaa esittelevissä kuvissa on runsaasti latinankielistä 

termistöä, minkä vuoksi olen hahmotusta helpottaakseni lisännyt tekstiosuuteen myös 

latinankieliset nimet lihaksille ja hermoille. Määrittelen työssäni myös ensin seksuaaliterapiaa 

ja sen eri lähestymistapoja yleisesti ja lopussa keskityn sen kuvaamiseen erityisesti 

vulvodynian ja vaginismin hoidossa. Olen hyödyntänyt työssäni ratkaisukeskeistä 

lähestymistapaa, koska se on mielestäni toimiva lähestymistapa yhdyntäkivusta kärsivän 

asiakkaan seksuaaliterapiassa. Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään enemmän 

ratkaisuihin ja tavoitteisiin ongelmien sijaan ja etsitään voimavaroja sekä näkökulmia 

ongelmaan (Sironen & Kalilainen 2006, 354).’ 
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Aina kun seksuaalielämän ongelmiin liittyy esim. naisena ja miehenä olemisen 

problematiikkaa, sairauksien vaikutusta seksuaalielämään tai asiakkaalla on kokemuksia 

seksuaalisesta väkivallasta, on syvällinen asioiden tarkastelu perusteltua. Jos vulvodyniaan tai 

vaginismiin liittyy myös parisuhde- ja seksuaaliongelmia sekä pelko- ja 

ahdistuneisuushäiriöitä esim. aiemmin koetusta seksuaalisesta traumasta tai väkivallasta, on 

seksuaaliterapian tai psykoterapian mukaan ottaminen hoitoprosessiin aiheellista. (Sironen & 

Kalilainen 2006, 354 - 355.) Seksuaaliterapiaa voidaan antaa myös yhdessä lääkkeellisen 

hoidon ja fysioterapian kanssa (Väisälä 2006, 262). 

 

Tämän työn tavoitteena on lisätä omaa tietämystäni vulvodynian ja vaginismin hoidossa 

seksuaaliterapian keinoin. Lopputyötä voivat hyödyntää myös muut yhdyntäkipuasiakkaiden 

kanssa työskentelevät seksuaalineuvojat ja - terapeutit.  
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2 NAISEN LANTIONPOHJAN TOIMINNALLINEN 

ANATOMIA 

 

Lantionpohja muodostuu luisista rakenteista, luustoon kiinnittyvästä sidekudoskalvosta, 

poikkijuovaisesta lihaskudoslevystä sekä lantion pohjassa sijaitsevista elimistä (Kujansuu & 

Nilsson 2004, 202). Lantion alueella sijaitsevat sisäiset sukupuolielimet; kohtu, munasarjat, 

munatorvet ja emätin sekä virtsaputki, virtsarakko ja peräsuoli (Eskola & Hytönen 2002, 37).  

Lantion elimiä peittää löyhä sidekudos ja se liittää ne tukea antaviin lihaksiin ja luiseen 

lantioon. Tämä sidekudosrakenne antaa emättimelle ja kohdulle normaalin anatomisen 

rakenteen ja mahdollistaa kudosten myötäävyyden ja liikkuvuuden, jotka ovat välttämättömiä 

lantion elinten fysiologisille toiminnoille. (Kiilholma & Nieminen 2009, 202.) 

 

2.1 Lantionpohjan lihakset 

 

Lantionpohja muodostuu lihaksista ja sidekudoksesta, jotka tukevat riippukeinun tavoin 

lantion elimiä; kohtua, virtsarakkoa ja peräsuolta (Aschkenatzi & Goldberg 2009, 165). 

Lantionpohjan lihakset ulottuvat häpyluusta häntäluuhun ja kiinnittyvät sivuilla molempiin 

istuinkyhmyihin. Lantionpohja jaetaan anatomisesti kolmeen alueeseen: lantion välipohjaan 

(diaphragma pelvis), lantion alapohjaan (diaphragma urogenitale) sekä suolen- ja sukuelinten 

sulkijalihaksiin. Nämä kolme lihasryhmää muodostuvat päällekkäisistä lihaskerroksista, joista 

syvimmän kerroksen säikeet kulkevat edestä taakse, keskimmäisessä poikittain ja uloimmassa 

jälleen edestä taakse. Ristikkomainen muoto mahdollistaa lujan rakenteen, jonka läpi kulkevat 

virtsaputki, emätin ja peräsuoli. (Höfler 2001, 10,11,14; Messelink et al.2005, 375.) 

 

Lantion välipohja sulkee lantion ala-aukeaman ja on lantionpohjan syvin ja sisin lihaskerros 

(Höfler 2001, 12). Välipohjassa sijaitsee peräaukon kohottajalihas (musculus levator ani), 

häntäluulihas (musculus coccygeus) sekä peräaukko-häntäluuside (ligamentum 

anococcygeus) (Kuva 1 ja 2). Peräaukon kohottajalihas ja häntälihas ylläpitävät lantiossa 

jatkuvaa pientä lihasjännitystä ja pitävät lantion alueen sisäelimiä paikoillaan estäen niitä 

painumasta alaspäin vatsaontelon paineen kasvaessa. Kohottajalihas jakaantuu kolmeen 

osaan: häpy-häntäluulihakseen (musculus pubococcygeus), suoli-häntäluulihakseen (musculus 

iliococcygeus) ja häpy-peräsuolilihakseen (musculus puborectalis). (Kajan 2006, 112.) Häpy-

häntäluulihas on virtsanpidätyksen kannalta tärkein osa. Sen risteävät säikeet muodostavat 
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vahvan seinämän virtsaputken ympärille, välilihan alueelle ja peräsuolen liittymäkohdan 

taakse. (Kujansuu & Nilsson 2004, 202 – 203.)  

 

 

Kuva 1. Lantion välipohjan lihakset edestä kuvattuna (Höfler 2001, 12). 

 

 

Kuva 2. Lantion välipohjan lihakset sivusta kuvattuna (Höfler 2001, 12). 

 

Lantion alapohja on lantionpohjan lihaskerroksista keskimmäinen, jonka läpi emätin ja 

virtsaputki kulkevat. Alapohjan lihaskerros muodostuu pääasiassa välilihan pinnallisesta 

poikittaislihaksesta (musculus superficialis transversus perinei) ja välilihan syvästä 

poikittaislihaksesta (musculus profundus transversus perinei). Välilihan eli emättimen ja 

peräaukon välisen ihokudoksen pinnallinen poikittaislihas kulkee istuinluun kyhmystä toiseen 
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ja huolehtii lantionpohjan poikittaisesta jännitteestä. Se on heikko, mutta joustava lihas, mikä 

helpottaa esim. synnyttämistä. Välilihan syvä poikittaislihas sijaitsee häpyluun ja 

istuinkyhmyjen välissä jääden häpykukkulan alle ja sulkee kolme neljännestä lantion ala-

aukeamasta. (Höfler 2001, 13.) 

 

Sulkijalihaskerros on välittömästi ihon pinnan alla ja muodostuu sulkijalihaksista ja ulkoisten 

sukuelinten lihaksista (Höfler 2001, 14). Paisuvaislihas (musculus bulbospongiosus) lähtee 

peräaukon etupuolelta ja kiinnittyy klitoriksen paisuvaiskudokseen. Istuinluu-paisuvaislihas 

(musculus ischiocavernosus) lähtee istuinluusta ja kiinnittyy klitorikseen lähellä klitoriksen 

terskaa. Seksuaalisen kiihottumisen aikana paisuvaislihas supistaa emätintä ja painaa 

laskimoa aiheuttaen klitoriksen jäykistymisen. Istuinluu-paisuvaislihas painaa puolestaan 

klitoriksen haaraa ja estää sinne pakkautuneen veren poisvirtausta. (Kajan 2006, 112.) 

Tahdonalaisiin sulkijalihaksiin kuuluu ulkoinen virtsaputken sulkijalihas (musculus sphincter 

urethrae), joka sijaitsee virtsaputken uloimmassa kerroksessa. Se lähtee istuinluun ja häpyluun 

haarasta ja kiinnittyy emättimen seinämiin. Virtsaputken sulkijalihas pitää yllä virtsaputken 

jännitettä, jonka ansiosta virtsa pysyy rakossa. Sen tehtäviin kuuluu myös loppuvirtsan 

poistaminen. Ulompi peräaukon sulkijalihas (musculus external anal sphincter) on 

tahdonalainen lihas, joka on jatkuvasti supistuneena paitsi suolen tyhjennyksen aikana. Se 

lähtee peräaukko-ligamentista ja kiinnittyy välilihaan. Sisempi peräaukon sulkijalihas 

(musculus anal sphincter) muodostuu sisemmästä ympyränmuotoisesta kerroksesta ja 

ulommasta pitkittäissuuntaisesta lihaskerroksesta ja se on jatkeena peräsuolen sileälle 

lihakselle. (Höfler 2001, 14.) 

 

Lantionpohjan lihaksilla on tärkeä merkitys lantion kudosten ja vatsaontelon tukemisessa sekä 

ulosteen- ja virtsanpidätyskyvyssä. Lantionpohjalihaksia tarvitaan myös toiminnoissa, joissa 

vatsaontelon paine kasvaa, esim. synnyttämisessä, aivastamisessa, yskimisessä, nostamisessa 

ja voimistelussa (Höfler 2001, 10). Lantionpohjalihasten toiminta mahdollistaa seksuaalisen 

nautinnon osallistumalla yhdynnän aikana lantion alueen tahattomiin lihassupistuksiin. 

(Messelink et al.2005, 375.) Etenkin häpy-häntäluulihaksen oletetaan osallistuvan emättimeen 

tapahtuvan yhdynnän tuottamaan mielihyvän kokemukseen ja orgasmin laukeamiseen. 

(Räsänen 2003, 225.)  
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2.2 Naisen sukupuolielimet 

 

Naisen sukupuolielimiin kuuluvat sisäiset (emätin, kohdun kaula, kohtuontelo, munasarjat, 

munanjohtimet) ja ulkoiset sukupuolielimet eli vulva (häpykukkula, klitoris, pienet ja isot 

häpyhuulet, virtsaputki, Bartholinin ja Skenen rauhaset, emättimen eteinen ja immenkalvo) 

(Kuva 3.) Ulkoiset sukupuolielimet muodostavat näkyvimmän osan sukupuolielimistä ja 

voivat olla rakenteellisesti naisesta riippuen erikokoisia, - näköisiä ja - värisiä. Elinten kokoon 

ja pituuteen vaikuttavat lantion rakenteen lisäksi ulkoisten sukupuolielinten sijainti. Myös 

rodulliset tekijät sekä pigmentin määrä vaikuttavat sukupuolielinten ulkonäköjen eroihin. 

(Heusala 2001, 18, 19.) Sisäisten sukupuolielinten merkitys seksuaalisuuden kokemisessa on 

lähinnä hormonaalisen toiminnan luomisessa (munasarjat) sekä lisääntymiseen liittyvässä 

anatomissa (kohtu ja munasarjat). Ulkoisilla sukupuolielimillä on suurempi merkitys 

seksuaalisuuden kokemisessa, tuntemuksessa ja aktiivisuudessa. (Kajan 2006, 104; Ihme & 

Rainto 2008, 35, 38.)  

 

 

Kuva 3. Naisen ulkoiset sukupuolielimet(Berger 2013). 

 

2.2.1 Häpykukkula ja häpyhuulet 

 

Häpykukkula on ihonalaisen rasvapatjan avulla hieman koholla oleva alue häpyluuliitoksen 

päällä. Se on muodostunut side- ja rasvakudoksesta. Murrosiässä häpykukkula kasvaa, 

pehmenee ja peittyy karvoitukseen. Karvoituksen yläraja on yleensä melko suora ja se jatkuu 

kolmiomaisena alaspäin isojen häpyhuulten päällä välilihaan saakka. (Kajan 2006, 104; 

Heusala 2001, 19.) 
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Isot häpyhuulet ovat pehmeää ihonalaisen rasvakerroksen muodostamaa ihopoimua, jotka 

yltävät häpykukkulasta lähelle peräaukkoa ja yhtyvät toisiinsa välilihan alueella. Isojen 

häpyhuulten koko vaihtelee esim. naisen kehon rasvamäärästä riippuen, mutta keskimäärin 

pituus on n. 7-9 cm ja leveys 2-4 cm. Isojen häpyhuulten ulkopinta on karvan peitossa, mutta 

sisäpinta on karvatonta. Sisäpinnalla on myös runsaasti tali- ja hikirauhasia sekä heikosti 

kehittynyt lihaksinen kerros (Kajan 2006, 105; Heusala 2001, 20 – 21.) 

 

Pienet häpyhuulet ovat isojen häpyhuulten välissä ja ovat keskimäärin n. 5 cm pitkät ja 0,5 – 1 

cm paksut. Pienten häpyhuulten koko vaihtelee naisen iän ja synnyttäneisyyden mukaan ja ne 

voivat olla epäsymmetriset toisiinsa verrattuna. Ne eivät sisällä rasvakudosta ja ovat sen 

vuoksi pienemmät kuin isot häpyhuulet. Pienten häpyhuulten pinta on aaltoilevaa, iholtaan 

pehmeää ja väritykseltään tummempaa kuin muu iho. Niiden sisällä on tali- ja hikirauhasia 

ilman karvatuppia. Pienet häpyhuulet jakautuvat yläosassaan kahteen poimuun, josta ylempi 

muodostaa klitoriksen esinahan ja alempi klitoriksen siteen. Alaosassa pienet häpyhuulet 

yhtyvät toisiinsa etupuolella ihopoimun avulla (Kajan 2006, 105; Heusala 2001, 21 – 22.) 

 

2.2.2 Emätin ja emättimen eteinen 

 

Emätin eli vagina on noin 6-12 cm pitkä ja sen seinämät ovat litistyneet toisiaan vasten 

muistuttaen poikkileikattuna H-kirjainta. Emättimen seinämä on normaalisti 2-3 cm paksu ja 

koostuu kolmesta kudoskerroksesta. Sisin kerros on monikerroksinen limakalvoa verhoava, 

poimuinen levyepiteeli. Emättimen kostuminen seksuaalisessa kiihotuksessa syntyy 

laskimoiden verentungoksesta ja kudosnesteen tihkumisesta emättimeen. 

Levyepiteelikerroksen alla on sidekudoskerros, joka tukee emätintä ja mahdollistaa sen 

venymisen. Alimpana on lihaskerros, jonka toiminta ei ole tahdonalaista eli näiden lihasten 

supisteluun ei pysty vaikuttamaan. Emättimen pohjalla sijaitsee kohdunnapukka, jonka 

asennon vuoksi emättimen etuseinämä on noin 2 cm lyhyempi kuin takaseinämä. Emättimen 

pohjukka jakaantuu etupohjukkaan (emättimen etuseinämän ja kohdunnapukan tila), 

takapohjukkaan (emättimen takaseinämän ja kohdunnapukan tila) sekä kahteen 

sivupohjukkaan (emättimen sivujen ja kohdunnapukan väliset tilat). (Kajan 2006, 110; 

Heusala 2001, 36.) 

 

Emättimen eteinen (vestibulum vaginae) on tila pienten häpyhuulten välissä, johon avautuvat 

emätin, virtsaputki, Skenen sekä Bartholinin rauhaset. Emättimen eteisen sisimmän reunan ja 
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emättimen rajana on immenkalvo (hymen). Immenkalvo on ohut kalvomainen rakenne, jonka 

muoto, paksuus, venyvyys ja siinä oleva aukko vaihtelevat naisen iän seksuaalisen 

kokeneisuuden ja synnyttäneisyyden mukaan. Yhdynnän tai tamponin asentamisen jälkeen 

kalvo usein repeää ja siitä jää jäljelle emättimen aukon ympärille pieniä repaleita. Kalvon 

repeytyminen voi olla kivuliasta, koska siinä on runsaasti kipua aistivia hermopäätteitä. 

Joskus kalvo on niin joustamaton ja paksu, että sitä joudutaan kirurgisesti avaamaan. (Kajan 

2006, 105 - 106; Heusala 2001, 23.) 

 

Naisen virtsaputki on 3,5-5 cm pitkä ja se kulkee lähellä emättimen seinämää avautuen 

emättimen eteiseen. Virtsaputken ulkoaukko avautuu klitoriksen ja emättimen aukon väliin. 

Virtsaputken ympärillä on paisuvaiskudosta sekä alueita, joilla on paljon tuntohermotusta. 

(Kajan 2006, 110; Heusala 2001, 34 - 35.) 

 

Parauretraaliset eli skenen rauhaset ovat sijoittuneet virtsaputken vierelle ja avutuvat 

emättimen eteisessä. Skenen rauhaset vastaavat toiminnallisesti ja kudoksellisesti miehen 

eturauhasta. Rauhaset voivat tuottaa kiihotuksen ja orgasmin aikana vaihtelevan määrän 

nestettä. Jotkut naiset eivät tunne nesteen erittymistä, mutta joillakin sitä voi erittyä niin 

paljon, että puhutaan naisen ejakulaatiosta. Ejakulaatiotyyppinen nesteen erittyminen tapahtuu 

usein sykäyksittäin purkautumalla. (Kajan 2006, 109; Heusala 2001, 14.) 

 

Bartholinin rauhaset sijaitsevat emättimen eteiseen emättimen aukon etupuolelle n. klo 4:n ja 

8:n kohdalle parin senttimetrin käytävän kautta. Rauhaset avautuvat pienten häpyhuulten ja 

immenkalvon muodostamaan uraan.  Ne ovat halkaisijaltaan n. 8-10 mm ja erittävät 

seksuaalisen kiihotuksen aikana hiukan kirkasta eritettä emättimen eteiseen. Bartholinin 

rauhaseen voi joskus kehittyä tulehdus tai kysta, joka voidaan joutua poistamaan kirurgisesti. 

(Kajan 2006, 106, 107; Heusala 2001, 33.)  

 

2.2.3 Klitoris 

 

Kartion muotoinen klitoris eli häpykieli sijaitsee virtsaputken ja vaginan etupuolella. Se 

muodostuu viidestä osasta, parillisesta runko-osasta, molemminpuolisista klitoriksen 

paisuvaisista ja klitoriksen terskasta. Parillinen runko-osa yhdistyy keskiviivassa 

kolmiomaiseksi kudokseksi, joiden välissä on ohut sidekudoskerros. Klitoriksen runko 

haarautuu virtsaputken etupuolella kahdeksi siivekemäiseksi haaraksi, jotka jatkuvat 
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taaksepäin istuinkyhmyjen suuntaan. Klitoriksesta ainoa näkyvä osa on terska, joka sijaitsee 

pienten häpyhuulien etumaisessa yhtymäkohdassa ja sitä peittää ohuen ihon muodostama 

huppu eli klitoriksen esinahka. Klitoris ja sen esinahka aistivat herkästi kosketusta, painoa ja 

lämpötilan muutoksia. Klitoriksen paisuvaiset ovat parillinen rakenne virtsaputken ja 

emättimen ympärillä sekä klitoriksen haarojen välissä. Klitoris on kiinnittyneenä häpyluuhun 

ja häpyliitokseen kaksiosaisella kannattimella. Sen kaikkien osien koko vaihtelee yksilöllisesti 

iän, synnyttäneisyyden tai naisen androgeenimäärän mukaan. Naisen ollessa seksuaalisesti 

kiihottunut, klitorikseen virtaavan veren määrä lisääntyy puristaen virtsaputkea yhteen ja saa 

aikaan klitoriksen paisumisen. Erektion aikana klitoriksen terska tulee esiin hupun alta, jolloin 

herkkyys kosketukselle paranee. (Kajan 2006, 107 – 109.) 

 

2.3 Naisen lantionpohjan hermotus 

 

Naisen sukuelinten alueella on varsin runsaasti hermotusta (kuva 4). Lantionpohjan elinten 

hermottamiseen osallistuu niin sympaattinen (verenkiertoa kiihdyttävä) kuin 

parasympaattinenkin (verenkiertoa rauhoittava) hermosto. Elimistön suurimmasta 

hermopunoksesta, plexus lumbosacraliasta lähtee lantion hermotus. Tärkein lantion lihaksia 

hermottava hermo on häpyhermo (nervus pudendus). Se hermottaa useimpia lantionpohjan 

lihaksia, ulkoisia sukuelimiä sekä välilihaa emättimen ja peräaukon välissä. (Kujansuu & 

Nilsson 2004, 202.)  
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Kuva 4. Naisen lantionpohjan hermotus (Health organisation of pudendal education 2014) 

 

Häpyhermo jakautuu kolmeen osaan: alempiin peräsuolihermoihin (nervi rectalis inferiores), 

välilihahermoihin (nervi perineales) ja häpykielenselän hermoon (nervus dorsalis clitoridis) 

(Kuva 5). Alemmat peräsuolihermot hermottavat peräsuolen sulkijalihasta sekä välilihan ja 

peräaukon ihoalueita. Välilihahermot hermottavat lisäksi myös isoja häpyhuulia, peräaukon 

kohottajalihaksia sekä lantion alapohjanlihaksia. (Aukee 2003, 23 – 24; Nienstedt ym.2004, 

453; Kujansuu & Nilsson 2004, 202 – 204.) Pieniä häpyhuulia hermottavat samojen hermojen 

haarat kuin isojen häpyhuulten (Heusala 2001, 22). 

 



 

 

13 

 

Kuva 5. Häpyhermo (National vulvodynia association 2015)  

 

Klitoriksen verisuonet ja hermot kulkevat kimpussa. Se on erittäin herkkä kosketukselle, 

paineelle ja lämpötilalle. Sen tuntoaistimus kulkee klitoriksen selkähermossa, joka jatkuu 

häpyhermona selkäytimeen. Häpykielenselän hermo on tuntoherkkyyden kannalta erittäin 

tärkeä ja siinä onkin runsaasti hermopäätteitä. (Kajan 2006, 107 - 109.) Klitoriksen näkyvintä 

osaa, terskaa peittävä esinahka on hyvin hermotettu ja erogeeninen alue. Klitoriksen ja 

esinahan välissä oleva yhteinen alue sisältää kudosten sisäisiä hermoja. Esinahassa on myös 

yhteyksiä klitoriksen hermotukseen. (Heusala 2001, 28.) 

 

Emättimen yläosan hermotus kulkee lantiohermon kautta. Emättimen yläosan 

seksuaaliherkkyys näyttää johtuvan virtsaputken alapinnan ja emättimen yläseinämän välissä 

kulkevista hermosyistä. (Kajan 2006, 110; Heusala 2001, 57.) Gynekologi Graefenberg 

suoritti emättimen erogeenisten alueiden tutkimusta vuonna 1950, jolloin löysi emättimestä 

tuntoherkän alueen. Alue nimitettiin G-pisteeksi hänen nimensä mukaan. G-pisteen ajatellaan 

sijaitsevan emättimen etuseinämän puolivälissä, noin 3 cm päässä emättimen aukosta. G-

pisteen stimuloiminen voi tuottaa seksuaalista nautintoa lukuisten hermopäätteiden ansiosta, 

jotka tulevat lantiohermon kautta. Myös emättimen takapohjukassa ja kohdunkaulan alueella 

on paljon hermopäätteitä, joiden koskettelu ja painaminen tuottavat joillekin naisille suurta 

nautintoa. Naisen virtsaputken alueella on runsaiden tuntohermotuksen ansiosta 

kosketusherkkiä alueita erityisesti virtsaputken aukon seudulla (U-piste). (Kajan 2006, 

110,112; Heusala 2001, 46 – 49, 52.) 
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3 VULVODYNIA 

 

Vulvodyniaa voidaan kuvata vulvan epämukavuutena, jota parhaiten luonnehtii polttava kipu 

vailla näkyviä löydöksiä ja jonka syynä ei ole mitään tunnettua neurologista häiriötä. (Haefner 

ym. 2005, 41). Se on oireyhtymä, joka tarkoittaa häpyalueen tai ulkoisten sukupuolielinten 

pintapuolista kiputilaa. Vulvodynianimitys on varsin muuttuvaa ja sen katsotaan sisältävän 

vulvan eri kiputiloja. Se voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin: hermokiputyyppiseen eli 

dysesteettiseen vulvodyniaan, emättimen eteisen kosketusarkuuteen eli vulvan 

vestibuliittioireyhtymään (VVS) ja sykliseen vulvovaginiittiin. Arviolta n. 6-13 % naisista 

kärsii siitä ja valtaosa heistä on nuoria naisia. (Paavonen 2013, 487; Väisälä 2006, 258 – 259.)  

 

3.1 Vulvan vestibuliittioireyhtymä 

 

Vulvan vestibuliittioireyhtymässä kivut ilmenevät emättimen eteisen penetraatioon ja 

kosketukseen liittyen. Emättimen eteisen alueella esiintyy kosketusarkuutta ja usein myös 

ihottumantyyppistä ärsytystä Skenen tai Bartholinin rauhasten ympäristössä. Kivut saattavat 

estää yhdynnän osittain tai kokonaan ja kivun pelko taas estää kiihottumista. Kipua ei 

juurikaan esiinny muuten, eikä se rajoita harrastuksia tai liikkumista. Primaarinen VVS on 

usein alkanut jo menarkeiässä tamponin asettamisen yhteydessä ja sekundaarinen muoto vasta 

yhdyntöjen alkamisen jälkeen. Välissä voi olla useita oireettomia vuosia. Mitä pidempi 

kipuhistoria on, sitä useammin potilaalle on kehittynyt myös lantionpohjan ja emätintä 

ympäröivien lihaksiston kouristus eli vaginismi. (Paavonen 2013, 488.) 

 

3.2 Syklinen vulvovaginiitti 

 

Syklinen eli jaksottainen vulvovaginiitti on vulvodynian alatyypeistä yleisin muoto. Oireet 

voivat vaihdella kuukautiskierron mukaan, ollen pahimmillaan kuukautiskierron 

ovulaatiovaiheessa, jolloin munasolu vapautuu puhkeavasta munarakkulasta tai juuri ennen 

kuukautisia tai niiden aikana. Syklistä vulvovaginiittia esiintyy hedelmällisessä iässä olevilla 

naisilla. Tyypillistä kutiavalle ja polttavalle kivulle on ilmaantua aina samoihin aikoihin. 

Kipua esiintyy tyypillisesti vasta yhdynnän jälkeen ja se voi pahentua seuraavina päivinä. 

(Soper 2009,54 - 55; Howard ym. 2000, 204.) Syklinen vulvovaginiitti saa alkunsa 
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useimmiten hiivasieni-infektiosta (Candida), jonka johdosta häpyhuulissa ja emättimessä voi 

olla kutinaa, kirvelyä, paksua märkävuotoa ja turvotusta. (Reed 2006). 

 

3.3 Dysesteettinen (essentiaalinen) vulvodynia 

 

Dysesteettinen eli hermokiputyyppinen vulvodynia paikallistuu vulvaa hermottavien 

hermohaarojen alueella ja sitä esiintyy useimmiten yli 40-vuotiailla naisilla. Tutkimuksissa on 

osoitettu lisääntynyttä hermotusta vulvan alueella, mutta ei tiedetä onko hermostollinen 

liikakasvu syy vai seuraus (Kuva 6). Kipu on usein kroonistunutta ja jatkuvaa, luonteeltaan 

polttavaa tai pistävää ja kestänyt vähintään 3 kuukautta. Polttava kipu muistuttaa 

vyöruusukipua. Kipu ei yleensä häiritse yöunta, mutta pahenee iltaa kohti ja paikallaan 

istuminen pahentaa sitä. Liikunta sitä vastoin lievittää kiputilaa (Paavonen 2013, 488.) Kipu 

säteilee usein reisille, peräaukon seutuun, virtsaputkeen tai välilihaan. (Kero 2014; Väisälä 

2006). Gynekologisen sisätutkimuksen yhteydessä istuinkyhmyn sisäpuolen painaminen usein 

provosoi kiputilan. (Paavonen 2013, 488). Sitä voi ilmaantua ilman ärsyttävää ja laukaisevaa 

tekijää normaaleissa päivittäisissä toiminnoissa (hermoperäinen vulvodynia). Tavallisemmin 

kipu kuitenkin ilmenee kosketuksesta esim. yhdynnässä tai gynekologisissa tutkimuksissa 

(vestibuliitti). Oireisiin voi liittyä myös tihentynyttä virtsaamistarvetta tai virtsarakon kipua. 

Syklisessä eli jaksottaisessa vulvodyniassa oireet voivat vaihdella kuukautiskierron aikana. 

(Väisälä 2006, 258, 259, Vulvodynia opas 2015, Nunns & Murphy 2015.)     

 

 

      nervus pudendalis 

Kuva 6. Dysesteettisen vulvodynian kipualue (Paavonen 2013, 488). 
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3.4 Vulvodynialle altistavat riskitekijät 

 

Vulvodynian aiheuttaja jää usein epäselväksi ja sen vuoksi diagnosointi saattaa olla vaikeaa 

tai pitkittyä ja hoidon aloitus viivästyä. Tutkimuksissa on todettu geneettinen alttius 

vulvodyniaan erityisesti valkoisella ihmisrodulla. (Väisälä 2006, 260, Haefner ym. 2005, 41.) 

Tutkimusten mukaan hormonaalisilla syillä on pääasiallinen osuus taudin synnyssä. Varhaiset 

kuukautiset, nuorella iällä aloitetut yhdynnät sekä nuorena (10 - 15-vuotiaana) aloitettu tai 

pitkäaikainen (yli 2 vuotta) ehkäisypillereiden käyttö tai lisäävät riskiä vulvodynian 

syntymiseen. Tutkimusten mukaan matalahormonaalisilla (etinyyliestradioli 20 µg) 

yhdistelmäpillereillä on nelinkertainen riski lisätä vulvodyniaa verrattuna 

korkeahormonaalisiin ehkäisypillereihin (etinyyliestradioli 30 – 35 µg). Yhdistelmäpillereiden 

aiheuttama matala estrogeenitaso lisää hermopäätteitä ulkosynnyttimen alueella ja pillerien 

käytön aikana kipukynnys emättimen eteisen limakalvolla on alentunut. Ehkäisypillereiden ja 

muiden hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tiedetään ohentavan emättimen limakalvoa ja 

siten kipu voi pahentua. (Tommola 2014; Heusala 2003, 258.) 

 

Tutkimusten mukaan vulvodyniapotilailla on usein myös muita kipusyndroomia, kuten 

fibromyalgiaa (sidekudosten ja lihasten krooninen kiputila), ärtyneen suolen oireyhtymää, 

temporo-mandibulaarioireilua (leukanivelten toimintahäiriö) sekä interstitielliä kystiittiä 

(krooninen virtsarakon seinämän tulehdus ja kipuoireyhtymä). (Reed, Harlow & Haefner 

2012, 147; Tommola 2014). Vulvodyniaan voi liittyä myös genitaalialueen kasvaimia, kuten 

okasolusyöpä tai Pagetin tauti, joka voi myöhemmin muuttua pahanlaatuiseksi. Myös 

neurologisia sairauksia, kuten vyöruusua tai selkärangan hermojen puristusta voi olla 

edeltävästi. (Haefner ym. 2005, 41.)  

 

Toistuvat hiiva- virtsa- ja sukuelintulehdukset, kuten herpes- ja HPV-infektiot (human 

papilloma virus), märkäiset emätintulehdukset tai emättimen bakteeritasapainon häiriöt 

(kutina, kuivuus) edeltävät usein oireiden alkamista. Yhdynnät ilman kiihottuneisuutta 

emättimen limakalvon ollessa kuiva, arvellaan olevan altistava tekijä. Virtsan korkea 

oksalaattipitoisuus (hapoista ja alkoholista syntyvä yhdistelmä) saattaa aiheuttaa kiputilaa 

emättimen eteisessä. (Väisälä 2006, 260; Haavisto 2011, 26; Heusala 2003, 258.) 

Vulvodyniapotilailla saattaa olla myös erilaisia ihotauteja, kuten atopiaa, dermatiittia 

(ihotulehdus), vyöruusua, valko- ja punajäkälää tai psoriasista. (Haefner 2012). Allergioista 

erityisesti kontaktiallergia, joka aiheutuu tamponien tai pikkuhousunsuojien käytöstä, 
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kumiallergia sekä sperma-allergia saattavat myös edesauttaa vulvodynian syntyä. (Kero 2014; 

Tommola 2014). Paikallisesti ärsyttävien aineiden, kuten hajusteiden, karvanpoistoaineiden, 

hygieniatuotteiden ja pikkuhousunsuojien käyttö saattaa edistää vulvodynian syntyä. (Väisälä 

2006, 260). Kirurgiset toimenpiteet, kuten episiotomia tai laserhoito sekä yhdynnästä tai 

synnytyksestä johtuva repeämä altistavat erityisesti hermotyyppiselle vulvodynialle. (Engman 

2012; Paavonen 2013, 487; Tommola 2014).  

 

Lantionpohjan lihasten kireyttä on epäilty myös vulvodynian syyksi. Vulvodyniapotilailla 

saattaa olla kohonnut lihasten jännitys lepotilassa, heikko palautuminen, heikentynyt kyky 

jännittää lihasta tai heikentynyt kyky aktivoida lihasta nopeassa temmossa. Lihasjännitys voi 

nousta jo pelkästään kivun pelosta. Gynekologisessa sisätutkimuksessa lantionpohjan lihakset 

voivat tuntua kireiltä ja aristavilta. Myös ryhdillä on merkitystä lantionpohjan lihasten tilaan, 

jolloin lantio voi kallistua liiaksi eteen tai lonkissa on virheellisesti ulkokiertoa. VVS – potilas 

kärsii usein myös selkäkivuista. (Jernfors, Rekonen & Paavonen 2004, 2142.) 

 

Vestibuliittioireyhtymään voi liittyä myös psyykkistä oireilua, mutta useimmiten se on 

enemmänkin seuraus kuin alkusyy. Tyytymättömyys parisuhteeseen, negatiivinen 

suhtautuminen seksuaalisuuteen ja seksiin, arkuus ja ujous arvellaan joko olevan osaltaan 

aiheuttamassa tai pahentamassa oireita. Pelkästään yhdynnän epäonnistuminen aiheuttaa 

ahdistusta ja masennusta sekä haittaa naisena olemisen kokemista. Kipu aiheuttaa 

seksuaalista haluttomuutta, pelkoa ja suorituspaineita sekä määrittelee pariskunnan 

seksuaalielämää. (Heusala 2001, 259; Haefner ym. 2005, 49.) Törnävä, Koivula ja Suominen 

(2013) ovat tutkineet Naisten (N= 33) kokemuksia vulvodynian vaikutuksesta parisuhteeseen. 

Tulosten mukaan sairaus muokkasi parisuhteen vakautta ja muotoa. Suhdetta kuvattiin 

kipujen leimaamaksi. Sillä oli sekä vahvistava että heikentävä vaikutus parin 

kommunikointitaidoista riippuen. Sairauden koettiin myös vaikuttavan perhesuunnitteluun 

haittaavasti (Törnävä, Koivula & Suominen 2013, 245 – 246.) 

 

3. 5 Vulvodynian tutkimukset ja diagnosointi 

 

Vulvodynian diagnosointi perustuu seksuaalianamneesiin ja gynekologiseen tutkimukseen. 

Tutkimuksella suljetaan pois muut mahdolliset kivun aiheuttajat kuten infektio, valko- ja 

punajäkälä, psoriasis, kasvaimet, ihotaudit, sekä neurologiset sairaudet. Gynekologinen 

tutkimus tulee tehdä hienovaraisesti potilaan ehdoilla ja emättimen tähystystä ei tehdä 
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lainkaan, jos potilas on kovin kivulias. Yleensä sisätutkimuksessa ei löydy mitään 

poikkeavaa. Vulvodynian diagnosoinnissa käytetään vanutikkutestiä, jolloin kostutetulla 

vanutikulla hipaistaan kevyesti kipupisteitä. Asiakkaalle ilmaantuu automaattisesti 

väistöreaktio kipualuetta koskettaessa ja sen voimakkuutta arvioidaan. Tyypillisimmät 

kipualueet ovat emättimen suuaukon alaosan ympärillä kellotaulun numeroiden mukaisesti 5 

ja 7 alueella tai sitten virtsaputken ympärillä emättimen aukon yläosassa tai kipua esiintyy 

näissä kaikissa pisteissä (kuvassa siniset pisteet) (Kuva 2). Emättimen suulla voi näkyä 

kipupisteiden kohdalla punoittavat alueet, jotka vastaavat eteisrauhasten sijaintia. Asiakasta 

pyydetään ilmoittamaan kosketuksen aiheuttaman kivun sekä yhdyntäkivun voimakkuus 

asteikolla 0-10. Potilas Tutkimuksessa on hyvä näyttää potilaalle peilin avulla kipupisteiden 

sijainti. (Tiitinen 2014; Kero 2014; Väisälä 2006, 260) Kivun mittauksessa voidaan käyttää 

viivotinmallista VAS-kipumittaria eli visuaalianalogiasteikkoa. Mittarissa on vaakasuora jana, 

jonka vasemmassa päässä on 0, "ei kipua" ja oikeassa 10, "pahin mahdollinen kipu" Asiakas 

määrittelee mihin kohtaan janaa, hän kipunsa arvioi olevan. (Vainio 2009a.) 

 

Myös gynekologin olisi hyvä tehdä ainakin lyhyt seksuaalianamneesi, jonka pohjalta voidaan 

suunnitella hoitoa. Potilaalta voidaan kysyä hänen suhtautumisestaan seksiin, onko 

mahdollisesti haluttomuutta tai kiihottumisvaikeuksia esim. emättimen vähäisen kostumisen 

vuoksi. Häntä pyydetään myös kertomaan onko orgasmin saaminen tuttua, harrastetaanko 

muita seksin muotoja kuin yhdyntää tai onko taustalla seksuaalista traumaa. On myös tärkeää 

tietää onko muita kivun ilmenemismuotoja muualla kehossa, ihosairauksia tai allergiaa. 

(Nunns & Murphy 2012, 2 – 3.) 
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4 VAGINISMI 

 

Vaginismia on aiemmin pidetty emätinkouristuksena, joka aiheutuu emättimen uloimpaa 

kolmannesta ympäröivien lihasten tahattomasta kouristelusta. (Harish ym. 2011) (Kuva 7). 

Kansainvälinen seksologinen konsensuskokouksen yhteydessä suositeltiin v. 2003 vaginismin 

määritelmäksi toistuva tai jatkuva vaikeus viedä peniksen, sormen tai muun esineen 

emättimeen (penetraatio) tai suorittaa gynekologinen sisätutkimus. Myös tamponin käyttö voi 

olla mahdotonta kivun vuoksi.  Siihen liittyy usein myös pelko yhdyntää ja sen aiheuttamaa 

kipua kohtaan sekä foobinen kipureaktio. (VDOPAS 2014, Väisälä 2006, 262; Lahaie ym. 

2010, 707). Vaginismia esiintyy eri tutkimusten mukaan 1-6 %:lla naisista ja se on 

tyypillisesti nuorten naisten vaiva. Tutkimustuloksia voi väärentää se, että kaikkia 

vaginismista kärsivät eivät hakeudu lääkäriin ja sen sekoittuminen muihin 

yhdyntäkipuongelmiin. Iäkkäämmillä naisilla voi myös esiintyä vaginismia estrogeenin 

puutoksesta johtuen, jolloin emätin on kooltaan kutistunut ja vähemmän elastinen. (Heusala 

2001, 260, 261; Väisälä 2006, 262).  

 

 

Kuva 7. Ulompien, emätintä ympäröivien lihasten kouristelevasta supistuksesta johtuva 

vaginismi. (Medikal assesment 2015) 

 

Vaginismi voi olla totaalista, jolloin emätin on kokonaan suljettu tai osittaista, jolloin yhdyntä 

pystytään aloittamaan, kunnes polttava kipu alkaa ja yhdyntä joudutaan keskeyttämään. 

Engman (2007) on tutkinut naisia (n=24), jotka kärsivät osittaisesta vaginismista sekä naisia, 

joilla esiintyi totaalista vaginismia. Tutkimuksen mukaan molemmilla ryhmillä esiintyi 

yhdynnänjälkeistä kipua enemmän kuin yhdynnänaikaista. Yhdynnänaikaista tai 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://medicalassessmentonline.com/terms.php?R%3D116%26L%3DD&ei=hCQ0VYywFoy7swH8lYCoAQ&bvm=bv.91071109,d.bGg&psig=AFQjCNFBMtfaB_3-P69l8X99l58EwfX3mw&ust=1429566618163276
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sisääntyöntymisen aikana esiintyvää kipua kuvattiin terävänä, viiltävänä tai räjähtävänä 

kipuna. Kun taas yhdynnänjälkeinen kipu tuntui polttavana ja kirvelevänä kipuna, joka saattoi 

kestää parikin tuntia. 70 % naisista kuvasi polttavaa kipua virtsatessa ja 30 %:lla esiintyi 

kutinaa yhdynnän jälkeen. (Engman 2007, 66.)  

 

Osa vaginismista kärsivistä nauttivat ja kokevat seksuaalisen kanssakäymisen miellyttävänä 

ilman yhdyntää ja heillä emättimen kostuminen tapahtuu normaalisti. He voivat myös saada 

orgasmin suuseksissä, itsetyydytyksessä ja partnerin stimuloidessa klitorista käsin. Heillä 

saattaa myös olla normaali seksuaalinen halukkuus (Heusala 2001, 261). Hankalimmillaan 

yhdynnän lähestyminen laukaisee potilaan muistissa olevat pelot ja muistot epämiellyttävistä 

aiemmista kokemuksista ja saa aikaan voimakkaan spasmimaisen jännityksen emättimen 

lihaksistoon, joka voi levitä myös laajemmin lantion alueella ja jopa vatsan lihaksiin. Jos 

yhdyntäyrityksiä tässä vaiheessa jatketaan, asiakas voi saada näin vahvistuksen kivusta, joka 

lisää pelkoa entisestään ja peniksen vieminen emättimeen joko ei onnistu tai on erittäin 

vaikeaa ja kivuliasta. (Seksuaaliterveysklinikka 2015). Vaginismista kärsivillä naisilla on 

todettu esiintyvän usein lantionpohjalihasten jännitystilaa. (Väisälä 2006, 262.) Vaginismin 

yleisyydestä lesbojen keskuudessa on varsin vähän tutkittu ja mielipiteet ovat ristiriitaisia. 

McAnultyn ja Burnetten mukaan kirjallisuudessa ei ole raportoitu yhtään vaginismitapausta 

naispareilla, vaikka Bellin mukaan vaginismia esiintyy yhtä paljon heteroseksuaaleilla kuin 

lesboilla. (Bell 1999; McAnulty & Burnette 2006, 200.) Vaginismin vähäisyys heidän 

kohdallaan saattaisi johtua monipuolisimmista seksitaidoista tai seksuaalisuuden laajemmasta 

repertuaarista, jolloin penetraatio ei ole ainut vaihtoehto (McNally & Adams 2000, 86).  

 

Vaginismia esiintyy sekä primaarina että sekundaarina. Primaarinen vaginismi saa alkunsa 

ensimmäisestä yhdynnästä. Sekundaarisesta vaginismista on kyse silloin, kun naisella on ollut 

aikaisemmin kivuttomia yhdyntöjä. (Heusala 2001, 261; Engman 2007, 65.) Sekundaarisen 

vaginismin voi aiheuttaa fyysinen tai psyykkinen trauma, abortti, vaikea synnytys, 

vaihdevuosioireista johtuvat limakalvomuutokset jne. (Eserdag, Zülfikaroglu, Akarsu & 

Micozkadioglu 2011, 74.) Vaginismia voidaan myös luokitella neljää eri vaikeusasteeseen, 

jotka tulevat esille gynekologisen sisätutkimuksen tutkimusasennossa. Ensimmäisen asteen 

vaginismissa tutkimuksen tekijä saa yhden sormen vietyä emättimen sisään ja lihaskouristus 

on tunnettavissa. Toisen asteen vaginismissa asiakas sietää tutkimuksen tekijän pikkusormen 

vaginaansa, mutta se on vaikeaa ja aiheuttaa ahdistusta. Kolmannen asteen vaginismissa 

asiakas osoittaa pelkoa eikä siedä tutkimuksen tekijän yhtäkään sormea vaginaan ja sallii 
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hänen koskea vain emättimen eteiseen tai vulvaan. Neljännen asteen vaginismissa asiakas 

tuntee suunnatonta pelkoa, kauhua ja häpeää. Hän saattaa itkeä, nostaa tutkittaessa pakarat 

ilmaan, puristaa reidet yhteen, vetäytyy itseensä, jännittää kaikki lihakset eikä anna tutkijan 

edes koskea vulvan alueelle tai se on erittäin vaikeaa. (Eserdag ym. 2011, 74.)  

 

Jokaisen vaginismista kärsivän potilaan kohdalla on kyse yksilöllisestä yhdistelmästä 

fysiologisia ja foobisia tekijöitä. Perheväkivälta, seksuaaliset traumat, kuten seksuaalinen 

hyväksikäyttö tai raiskaus voivat aiheuttaa vaginismia. Monella potilaalla ei kuitenkaan 

menneisyydestä löydy mitään traumaattista syytä ongelmaan. Joskus negatiiviset kokemukset 

ensimmäisestä gynekologisesta tutkimuksesta, pelko raskaudesta, synnytyksestä tai 

sukupuolitaudeista saattaa olla syy vaginismin laukeamiseen. On myös epäilty vaginismin 

aiheutuvan miehen peniksen isosta koosta, jolloin nainen voi pelätä emättimen koon 

riittävyyttä. Genitaaleihin liittyvät muut ongelmat, kuten sukupuoliherpes, ahtautunut emätin 

tai kireä immenkalvo, voivat johtaa vaginismiin. (Heusala 2001, 261; Väisälä 2006, 262.) 

 

Myös ankara uskonnollinen kasvatus saattaa altistaa vaginismille. Uskonto vaikuttaa yksilön 

seksuaalisuuteen kulttuurisella ja psyykensisäisellä tasolla sekä ihmisten välisissä suhteissa. 

Monissa uskonnoissa, esim. hinduismissa, islaminuskossa vastustetaan esiaviollista seksiä. 

Tämä kielto on juurtunut sekä miesten että naisten mieleen niin, että naiset pelkäävät 

eristetyksi tulemista tai puhtauden menettämistä suostuessaan esiaviolliseen seksiin ja miehet 

halveksivat ”langennutta” naista ja pitävät häntä arvottomana puolisona. Ahdasmielinen 

kulttuuri ja siitä johtuva sisäinen ristiriita lisää naisen psyykkistä ahdistusta, joka usein 

ilmenee vaginismin tai muun seksuaalisen toimintahäiriön muodossa. Negatiivinen käsitys 

seksuaalisuudesta ja seksuaalielämän aloittaminen ennen avioliittoa lisää riskiä vaginismin 

ilmaantumiseen. Kun mies ottaa saa vaimokseen seksuaalisesti ahdasmielisen naisen, hän 

saattaa kokea aviollisen seksin epätyydyttävänä ja hakee seksuaalista mielihyvää avioliiton 

ulkopuolelta. Kulttuureissa, joissa naimattoman naisen seksuaalisuudesta puhuminen on tabu 

ja morsiamen neitsyys on elintärkeää, vaginismin esiintyvyys on yli 70 % naisista. (Crowley, 

Goldmeier & Hiller 2009; Stayton & Pillai-Friedman 2009, 29).  

 

Vaginismista kärsivillä naisilla esiintyy usein ahdistusta. Watts ja Nettle(2009) tutkivat 

ahdistuksen esiintymistä vaginimista kärsivillä naisilla(n= 244). Tutkimuksen mukaan 76 % 

naisista kokivat olevansa ahdistuneita ja heistä 56 % kokivat ahdistuksen edeltäneen 

vaginismia. Ahdistusta koettiin yleisesti eikä vain yhdyntään liittyvänä. Kumppanin 
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suhtautumisella todettiin myös olevan vaikutusta ahdistuksen esiintymiseen. Kumppanit, jotka 

eivät tukeneet ja jotka painostivat sairauden hoitamista, lisäsivät naisten ahdistusta. Osa 

ahdistuksesta ajateltiin olevan seurausta seksuaalisesta väkivallasta, jota tutkimusryhmän 

naisista neljännes oli kokenut (Watts & Nettle 2009, 143, 146.) Toisaalta Lahaien ym. (2010) 

vaginismia käsittelevässä kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että vaginismin syntyyn 

oletettujen psykologisten tekijöiden osallisuudesta ei ole selkeää tutkimusnäyttöä. Tässä 

katsauksessa psykologisilla tekijöillä tarkoitetaan seksuaalista väkivaltaa, negatiivista 

suhtautumista seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatuksen puutetta. (Lahaie ym. 2010, 715). 

Tutkimuksen tulokset osoittivat tarpeen tarkastella vaginismia kokonaisvaltaisesti ja edistää 

hoitoa, kuten kognitiivis-behavioraalisia menetelmiä ja poisherkistämistä. (Watts & Nettle 

2009). 

 

Taudinmääritys (anamneesi) tehdään esitietojen ja tutkimustulosten perusteella. 

Gynekologisessa tutkimuksessa koskettaessa emättimen eteistä lantionpohjalihakset 

supistuvat niin, että emättimen tähystys ei onnistu. Joskus on vaikea erottaa vaginismia 

vulvodyniasta, jos emättimen eteisestä löytyy myös kipupisteitä. (Väisälä 2006, 262.)  
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5 VULVODYNIAN JA VAGINISMIN HOITO 

 

Vulvodynian ja vaginismin hoidossa on samoja hoitomenetelmiä, lukuun ottamatta 

vulvodyniassa käytettyjä lääkkeellisiä menetelmiä. Molempien hoidon kulmakivi on hyvän 

anamneesin tekeminen. Hoito on aina yksilöllistä ja moniulotteista. Gynekologinen tutkimus 

ja asiakkaan ohjaaminen itsetutkiskeluun tehdään peilin avulla. Molemmissa ongelmissa 

asiakkaalle ja kumppanille tulee opettaa myös kuvin naisen seksuaalianatomiaa ja fysiologiaa.  

Vulvodynian ja vaginismin hoidossa moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien välillä 

on tärkeää. Jo perusterveydenhuollossa tulisi tehdä varhainen diagnoosi ja aloittaa hoito 

lähettämällä asiakas asiaan perehtyneelle erikoislääkärille. Työryhmässä olisi hyvä olla 

gynekologi, ihotautilääkäri, lantionpohjan fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti ja mahdollisesti 

myös gynekologinen kirurgi ja psykologi. Gynekologinen tutkimus ja potilaan ohjaaminen 

anatomian itsetutkiskeluun tehdään peilin avulla. Realistinen tavoite vulvodynian hoidossa on 

kivun vähentäminen, sen hallinta ja sen kanssa eläminen. Hoito ei välttämättä mahdollista 

täydellistä kivuttomuutta ja se vaatii pitkäjänteisyyttä. Potilasta tulee informoida eri 

hoitovaihtoehdoista. (Tommola 2014.) Vaikka vaginismin hoito on varsin tehokasta, on alussa 

tärkeää helpottaa potilaan vahingoittumisen pelkoa, syyllisyyttä sekä 

epäonnistumisahdistusta.( Sironen & Kalilainen 2006, 351).  

 

5.1 Lääkkeellinen hoito 

 

Jos potilas käyttää ehkäisypillereitä, kokeillaan ensin 3 – 6 kk:n taukoa niiden käytöstä 

huolehtimalla ehkäisystä muulla tavoin. Osa potilaista voi tauon jälkeen käyttää pillereitä 

ilman kipuoireita. Joissakin tapauksissa voidaan kokeilla pillerimerkin vaihtoa. Jos 

hiivainfektioita on ollut toistuvasti, aloitetaan hiivan estolääkitys. Myös muut mahdolliset 

emätintulehdukset hoidetaan. Jo gynekologin käynnillä tulee antaa itsehoito-ohjeet 

hygieniasta, limakalvojen hoidosta, vaatetuksesta ja ravinnosta. Potilasta ohjataan myös kivun 

paikallisesta hoidosta sekä kipupisteiden siedätyshoidosta ja emätintä ympäröivien lihasten 

venyttelystä. Jos sisätutkimuksessa todetaan tai on epäily lantionpohjan lihasten liiallisesta 

jännityksestä, tehdään lähete fysioterapiaan. Myöhemmin hoitoon voidaan lisätä 

puudutegeelejä, gabapentiinivoiteita sekä kortikosteroidi-injektioita tai botoxia. 

Puudutegeelejä tulee käyttää päivittäin useiden viikkojen ajan.  Puudutegeeliä tulee laittaa 

kipualueelle 10 – 15 minuuttia ennen yhdyntää. Sen jälkeen geeli tulee pyyhkiä pois tai 



 

 

24 

käyttää kondomia, sillä geeli voi vaikuttaa kumppanin tuntoherkkyyteen. Puudutegeelin 

käytön yhteydessä ei ole suositeltavaa antaa suuseksiä, sillä suun ja nielun limakalvot 

saattavat puutua. Gabapentiinivoide lievittää hermokipuoireita ja sitä tulee käyttää 3 kertaa 

viikossa. Voide saattaa ärsyttää ihoa. Podofyliitoksiinilla voidaan myös penslata herkistyneitä 

kipuhermopäätteitä. Hoito toteutetaan 2 – 4 viikon välein yleensä 3 – 5 kertaa. Penslatun ihon 

päälle voidellaan suojaava mieto estrogeenivoide. Sivuvaikutuksena voi esiintyä muutaman 

päivän ajan paikallista kipua ja kirvelyä. (Kero 2014, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014; 

Tommila 2014.) 

 

Sekä vulvodyniaan että vaginismiin määrätään usein myös hermokipuun tarkoitettuja tai 

kipukynnystä kohottavia, suun kautta otettavia lääkkeitä eli trisyklisiä antidepressanteja 

(Triptyl), gabapentiinia (Gabapentin) tai pregabaliinia (Lyrica). Lääkityksen kesto ja 

lääkkeiden annostus on aina yksilöllistä. Annosta nostetaan vähitellen ja myös lopetetaan 

asteittain (Kero 2014; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014; Paavonen 2013, 489; Pacik 2012.) 

Vestibulektomia-leikkaushoitoa eli kipualueen pinnallista poistamista käytetään viimeisenä 

hoitomuotona, jos konservatiivisesta hoidosta ei ole saatu tuloksia. Toimenpide tehdään 

päiväkirurgiassa ja siinä poistetaan kivulias alue hevosenkenkämäiseltä alalta ja se korvataan 

vaginan limakalvolla, josta puuttuu kipuhermotus. (Kero 2014; Paavonen 490.) Myös botox-

pistoshoidolla voidaan estää kouristelua rentouttamalla tilapäisesti lihaksia. Botoxilla voidaan 

käyttää sekä vagismin että vulvodynian hoidossa. Botoxin käyttö on vielä varsin uutta ja 

käyttö on lähinnä kokeiluasteella. Useimmiten riittää yksi pistoshoito, mutta tarvittaessa 

hoidon voi uusia. (Kero 2014; Pacik 2012.) 

 

5.2 Hygienia – ja limakalvojen hoito-ohjeet 

 

Yhdyntäkipuista asiakasta neuvotaan tekemään alapesu viileällä vedellä ilman saippuaa 

korkeintaan kaksi kertaa päivässä. Aqualan L-perusrasvaa voi käyttää saippuan asemasta. 

Ihon hankaamista pitää välttää ja kuivaaminen tapahtuu taputellen pehmeällä pyyhkeellä. 

Asiakasta neuvotaan olemaan ajelematta häpykarvoitusta, sillä se mahdollistaa ilman kierron 

pikkuhousujen ja ihon välissä. Pikkuhousunsuojia ei suositella niiden hengittämättömyyden 

vuoksi ja kuukautissuoja tulisi vaihtaa riittävän usein. Asiakasta neuvotaan ottamaan 

mahdollisimman usein ilmakylpyjä ja nukkumaan ilman alushousuja. (Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri 2014.) 
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Pesun jälkeen ulkosynnyttimen limakalvoille ja kipualueille voidaan levittää hajustamatonta 

ihoöljyä tai -voidetta. Voide parantaa limakalvojen kuntoa ja helpottaa kipuoireita. 

Liukuvoiteilla tai perusvoiteilla ehkäistään limakalvojen rikkoutumista myös yhdynnässä, 

vibraattoria käytettäessä tai emättimen laajentamisessa eli dilatoinnissa sormin, 

hieromasauvan tai dilatointipuikon avulla. Alushousujen materiaalin tulisi olla hengittävää 

luonnonmateriaalia, esim. puuvillaa, sillä väriaineilla on allergisoivia vaikutuksia. Vaatteet 

eivät saisi olla kiristäviä ja stringejä sekä tiukkoja päällyshousuja tulee välttää. Asiakasta 

neuvotaan pesemään alusvaatteet hajusteettomilla pesuaineilla ilman huuhteluainetta. 

(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014.) 

 

5. 3 Ravinto-ohjeet 

 

Juomalla n.1,5 litraa vettä, virtsa pysyy laimeana eikä ärsytä virtsatessa herkkiä limakalvoja. 

Riittävä juominen myös ennaltaehkäisee virtsatieinfektiota. Sokeroimaton karpalomehu pitää 

virtsan tarpeeksi happamana ehkäisten tulehduksia. Asiakasta neuvotaan pitämään 

suolentoiminta säännöllisenä esim. kuitujen avulla, sillä pakkautuva uloste ja ponnistelu 

ulostaessa voivat lisätä kipuoireita ulkosynnyttimissä. On myös syytä välttää makeaa ja 

vaaleita viljatuotteita hiivatulehdusten ennaltaehkäisemiseksi. Maitohappobakteerituotteet 

normalisoivat sekä suoliston että emättimen bakteerikantaa. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

2014.) 

 

5. 4 Lantionpohjan fysioterapia 

 

Lantionpohjan fysioterapiaa antaa siihen erikoistunut fysioterapeutti, jolla olisi hyvä olla 

myös perehtyneisyys seksuaalineuvontaan. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen auttaa 

tunnistamaan ja erottamaan lihasjännityksen ja rentouden eron, mikä auttaa hallitsemaan 

vulvan alueen kipua. Fysioterapiassa käydään myös läpi itsehoito-ohjeita sekä omatoimisia 

harjoitteita. Fysioterapiassa arvioidaan ensin potilaan tilanne psykofyysisesti. Sen jälkeen 

tehdään lantionpohjan lihasten EMG-mittaus, liikkumis- ja toimintatestit sekä tutkitaan kipua 

ja arvioidaan sitä VAS-kipumittarilla, piirtämällä, ja palpaatiolla. Hoitoa jatketaan 

terapeuttisilla harjoituksilla lihastasapainon saavuttamiseksi ja keskivartalon sekä ryhdin 

hallinnan korjaantumiseksi. Fysioterapiassa käytetään myös biopalautehoitoa, jossa voidaan 

emättimeen työnnetyllä elektrodilla mitata emätintä tukevan lihaksen jännityksen ja rentouden 

eroa ja potilas voi seurata testausta monitorista. Hoidolla on myös tiedostamattomia 
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lihasjännityksiä vähentävä vaikutus. Biopalautehoidon on todettu helpottavan kehon 

itsetuntemusta ja siten vähentävän fyysistä kipua ja psyykkistä jännitystä yhdyntätilanteissa. 

(Törnävä 2012; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014; Jaatinen 2014.) 

 

Fysioterapiassa voidaan myös käyttää psykofyysisiä harjoitteita, rentoutusterapiaa, 

hengitysterapiaa, manuaalista terapiaa, sekä sähkökipuhoitoa, termistä hoitoa ja akupunktiota 

(Jaatinen 2014; Törnävä 2012). Sähkökipuhoito lievittää kipua, rentouttaa 

lantionpohjalihasten jännitystilaa ja rauhoittaa yliaktiivista rakkoa. Hoitoa annetaan 

useimmiten emättimen kautta laitettavan elektrodin avulla. Sähkökipuhoito aloitetaan 

fysioterapiassa, mutta asiakas voi jatkaa sitä kotona. Se on kivuton hoitomuoto, jossa 

hoitovirran voimakkuus säädetään potilaan tuntemusten mukaan. (Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri 2014.) Lantionpohjan fysioterapiasta on tutkitusti paljon hyötyä 

vulvodyniassa. Tommola (2014) mainitsee luentomateriaaleissaan Jernfors ym. tekemästä 

tutkimuksesta HYKSin Naistenklinikalla v.2002 - 2003 vaikeasta tai keskivaikeasta 

vestibuliitista kärsivien potilaiden lantionpohjan fysioterapiasta. 7 hoitokerran jälkeen 58 % 

oppi rentoutumaan ja 68 %:lla yhdynnät muuttuivat kivuttomiksi. Kipu laski VAS 7:stä 

3:een.(Tommola 2014.)  
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6 SEKSUAALITERAPIA 

 

Seksuaalisuudesta ei ollut juurikaan tutkittua tietoa ennen 1940 – lukua. Seksuaaliterapia 

alkoi kehittyä 1950-luvun puolivälistä ja 1960- ja 1970- luvulla William Mastersin ja Virginia 

Johnsonin seksuaalireaktioihin liittyvän tutkimustyön myötä siitä muodostui itsenäinen 

terapiamuoto. He kuvasivat v. 1970 kirjassaan ”Human Sexual Inadequacy” 

seksuaaliterapeuttisen hoitomuodon toiminnallisten häiriöiden hoidossa. Kyseessä oli 

uudenlainen näkökulma parisuhteeseen ja seksuaaliongelmiin. Myöhemmin terapiaa on 

uudistettu ja muokattu useita kertoja, mutta terapian perusperiaatteet ovat pysyneet samoina. 

Kaikkia eri syistä johtuvia oireita eri ihmisillä ja pariskunnilla voidaan hoitaa terapiamallilla, 

johon kuuluvat mm. tiedon jakaminen, neuvonta, koulutus ja kotitehtävät. (Vuola 2003, 261; 

Siron & Kalilainen 2006, 350.) 

 

Seksuaaliterapia on lyhytkestoista yksilö- ja/tai pariterapiaa, jonka tavoitteena on 

seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaaliongelmien ratkaiseminen, jonka päämäärät ja 

lähtökohdat määrittää asiakas. Seksuaaliterapiaprosessin kesto määräytyy yksilöllisesti 

asiakkaan tarpeiden mukaan. Seksuaaliongelmien hoidossa voidaan käyttää PLISSIT-mallia 

(Annon 1976) helpottamaan ammatillisen työskentelyn jäsentämistä (Kuva 8). 

Seksuaaliterapeutti työskentelee mallin 3- ja 4-tasolla antamalla erityisohjeita asiakkaan 

ongelmiin sekä hoitamalla niitä terapian keinoin dialogisella menetelmällä. (Bildjuschkin & 

Petäjä 2011, 6.) 

 

 

Kuva 8. Jack Annon (1976): PLISSIT-malli. (Bildjuschkin & Petäjä 2011) 
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Seksuaaliterapiassa tarkastellaan asiakkaan elämäntilannetta, mahdollisen parisuhteen 

tilannetta, asiakkaan ja kumppanin kokemaa seksuaalielämän ongelmaa sekä yksilön ja parin 

voimavaroja. Seksuaaliterapiassa selvitetään häiriön/oireen syy ja pyritään käsittelemään 

oireen synnyttäviä tekijöitä. Seksuaaliterapiassa oireiden merkityksen ja mielekkyyden 

oivaltaminen ovat tärkeimpiä asioita. Seksuaaliterapeutti auttaa asiakasta auttamaan itseään 

ongelmallisissa asioissa ja tilanteissa. Näin vältetään haitallisten riippuvuussuhteiden 

syntymistä terapeuttiin. Asiakkaalle on tärkeää myös oppia oma ja parisuhteen 

dynamiikka.(Santalahti 2013.) 

 

Seksuaaliterapian pääpaino pidetään nykyhetkessä, mutta tilanteen kokonaisselvityksen 

saamiseksi, on hyödyllistä tutkia myös asiakkaan seksuaalihistoriaa (anamneesi) ja sen 

vaikutusta nykyhetken seksuaalisuuteen. Asiakkaan elämänvaiheita ja läheissuhteita voidaan 

tarkastella elämänviivan, sukupuun tai verkostokartan avulla. Seksuaaliterapiassa myös 

tutkitaan mahdollisen parisuhteen välistä viestintää, itsensä ja tunteidensa ilmaisemista sekä 

oman itsensä että toisen henkilön kuuntelemista. (Sironen & Kalilainen 2006, 361.)  

 

Terapian aloitusvaiheessa luodaan koko terapiaprosessin perusta. Alkuvaiheessa tutustutaan 

asiakkaaseen ja hänen kumppaniinsa, jonka jälkeen sovitaan tapaamisiin liittyvistä asioista; 

ajasta, kustannuksista ja tapaamisten rakenteesta. Aloitusvaiheessa myös rajataan esille 

tulleista tavoitteista ne, joita kohti lähdetään kulkemaan. Jokaisen tapaamiskerran jälkeen 

terapeutin on syytä pohtia asiakkaan kanssa, onko asiakkaalle merkityksellisistä ja keskeisistä 

asioista puhuttu, jotta asiakkaalle vahvistuu käsite oman elämänsä asiantuntijuudesta. 

(Vuohtoniemi 2014; Sironen & Kalinainen 2006, 359.) 

 

Työskentelyvaiheen aikana on muistettava alkuvaiheessa asetetut tavoitteet ja tarkentaa niitä 

aika ajoin. Tavoitteet voivat myös muuttua työskentelyvaiheen aikana. Työskentelyn aikana 

asiakkaalle luodaan toivoa kiinnittämällä huomiota onnistumisiin eli tilanteisiin, joissa 

ongelmaa ei esiinny. On hyvä myös havainnoida ongelmiin liittyvät häpeän ja syyllisyyden 

tunteet ja käsitellä niitä. Jokaisen käynnin jälkeen on hyvä tehdä loppukoonti keskustelluista 

asioista ja asiakkaalta on hyvä vielä varmistaa puhuttiinko hänelle merkityksellisistä asioista. 

Terapiaprosessin lopetusvaiheesta on hyvä muistuttaa paria viimeistä terapiakäyntiä ennen. 

Lopetusvaiheessa tehdään yhteenveto sekä asiakkaalta että terapeutilta. On tärkeää purkaa 

asiakkaan mahdolliset pettymykset ja myös antaa palautetta ja kiitos onnistumisesta 

asiakkaalle. Samalla voidaan selventää seurantakäynnin tai jatkotyöskentelyn tarvetta tai 
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ohjaamisen muulle asiantuntijalle. Ammattitaitoinen seksuaaliterapeutti osaa rajata, milloin 

lyhytkestoinen seksuaaliterapia on riittämätön asiakkaan kaipaamalle muutostarpeelle. 

(Vuohtoniemi 2014; Sironen & Kalinainen 2006, 360 – 365.) 

 

Vaikka asiakas tulee terapiaan saadakseen aikaan muutosta esim. seksuaaliongelmaan tai 

parisuhteeseen, hän saattaa myös vastustaa haluamaansa muutosta. Muutokseen pääseminen 

voi olla työlästä ja totutusta toiminnasta, reagoinnista, minäkuvasta ja suhteesta luopuminen 

voi olla vaativaa. (Nissinen 2014a, Sironen & Kalinainen 2006, 359.) Seksuaaliterapian 

onnistumiseen vaikuttavat asiakkaan omat odotukset ja motivaatio ongelman/häiriön 

hoitamiseen. Tilannetta helpottaa, jos ongelma tiedostetaan ja se on selkeärajainen. Terapia 

tähtää itsehavainnoinnin kehittymiseen, joka vähitellen sallii uudenlaisen suhteen 

muodostumisen alkuperäiseen ongelmaan ja sen hoitamiseen uusien toimintatapojen avulla. 

Seksuaaliterapia on parhaimmillaan luvan antoa, normalisoimista, pelkojen ja ahdistuksen 

vähentämistä ja unohdetun uudelleen opettelua. (Santalahti 2013.) 

 

Asiakkaalle on tärkeää tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja että hänen vaivaansa suhtaudutaan 

vakavasti. Terapeutilla tulee olla aloittelijan mieli eli ”sinä tiedät, kerro sinä minulle”.  

Asiakas ei ole terapeutin antaman hoidon kohde, vaan he molemmat ovat aktiivisia toimijoita 

suhteessa asiakkaan ongelmallisiin kokemis- ja toimintatapoihin. Terapeutin tulisi olla 

empaattinen ja läsnä oleva sekä aidosti kontaktissa asiakkaaseen. Hänen tulee luoda uskoa 

tulevaisuuteen, rohkaista ja tukea asiakasta muutokseen sekä samalla haastaa häntä sopivassa 

määrin kasvuun. (Nissinen 2014a, Santalahti 2013.) 

 

6.1 Seksuaaliterapeuttiset lähestymistavat 

 

Seksuaaliterapiaan sisällytetään erilaisista teoreettisista viitekehyksistä lähteviä 

lyhytterapioita esim. ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, oppimisterapiaa ja hahmoterapiaa, joiden 

tavoitteena on seksuaaliongelman ratkaiseminen ja hoitaminen (Ilmonen & Nissinen 2006, 

451). Asiakkaan tilanteesta riippuen, voidaan seksuaaliterapiassa käyttää erilaisia 

lähestymistapoja riippuen asiakkaan tilanteesta. Psykodynaaminen lähestymistapa tarkastelee 

lapsuuden ja nuoruuden vaikutuksia tämän päivän seksuaalisuuteen ja toisten ihmisten välisiin 

suhteisiin. Tavoitteena on, ettei ihminen toistaisi haitallisiksi koettuja toiminta- ja 

kommunikaatiotapoja nykyisissä ihmissuhteissa ja suhteessa itseensä. (Brusila 2015.) 
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Kognitiivinen lähestymistapa pyrkii löytämään ja selkiyttämään potilaan ajatusrakennelmia ja 

toimintatapoja. Tämän avulla pyritään kumoamaan vääriä uskomuksia ja välttämään 

tulkintoja sekä löytämään toimivampia tapoja nauttia seksuaalisuudesta. 

Kognitiivisbehavioristisessa lähestymistavassa pyritään suoraan käyttäytymisen muutokseen 

lisäämällä selviytymiskeinoja ja parantamalla ongelmanratkaisutaitoja. (Brusila 2015.) 

 

Hahmoterapeuttisessa lähestymistavassa harjoitellaan olemaan kontaktissa itseen ja omiin 

todellisiin tunteisiin ja tarpeisiin, lisäämällä asiakkaan tietoisuutta nykyhetkestä. Terapiassa 

asiakas oppii luopumaan selityksistä ja ymmärtää olevansa itse vastuussa tunteistaan ja 

reaktioistaan. Hahmoterapeuttisessa lähestymistavassa käytetään hyväksi kokemuksellisuutta, 

joka mahdollistaa uudenlaisen suhteen menneeseen ja sitä kautta valinnan mahdollisuuden 

tekemiseen tässä hetkessä. (Nissinen 2014b.) 

 

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa etsitään voimavaroja ja uusia näkökulmia 

ongelmatilanteisiin. Ratkaisukeskeisyyden perusnäkemysten mukaan muutos on jatkuvaa ja 

väistämätöntä ja edistys tapahtuu pienin askelin. Koska menneisyyttä ei voi muuttaa, on 

keskityttävä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen sekä pidetään yllä toiveikkuutta. Terapiassa 

keskitytään enemmän ratkaisuihin ja tavoitteisiin ongelmien sijaan. Ratkaisukeskeisyydessä 

korostetaan, että kaikkiin asioihin on useita näkökulmia ja mielipiteitä, joita ei arvoteta oikea-

väärä–ajattelulla. Jokaisen ihmisen, ihmisten välisen suhteen ja tilanteen nähdään 

ainutkertaisena, jolloin myös ongelmiin löytyy monia vaihtoehtoisia ratkaisuja. (Sironen & 

Kalilainen 2006, 354; Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008, 47 - 50.) 

 

Joskus seksuaaliongelmien takana voi olla henkilökohtaista koskemattomuutta tai ihmisarvoa 

loukkaava teko kuten raiskaus, pahoinpitely tai lapsuudessa tai nuoruudessa tapahtunut 

seksuaalinen hyväksikäyttö. Traumasta muistuttavien tapahtumien ja ärsykkeiden välttäminen 

kuluttaa runsaasti psyykkistä energiaa ja voi vaikeuttaa monin tavoin ihmissuhteita.  

Seksuaaliterapeutin apu ei yksin aina riitä, vaan asiakas saattaa tarvita traumoihin 

erikoistunutta hoitoa ja palveluja. Traumaterapian päämääränä on saada yhteys masennusta 

ylläpitäviin traumaattisiin tunnemuistoihin ja vähentää asteittain muistojen vaikutusta 

nykyelämän pelkoihin ja ihmissuhteisiin. Traumakeskeiset psykoterapiat, kuten 

traumakeskeinen kognitiivis-behavioraalinen terapia ja EMDR eli silmänliiketerapia, ovat 

varsin tehokkaita traumaperäisen stressihäiriön psykoterapeuttisia hoitomuotoja, silloin kun 

oireet ovat jatkuneet pidempään. (Luhtasaari 2010; Käypä hoito 2014.) 
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6. 2 Vulvodynian ja vaginismin hoito seksuaaliterapian keinoin 

 

Seksuaaliterapiaa tulisi antaa vaginismin tai vulvodynian hoidossa lääkinnällisen ja 

fysioterapeuttisen hoidon lisäksi. (Kuva 9). Yhdyntäkivuista kärsiviä naisia vaivaa usein 

fyysisen kivun lisäksi myös henkinen kipu. Heitä saattaa ahdistaa, masentaa tai he saattavat 

kokea toisen kosketuksen inhottavana. Seksi saattaa myös pelottaa. Seksuaaliterapian avulla 

voidaan päästä eroon ahdistavista ajatuksista. Terapiassa edetään asiakkaan ehdoilla. Ensin 

selvitetään mikä asiakkaasta tuntuu kaikkein isoimmalta ongelmalta. Terapian alussa 

tutustutaan myös omaan seksuaalisuuteen sekä omaan kehoon peilin ja mielikuvaharjoittelun 

avulla. Sukupuolielinten rakenne ja toiminta tulee selvittää asiakkaalle kuvien avulla. 

Seuraavaksi tutustutaan kipualueisiin ja asiakas voi pitää päiväkirjaa kipujen esiintymisestä, 

niiden laadusta, paikasta ja ajankohdasta. (Sironen & Kalilainen 2006, 351; Nurmi 2015.) 

 

 

Kuva 9. VVS: n hoitokaavio (Tommila 2014). 

 

Asiakas määrittelee itse omat tavoitteensa. Yleisenä tavoitteena voisi pitää mahdollisimman 

tyydyttävää seksielämää, jonka jokainen itse määrittelee. Yhdyntäkipujen hoidossa on usein 

päämääränä mahdollisimman kivuttoman yhdynnän aikaansaaminen tai se, että asiakas oppisi 

tulemaan kivun kanssa toimeen niin, että hän hallitsee kipua eikä kipu häntä. Tavoite voi 
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myös olla muiden seksuaalista nautintoa tuottavien toimintojen löytäminen tai ahdistuksen 

lievittyminen. (Sironen & Kalilainen 2006, 351; Nurmi 2015.)  

 

Vulvodyniasta tai vaginismista kärsivälle on tärkeää tietää, että yhdyntäkipu on varsin yleistä 

naisten keskuudessa eli terapeutin tulee normalisoida tilanne. Yhdyntäkivusta kärsivälle 

saattaa olla myös vapauttavaa tietää, että yhdynnän suorittamista voi suunnitella vasta kun 

keho ja mieli sitä haluaa. Terapiassa tulee myös virittää toivoa ja keskittyä enemmän tähän 

hetkeen ja tulevaisuuteen kuin menneisyyteen. Terapeutin tulee myös vahvistaa naisen omia 

tai parisuhteessa olevia positiivisia ja toimivia asioita. (Engman 2011.) Terapia vaatii 

asiakkaalta ennen kaikkea uskallusta lähteä selvittämään omia asioitaan. Asiakkaalle 

selvitetään, että paraneminen etenee aalloittain. Joskus edistyminen tapahtuu nopeastikin, 

toisinaan tilanne polkee paikallaan. Vaikka kivun hoitaminen on sen alkuvaiheessa 

asiakkaalle helpompaa, ei avun hakeminen ole koskaan liian myöhäistä. (Nurmi 2015.) 

 

Yhdyntäkipujen hoidossa olisi tärkeää saada myös mahdollinen kumppani mukaan 

seksuaaliterapiaan. Kumppani tarvitsee myös ohjausta ja kivun selvittämistä. Hänellä saattaa 

olla myös pelkoja tilanteesta. Terapeutti voi toimia heidän välillään sanoittajana, sillä usein 

pariskunta tulkitsee toisiaan väärin pelkistä eleistä tai ilmeistä. Terapeutin on tärkeää saada 

heidän välilleen enemmän keskusteluyhteyttä. Kumppanille olisi hyvä varata myös oma aika, 

sillä hän haluaa monesti käydä läpi omaa tilannettaan ja seksuaalisuuttaan. Yhdyntäkipujen 

vuoksi voidaan pariskunta määrätä yhdyntäkieltoon. Tämä saattaa helpottaa lähellä oloa 

naiselle, kun kosketus ei tarkoitakaan automaattisesti yhdyntää. Kun nainen välttelee 

läheisyyttä, satuttaa se myös kumppania ja vaatii paljon kärsivällisyyttä. Kumppanille 

läheisyyden välttely voi aiheuttaa yhtälailla suorituspaineita, mielipahaa ja epäonnistumisen 

pelkoa. Pariskuntaa ohjeistetaan, että yhteistä aikaa olisi varattava yhdessäoloon, ei pelkkään 

erotiikkaan. Pariskuntaa tulee muistuttaa, että seksi on myös omalla vastuulla, ei vain 

kumppanin vastuulla. (Nurmi 2015.)  

 

Asiakkaan ja hänen kumppaninsa on terapian kuluessa etsittävä yhdessä sanoja, joilla 

seksuaalisuudesta ja sukupuolielämästä voi puhua. Niistä puhuminen saattaa olla parille usein 

vaikeaa.  Terapiassa etsitään myös omia eroottisia alueita yksin ja yhdessä sekä kerrotaan 

niistä ja omista tuntemuksista toiselle. Terapiassa tulee puhua myös itsetyydytyksestä ja sen 

tärkeydestä kummankin kohdalla. Itsetyydytyksen opettelu ja vuorovaikutukseen pääseminen 

ovat osa hoitoa. Vaikka asiakas ei olisikaan parisuhteessa, on myös kumppaniin, seurusteluun 
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ja vuorovaikutukseen liittyvistä asioista syytä keskustella. Nainen saattaa kipujen vuoksi 

pelätä suhteen aloittamista ja sulkee suhteen mahdollisuuden pois mielestään.(Nurmi 2015.) 

 

Jos vaginismi tai vulvodynia on lievä, voi ongelman käsittelyyn riittää muutama terapiakäynti 

Vaikeissa tapauksissa asiakas voi tarvita jopa psykoterapiaa, jos hänellä on vakavaa 

masennusta. Kognitivisbehavioristisella seksuaaliterapialla on saatu hyviä tuloksia vaginismin 

ja vulvodynian hoidossa. Engmanin tutkimuksen mukaan (N= 44), naisista 81 % kykeni 3 

vuoden terapian jälkeen yhdyntään, 61 % kykeni siihen ilman kipua ja pystyi nauttimaan 

yhdynnästä. (Engman 2011.)  

 

6.3 Ratkaisukeskeinen seksuaaliterapia vulvodynian ja vaginismin hoidossa 

 

Ratkaisukeskeinen terapiaprosessi käynnistyy jo silloin, kun asiakas ottaa yhteyttä 

terapeuttiin. Ensimmäisen tapaamiskerran jännitystä voidaan lievittää vapaalla 

alkukeskustelulla ja yleistämällä asiakkaiden jännitystilaa ensimmäisellä tapaamiskerralla. 

Alkukeskustelun tarkoituksena on luoda vapautunut ilmapiiri, joka on pohja tulevalle 

terapiasuhteelle. Vapaan alkukeskustelun jälkeen terapeutti antaa asiakkaalle tilaa kertoa, 

miksi hän on tullut terapiaan: Mikä teidät on tuonut tänne tänään?  Miten voin olla avuksi? 

Millaista apua toivot saavasi? Terapeutti voi myös kysyä millaisin toiveajatuksin asiakas on 

tullut terapiaan ja mitä terapiassa pitäisi tapahtua, jotta asiakas kokisi käynnin olleen hänelle 

hyödyllinen. (Sironen & Kalilainen 2006, 359; Putkisaari 2012, 12 - 13.) Ratkaisukeskeisessä 

terapiassa pyritään aina kohtaamaan asiakas ihmisenä, erottaen hänet terapiaan tulon syynä 

olevista ongelmista. Seksuaaliterapeutin vastaanotolla ei ole vulvodynia- ja vaginismipotilas, 

vaan vulvodyniasta tai vaginismista kärsivä ihminen, jonka elämää kipu vaikeuttaa (Putkisaari 

2012, 21). 

 

Ratkaisukeskeisessä seksuaaliterapiassa voidaan käyttää työskentelyn apuna erilaisia luovia 

menetelmiä, kuten elämänviivaa, sukupuuta, verkostokarttaa, luovaa kirjoittamista tai oman 

elämän kuvittamista maalauksilla tai kuvakollaaseilla. Kartoittamisen apuna voidaan käyttää 

myös asiakkaan seksuaalihistorian haastattelua. Anamneesissa pyritään pitäytymään 

nykyhetkessä, mutta jos asiakas tunnistaa ongelmansa liittyvän menneisyyteen voidaan 

nykyhetken ongelmaa tarkastella myös menneisyydestä käsin. Jos asiakas toivoo 

menneisyyden tarkastelua, pidetään tarkastelun lähtökohtana sitä, mitä asiakas voi oppia 
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menneisyydestään ja millä voimavaroilla hän on selvinnyt siihen liittyvistä ongelmistaan. Ei 

siis etsitä ongelmien syitä, vaan ratkaisuja niihin. (Putkisaari 2012, 14.) 

 

Vulvodyniasta tai vaginismista kärsivä asiakas voi nimetä ongelmansa esim. kyvyttömyytenä 

seksuaaliseen nautintoon ja sen antamiseen, epäonnistumisena parisuhteessa tai naisena 

olemisessa. Terapeutin tulee kysyä asiakkaalta esim. miten on päätynyt tähän ajatukseen tai 

miten kokemus siitä näkyy arjessa. Kun asiakas on määritellyt ongelmansa, terapeutti voi 

ohjata asiakasta nimeämään ja määrittelemään ongelman uudelleen ja etenemään 

ongelmapuheesta kohti ratkaisupuhetta. Asiakkaan huomio kohdistetaan siihen mikä toimii, 

eikä siihen mikä ei tehoa. Terapeutti voi ohjata asiakasta kuvaamaan ongelmaansa uudesta 

näkökulmasta hyväksyvästi ja antamaan sille positiivisempi nimi. Usein pelkkä asioiden 

uudelleennimeäminen auttaa asiakasta ongelman käsittelemisessä. (Putkisaari 2012, 14 – 15 

 

Kun asiakas on nimennyt ongelmansa uudelleen, terapeutti voi kääntää ongelmapuhetta 

selviytymispuheeksi kysymällä miten asiakas on oikein tullut toimeen kaikesta vaikeudesta 

huolimatta ja mitä keinoja hänellä on ollut estämään tilannetta huonontumasta. Mistä arvelet 

johtuvan, ettei tilanteesi ole vielä huonompi? Voimaantumiseen suuntaavilla 

selviytymiskysymyksillä voidaan vaikeasta tilanteesta huolimatta nostaa esiin asioita, joita 

asiakas jo tekee hyvin ja oikein. Kysymyksillä kiinnitetään huomiota onnistumisiin ja 

saavutuksiin, joihin hän on yltänyt työelämässä, kotona ja harrastuksissa: Miten olet selvinnyt 

aiemmin yhdyntäkiputilanteissa? Mitä olet jo tehnyt kivun lievittämisen eteen? (Putkisaari 

2012, 17, 26.) 

 

Ratkaisukeskeisessä seksuaaliterapiassa ollaan kiinnostuneita enemmän siitä mikä saa kivun 

vähenemään kuin mikä saa sen lisääntymään: Ratkaisukeskeisessä terapiassa ajatellaan myös, 

että kaikissa ongelmissa on aikoja, jolloin ongelma ei ole ongelma: Milloin olit viimeksi 

vähemmän kivulias? Mitä ajattelit, tunsit tai teit silloin? Poikkeuskysymyksillä pyritään 

löytämään tilanteita, joissa asiat ovat edes hetkellisesti hyvin asiakkaan ongelmasta 

riippumatta: Onko ollut hetkiä, jolloin kipua on ollut poissa tai vähemmän häiritsevänä? 

(Putkisaari 2012, 18, 21.) 

 

Terapeutin silmissä terapiaan hakeutuvalla asiakkaalla tai pariskunnalla on aina toivoa ja tämä 

toivo tulee välittää asiakkaalle: Hyvää menneisyyttä muistelemisen kautta voidaan päästä 

toiveisiin: ” mikä oli hyvää ennen, mitä siitä halutaan jatkuvan tänään?” Ratkaisukeskeisessä 
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seksuaaliterapiassa voidaan myös käyttää ns. ihmekysymyksiä. Ne ohjaavat asiakasta 

kuvittelemaan millaista hänen elämänsä tulee olemaan ongelman ratkettua. Ihmekysymysten 

avulla asiakas pyritään suuntaamaan pois menneisyydestä ja luomaan yksityiskohtaisen ja 

elävän kuvauksen toivomastaan tulevaisuudesta. Yhdyntäkivusta kärsivää asiakasta voidaan 

ohjata kuvittelemaan kivun häviämisestä yöllä nukkumisen aikana sitä itse tietämättä: Kun 

heräät seuraavana aamuna, mistä tiedät, että ihme on tapahtunut? Mikä on toisin? Mitä muut 

huomaavat? Miten kumppanisi toimisi, kun huomaisi, että ihme on tapahtunut? 

Ihmekysymysten avulla asiakas voi luoda mielikuvan elämästä ilman kipua ja voi alkaa 

käyttäytymään ikään kuin ihme olisi jo läsnä terapiatilanteessa. Asiakas voi myös havaita, että 

todellisuudessa on ollutkin tilanteita, jolloin kiputilanne on ollut parempi. (Putkisaari 2012, 

18, 22, 24 - 25.) 

 

Tavoitekysymyksillä pyritään löytämään kapeampi, rajatumpi ja konkreettisempi kuva 

asiakkaan tavoitteista. Usein asiakkaat määrittelevät tavoitteekseen päästä eroon esim. 

kipuongelmastaan, mutta käytännössä on todettu olevan tehokkaampaa pyrkiä asettamaan 

tavoitteita, jotka kuvaavat jonkin asian läsnäoloa eikä jonkin seikan puuttumista. 

Tavoitekysymys konkretisoi asioita, joiden saavuttamisen eteen asiakas on valmis tekemään 

töitä. Jos pyrkimyksessä ei onnistukaan, voidaan vain todeta, että kyse ei ole 

epäonnistumisesta, vaan että tavoitteen saavuttamiseen ehkä tarvitaankin vielä enemmän 

työtä. Joskus tavoite osoittautuu vaikeaksi saavuttaa, jolloin voidaan lähteä pilkkomaan 

tavoitetta pienempiin välitavoitteisiin. Usein parit ilmaisevat toiveekseen, että toinen ei tekisi 

jotain. Terapeutin tulisi kääntää asiakkaan ilmaus siihen mitä hän toivoisi sen sijaan 

tapahtuvan. Jos yhdyntäkivusta kärsivä asiakas pelkää kumppaninsa haluavan seksiä, voisi 

häneltä kysyä: Mitä sinä toivoisit kumppaniltasi sen sijaan että hän ehdottaisi yhdyntää? 

Asiakas voisi todeta siihen toivovansa hellyyttä ja läheisyyttä ilman seksin vaatimusta. Mitä 

vaikutusta sillä olisi, että kumppanisi tulisi lähellesi vain koskettaakseen ja helliäkseen? 

Tavoiteajatteluun voi myös lisätä hyötyajattelun tavoitteen mielekkyyden vakuuttamiseksi: 

Mitä hyötyä tavoitteestasi on sinulle itsellesi? Mitä myönteisiä vaikutuksia sen 

saavuttamisesta on sinulle? Millä tavalla kumppanisi hyötyy siitä, että saavutat tavoitteesi? 

(Putkisaari 2012, 30 - 32, 35.)  

 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa käytetään perinteisesti kotitehtäviä ja harjoitteita, joista asiakas 

tekee kotonaan terapiatapaamisen välillä ja joiden sujumisesta keskustellaan aina seuraavalla 

terapiakäynnillä. Terapeutti kuuntelee asiakkaan toiveita ja pyrkii ehdottamaan niiden 
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pohjalta tavoitetta kohti vieviä tehtäviä. Tehtävien tulisi olla mielekkäitä ja hyvin perusteltuja, 

jotta ne motivoisivat asiakasta ja hän sitoutuisi niihin. Seksuaaliterapiassa hyviä harjoitteita 

ovat parille esim. hellyysharjoitukset ja yksilöasiakkaalle esim. omiin sukuelimiin 

tutustumista peilin avulla tai seksiin liittyvistä fantasioista kirjoittamista. Seksuaaliterapiassa 

voidaan käyttää myös desensititaatio-, mindfulness-, sensate focus- ja rentoutusharjoituksia. 

Harjoitteiden avulla pystytään tunnistaman toimivaa seksuaalielämää haittaavia solmukohtia. 

Ne antavat myös tietoa seksuaalisiin toimintoihin ja tunteisiin liittyvistä ajatuksista, 

uskomuksista ja esteistä, joita työstämällä edetään kohti muutosta. Kommunikaation 

paranemisella ja omien tarpeiden ja odotusten ilmaisemisella saavutetaan tyydyttävämpi 

seksuaalielämä. (Sironen & Kalilainen 2006, 351 – 352; Putkisaari 2012, 34.)  

 

Terapian edistymistä seurataan tapaamiskertojen aikana. Edistyminen kasvattaa motivaatiota 

ja toivoa tavoitteen saavuttamisesta. Asiakkaan edistymistä kartoittavia kysymyksiä voisivat 

olla: Mikä nyt on edes vähän paremmin kuin viime tapaamisella? Missä asioissa on jo 

tapahtunut edistystä? Mitä edistymisen merkkejä voit huomata? Mistä huomaat, että asia josta 

olit huolissasi, ei enää vaivaa sinua? Mitä sinun pitäisi tehdä, että pysyisit oikeassa sunnassa? 

Yhdyntäkivusta kärsivän asiakkaan edistymistä voidaan seurata lisäksi myös VAS - 

kipuasteikolla: Asteikolla 0-10, missä olet tänään? Mitä tulee olemaan toisin, kun olet 

kipuasteikossa päässyt yhtä lukua alemmas? (Putkisaari 2012, 37 – 38.) 

 

6. 4 Seksuaaliterapiassa käytettäviä harjoituksia 

 

6.4.1 Desensitiaatioharjoitukset 

 

Desensitiaatiolla eli poisherkistämisellä lisätään emättimen ja lantionpohjan lihasten 

kosketussietoa dilatoinnilla tai kipupisteitä painamalla. Asiakasta neuvotaan tekemään 

omatoimista harjoittelua päivittäin tai useaan kertaan viikossa. Emättimen suulla saattaa olla 

selkeät pinnalliset kipualueet, jotka löytyvät sormin koskettelemalla tai peilistä katsomalla. 

Kipupisteitä painamalla pyritään vähentämään kipuherkkyyttä ja totuttamaan kipualuetta 

kosketukseen. Limakalvot tulee suojata perusvoiteella tai öljyllä. Kipualueita painetaan kivun 

mukaan 30 – 90 sekuntia kerrallaan, kunnes kipu helpottaa. Painaminen suoritetaan kipua 

kohden keskittyen samalla hengittäen. Kipualuetta voi myös hieroa kevyesti ja/tai käyttää 

jännitys/rentoutus-menetelmää. Käsittely ohjataan sekä asiakkaalle että partnerille. (Törnävä 

2013; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014.) 
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Emätintä ympäröivän lihaksiston lihaskireyden helpottamiseksi ohjataan 

venyttelyharjoituksia. Venyttelyä voi suorittaa joko yhdellä sormella tai kapealla laajentimella 

eli dilatointipuikolla. Laajenninta voi joko lämmittää tai viilentää ennen venyttelyä. 

Venyttelyssä käytetään aina liukastetta tai puudutegeeliä. Rauhallinen hengitys helpottaa 

venytysharjoittelua. Venyttelyä tulisi tehostaa kerta kerralta voimakkaammaksi ja siirtyä 

rohkeasti useampiin sormiin tai suurempiin laajentimiin. Kumppanin sormet voivat olla 

parhainta siedätyshoitoa kipupisteille ja emättimen lihaksille. Tavoite on edetä kumppanin 

penistä suurempaan laajentimeen. (Törnävä 2013; Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2014.) 

 

6.4.2 Mindfulness-harjoitukset 

 

Mindfulness eli tietoisen läsnäolon harjoittelu voi auttaa naista keskittymään tähän hetkeen ja 

vähentää mieleentulevia ajatuksia menneestä tai tulevasta. Tämä ohjaa naisen pois 

häiritsevistä ajatuksista ja mahdollistaa paremmin keskittymään fyysisiin aistimuksiin tässä 

hetkessä esim. kivun pelon vähentämiseksi. (Mcgrath 2012.) Suomen mielenterveysseuralla 

on internetsivuillaan mindfullness-harjoituksia, joita voi ohjata asiakkaan tekemään. Sivuilla 

on mm. ankkurointiharjoitus, rentouttava kehon kuunteluharjoitus sekä ajatusten 

seuraamisharjoitus. (Suomen mielenterveysseura 2015). 

 

6.4.3 Läheisyyden harjoittelu 

 

Jos parisuhteessa kohtaaminen tuntuu hankalalta, he alkavat vältellä sitä. Parin välinen 

etäisyys näkyy usein myös seksuaalisina ongelmina. Seksuaaliterapiassa voidaan antaa 

harjoitusohjeita läheisyyden lisäämiseksi. Seksuaaliterapeutti voi kehottaa pariskuntaa 

asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja listaamaan ne asiat, joista he ovat valmiit 

luopumaan yhteisen ajan hyväksi. Läheisyyttä lisäävä harjoitus voi myös olla halausharjoitus, 

jossa halataan toisiaan niin kauan kunnes se alkaa tuntumaan epämukavalta. Halauksen 

jälkeen on tärkeää kertoa vuorotellen, millaisia tunteita halaaminen herätti. Pariskunta voi 

harjoitella katsekontaktin ylläpitämistä katsomalla toisiaan niin kauan, kunnes katsominen 

alkaa tuntua epämukavalta. Myös tämän harjoituksen jälkeen on tärkeää kertoa toisilleen, mitä 

tunteita harjoitus sai aikaan. (Ala-Luhtala 2008.) 

 

Seksuaaliterapeutti voi myös ohjata pariskuntaa kokeilemaan erilaisia kosketuksia ja opetella 

erottamaan ne toisistaan. Tunnekosketus on esim. ohimenevä hipaisu tai taputus, jossa ei ole 
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minkäänlaista päämäärää. Aistillinen kosketus on hellempi tai läheisempi hipaisu esim. 

kaulalle tai poskelle, jossa ei myöskään ole päämäärää. Molemmat kosketustavat viestittävät 

läsnäolosta. Seksuaalisen kosketuksen tarkoitus on tuottaa mielihyvää ja se vie usein kohti 

seksuaalista toimintaa. Harjoituksen avulla voi luoda vaatimuksetonta ilmapiiriä. (Ala-Luhtala 

2008.) 

 

Intiimit- treffit-harjoitus lisää emotionaalista läheisyyttä. Pariskuntaa voi ohjeistaa tekemään 

harjoitus jommankumman aloitteesta, jos suhteessa on ollut kymmenen päivän jakso ilman 

mielihyvään tähtäävää kosketusta. Harjoitukseen tulee varata aikaa riittävästi ja varmistaa, 

ettei kukaan häiritse sitä. Aloitteen on oltava henkilökohtainen ja kutsuva eikä pakottava. 

Treffiharjoituksessa tulisi muistella sellaisia hetkiä, kun on kokenut itsensä erityisen 

läheiseksi kumppanin kanssa. Pariskunnan tulisi keskustella niistä tunteista, joita läheisyys oli 

silloin herättänyt sekä miten luottavaiseksi itsensä tunsi. Sen jälkeen tulisi kertoa millainen 

käyttäytyminen tai mitkä asenteet, tunteet estävät läheisyyttä. Harjoituksessa tulee keskittyä 

omiin tunteisiin ja omaan käyttäytymiseen eikä kumppanin tekemiseen tai tekemättömyyteen. 

Pariskunnan tulee tehdä kolme pyyntöä toisilleen vahvistaakseen intiimiyden tunnetta. (Ala-

Luhtala 2008.) 

 

6.4.4 Sensate focus- harjoitukset 

 

Sensate focus eli koskettelu/aistillisuusharjoitukset ovat seksuaalineuvonnassa – ja terapiassa 

annettavia harjoituksia, joissa keskitytään koskettamisen tuottamiin aistimuksiin ja tunteisiin. 

harjoituksia voidaan antaa tehtäväksi esim. kolme kertaa viikossa. (LIITE 3) Yhdyntäkielto 

voidaan sopia olemaan voimassa niin kauan, kunnes terapeutti antaa luvan rakastelulle, 

varsinkin jos kipu on lisännyt yhdyntäpelkoa. (Mcgrath 2012.) Harjoitukset vähentävät 

seksuaalisuuteen liittyviä suorituspaineita, ahdistusta ja vanhan seksuaalisen 

vuorovaikutuksen rajoituksia. Ne lisäävät rentoutumista, yleistä hyvinvointia ja tunneyhteyttä 

kumppaniin. Hellyysharjoitusten aikana voi keskittyä pelkästään hyväilyyn ja sen 

vastaanottamiseen ilman yhdyntään ja seksuaaliseen koskettamiseen liittyviä suorituspaineita. 

Harjoitusten aikana molemmat ovat sekä aktiivisessa että passiivisessa roolissa, niin että 

toinen koskettelee ensin ja sen jälkeen on toisen vuoro. Tarkoituksena on hyväillä kumppanin 

vartaloa ensin selkä- ja sitten vatsapuolelta päästä varpaisiin, mutta rintoihin ja 

sukupuolielimiin ei kosketa. (Lintula 2013.) Pariskunta voi myös harjoitella seksuaalista 

vuorovaikutusta ja mielihyvää menemällä yhdessä suihkuun ja pesemällä toisiaan. Peseminen 
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aloitetaan selästä ja edetään kehon etuosaan pesemällä keho ylhäältä alaspäin. Sen jälkeen 

pariskunta vaihtaa rooleja ja lopuksi kuivaavat toisensa pyyhkeellä. Suihkun jälkeen 

pariskunta jatkaa koskettelua esim. makuuhuoneessa ensin antajana sekä vastaanottajana ja 

sen jälkeen voivat kosketella toisiaan molemminpuolisesti. Jos harjoitus aiheuttaa ahdistusta, 

on pariskunnan hyvä sopia ns. turva-asento. Asennossa ei katkaista fyysistä kontaktia ja siinä 

pystyään niin kauan, kunnes ahdistus vähenee. Sen jälkeen keskustellaan tapahtuneesta ja 

siitä, onko mahdollista jatkaa siitä, mihin jäätiin. (Ala-Luhtala 2008.)  

 

Harjoitusten avulla on tarkoitus palauttaa mieleen mielihyvään suuntautunut kosketus, joka on 

seksuaalisuudessa tärkeää (Ala-Luhtala 2008). Harjoitusten väliin sijoittuvilla käynneillä 

pariskunnalla on mahdollisuus keskustella kokemuksistaan terapeutin kanssa ja tarvittaessa 

terapeutti antaa lisäohjeita harjoituksista. On tärkeää kertoa miltä tuntui koskettaa ja ottaa 

vastaan kosketusta, minkälaisia havaintoja tehtiin omista reaktioista sekä totutuista tavoista 

koskettaa ja vastaanottaa kosketusta. Kokeiltiinko jotain uutta ja miltä se tuntui? Mikä tuntui 

erityisen hyvältä ja mikä ei niin hyvältä? (Mcgrath 2012; Lintula 2013.) 

 

6.4.5 Rentoutumis- ja hengitysharjoitukset 

 

Rentoutumista voidaan käyttää kivunhallinnassa ja sillä voidaan vaimentaa elimistön jatkuvaa 

taistele- tai pakene-reaktiota kohdistamalla tietoisuus esim. tiettyyn lauseeseen, oman 

hengityksen seuraamiseen tai mielen tyhjentämiseen ohikiitävistä ajatuksista. 

Rentoutusreaktio ei ole automaattinen, vaan sen aikaansaamiseksi on opeteltava erilaisia 

tekniikoita. Rentoutumisen välittömiä vaikutuksia ovat verenpaineen, sydämen sykkeen, 

hengitysnopeuden ja hapenkulutuksen aleneminen. Pitkäaikaisvaikutuksia ovat 

ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden väheneminen sekä parempi selviytyminen 

stressitilanteissa. Rentoutumisharjoitusten avulla vähennetään myös kivun pelkoa. (Vainio 

2009b.) Rentoutumisharjoitukset tulee antaa asiakkaalle kirjallisena, jotta niitä on helpompi 

tehdä kotona. (LIITE 2) 

 

Hengityksen avulla voimme vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin. Jännittynyt ihminen 

hengittää usein kiivaasti, pinnallisesti ja saattaa pidätellä hengitystään. Vaikka hengitys onkin 

pääosin automaattista, voimme vaikuttaa siihen tahdonalaisesti esimerkiksi mielikuvien, 

äänen tai liikkeen avulla. (Martin 2015.) Kipupotilasta on hyvä ohjata hengitysharjoitusten 
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tekemiseen (LIITE 3), sillä keskittynyt hengittäminen usein helpottaa kipua (Väistö & 

Karlsson 2014, 22). 
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7 POHDINTA 

 

Yhdyntäkivut ovat varsin yleinen syy hakeutua gynekologin vastaanotolle. Kivun lisäksi 

naiset saattavat kärsiä myös henkistä kipua; ahdistusta, masennusta ja seksuaalista 

haluttomuutta. Kipu ja epäonnistuneet yhdynnät laukaisevat pelon ja nainen oppii varomaan 

ja pelkäämään sitä. Pelko estää naista myös kiihottumasta ja syntyy noidankehä. Moni pitää 

yhdyntää ainoana seksuaalista tyydytystä antavana vaihtoehtona ja kun se ei enää 

onnistukaan, eristäydytään eikä siedetä enää läheisyyttä ja kosketusta. Seksuaalinen 

”klikkiytyminen” tapahtuu vähitellen ja on sen vuoksi vaikeasti tunnistettavissa ja 

paranemiseen voi kulua aikaa. (Nurmi 2015.) 

 

Yhdyntäkipua kärsivät naiset ovat yksi yleisimmistä asiakasryhmistä myös Tyksin 

Naistenklinikan seksuaaliterveyspoliklinikalla. Kokemukseni mukaan tämän asiakasryhmän 

ongelmakohtia elämässä ovat useimmiten stressi, suorituspaineet opiskelussa tai työelämässä 

ja kova vaatimustaso kaikissa elämäntilanteissa. Useimmat heistä ovat korkeasti koulutettuja, 

menestyviä ja kauniita nuoria naisia, jotka näkevät itsensä rumina ja epäseksikkäinä. Heillä on 

lähes poikkeuksetta ongelmia kehonkuvan ja itsetunnon kanssa. Monilla tuntuu olevan 

”monta rautaa tulessa”: opiskelut loppusuoralla, työssäkäyntiä opiskelun ohella ja tilanteeseen 

tyytymätön kumppani. Toiveet muutoksista usein siirretään hetkeen, jolloin opiskelukiireet 

jäävät. Varsin usein käyntien aikana kuitenkin käy ilmi, että tilanne ei paranekaan vaikka osa 

stressitekijöistä vähenisikin.  

 

Yleensä vastaanottokäynneillä aloitamme naisen anatomian pohdinnasta kuvin ja sanoin. On 

todella yllättävää, miten huonosti nykyajan nuorilla naisilla on tietoa naisen anatomiasta ja 

sen toiminnasta. Sosiaalinen media tuntuu suoltavan seksiä ja paljasta pintaa päivittäin 

meidän eteemme, mutta ei välttämättä edistä seksuaaliterveyttä. Nykyajan nuorilla aikuisilla 

näyttäisi olevan suuremmat vaatimukset omasta ulkonäöstään ja seksuaalisuudestaan kuin 

oman ikäpolven nuorilla oli. Kun ulkonäkö tai seksuaalinen halu ja taidot eivät vastaakaan 

median antamaa kuvaa ”normaalista” seksikkäästä, kyltymättömästä ja halukkaasta naisesta, 

koetaan suurta epäonnistumista omassa naiseudessaan. Koen välillä suurta surua ja murhetta 

heidän puolestaan ja yritän poliklinikkakäynneillä aina korostaa oman itsensä ja kehonsa 

arvostamista erilaisten harjoitusten ja tehtävien muodossa. 
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Vulvodyniaa ja vaginismia hoidetaan Tyksin Naistenklinikalla moniammatillisesti ja 

vulvodynian hoitopolun luominen klinikallamme on loppusuoralla. Yhdyntäkipuja 

selvitellään ensin vulvodyniavastaanotolla, jossa seksuaalineuvontakoulutuksen saanut 

gynekologi ohjeistaa sekä lääketieteellisesti että hoidollisesti asiakasta. Hän tekee tarvittaessa 

lähetteen fysioterapiaan, jossa seksuaalineuvojakoulutuksen saanut fysioterapeutti keskittyy 

pelkästään lantionpohjan ongelmiin. Gynekologi tekee myös lähetteen 

seksuaaliterveyspoliklinikalle, jossa seksuaalineuvojat ohjeistavat seksuaalisuuteen liittyvissä 

asioissa. Tärkeää työssä on myös yhteiset palaverit yhdyntäkipupotilaita hoitavien 

ammattiryhmien kesken, jossa voimme miettiä yhtenäisiä hoitolinjoja, suunnitella koulutuksia 

ja jakaa kokemuksia. 

 

Lopputyötä tehdessäni jäin kaipaamaan tutkittua tietoa vulvodynian tai vaginismin 

yleisyydestä naisten välisessä seksissä. Tämän hetken tutkimustietoa löytyi aiheesta ihan 

minimaalisesti ja jäi varsin epäselväksi, miten yleistä kipu on naisten välisessä seksissä ja 

onko seksi muodoltaan rajumpaa tai enemmän kipua aiheuttavaa heterosuhteessa. Muutamissa 

lähteissä mainittiin, että yhdyntäkipua on tutkimusten mukaan vähemmän lesbosuhteissa, 

mutta käytännön kokemus osoitti sitä esiintyvän saman verran kuin heterosuhteissa. Olisi 

myös kiinnostavaa saada lisätietoa uskonnon ja kulttuurin vaikutuksesta erityisesti vaginismin 

syntyyn. Alueellamme on paljon maahanmuuttajia, mutta yhdyntäkipujen vuoksi 

seksuaaliterveyspoliklinikan vastaanotolle tulleita ei tähän mennessä ole ollut. Kokevatko he 

seksuaaliongelmien vuoksi avun hakemisen häpeällisenä vai onko heidän 

seksuaalikulttuurinsa muuttunut länsimaisemmaksi eikä vagisnismi olekaan enää niin yleistä 

heidän keskuudessaan? 

 

Tämän lopputyön tarkoitus on antaa itselle lisää työkaluja näiden yhdyntäkipuisten naisten ja 

heidän mahdollisen parisuhteen ongelmien hoitamisessa. Lopputyössä haasteellista oli 

suomenkielisten lähteiden puute tai niiden samankaltaisuus. Englanninkielisiä lähteitä löytyi 

runsaasti, mutta kääntäminen suomen kielelle oli välillä vaivalloista. Lopputyön tekeminen 

osoitti myös valtavan tiedonhalun lisäksi tiedontarpeen, joka ei ole vielä täyttynyt. Seuraava 

kehittämisehdotus klinikallamme voisikin olla koulutuspäivän järjestäminen aiheesta. 

 

.  
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Liite 1 Hellyysharjoitukset 

 

HELLYYSHARJOITUS PARIN KANSSA TEHTÄVÄKSI 

 

Seksistä ja rakastelusta voi tulla helposti suoritus, jossa pyritään toisen miellyttämiseen ja 

orgasmin saavuttamiseen. Haluttomuus ja jopa vastenmielisyys seksiä kohtaan vaivaavat 

monia. Tämän hellyysharjoituksen aikana voi keskittyä hyväilyyn ja sen vastaanottamiseen 

ilman yhdyntään ja seksuaaliseen koskettamiseen usein liittyviä suorituspaineita. 

Hellyysharjoituksen tarkoituksena on oppia tuntemaan omaa ja kumppanin kehoa ja 

aistimuksia, löytää uusia tapoja koskettaa ja oppia ilmaisemaan toiselle rakentavasti, mistä 

pitää ja mistä ei pidä. 

Harjoituksen tavoitteena on kosketus, läheisyys ja hellyys, ei seksuaalinen kiihottuminen, 

vaikka sitäkin voi tapahtua. Itsetyydytys on sallittua tänä aikana, mutta olisi hyvä pitäytyä 

yhdynnästä kumppanin kanssa. 

 

HARJOITUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 

 

Kun olette päättäneet hellyysharjoitteluun ryhtymisestä, niin miettikää sille käytännössä 

sopivimmat 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 suihkun, kylvyn tai saunan jälkeen. Voitte sytyttää kynttilän tai jonkun 

muun pehmeän valon. Harjoitustilan- ja hetken rauhallisuus on tärkeä varmistaa (ovi kiinni, 

lapset poissa kotoa/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 

selkäpuolta ja sitten 15 minuuttia vatsapuolta. Tämän jälkeen vaihdetaan koskettelijaa ja 

vastaanottajaa. On hyvä sopia vuorot aloitteen tekemiselle. Kun kumpikin tekee vuorotellen 

aloitteen, 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, 
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olkapäitä ja käsiä. Tunnustele hänen ihoaan, lihaksiaan ja luita. Voit koskettaa eri tavoin, 

voimakkaammin 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 

muutoksia 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 

jostain syystä epämiellyttävältä, esimerkiksi kutittavalta, pyri ilmaisemaan se hienovaraisesti 

ja hellästi. Voit tarttua hyväilijän käteen, siirtää sen toiseen kohtaan ja pyytää erilaista 

koskettamisen 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 

saaminen, joten koskettelun on tärkeä olla tunnustelevaa ja ei-vaativaa. Kiihottuminen ja 

orgasmi voivat kyllä syntyä, jos ovat syntyäkseen, mutta niihin ei pyritä. 

 

SUIHKUHARJOITUS 

Hellyysharjoitusta voi kokeilla myös suihkussa tai saunassa. Tällöin pestään vuorotellen 

toinen toisensa, ensin selän ja sitten vatsan puolelta. Pestessä käytetään saippuoituja käsiä, ei 

pesusientä tms. Huuhtoa voi pesutilasta riippuen suihkulla tai valelemalla vettä kauhalla. 

Myös hiukset pestään. Aikaa käytetään tilan lämpötilasta riippuen kummankin pesemiseen 20 

- 30 minuuttia. Voitte myös kuivata toisenne rauhallisesti ja lempeästi. Muutoin ohjeet 

noudattavat hellyysharjoituksen 

 

Anita Lintula 13.12.2013 
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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 

tarkoitus 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 parhaan ajan ja tilan harjoitukselle. 

VALMISTAUTUMINEN HARJOITUKSEEN 

Hyvä harjoituspaikka on oma sänky, sohva tai valmistelemasi pehmeä alusta lattialla. 

Harjoituksen voi tehdä heti aamulla herättyä tai iltasella ennen nukkumaanmenoa tai jonain 

muuna sopivalta tuntuvana hetkenä esimerkiksi suihkun jälkeen. Voit aloittaa harjoituksen jo 

suihkussa käydessäsi. Keskity tuntemuksiisi ja suihkussa käymiseen täydesti. Etsi sopiva 

veden lämpötila ja voimakkuus ja voit vaihdella niitä suihkun aikana. Aisti vesipisaroiden 

kosketus 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 

harjoitustasi. 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 

kosketusta 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 kertaa. 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 

rintakehässä, sydämesi sykettä, erilaisia aistimuksia ja tuntemuksiasi. Voit myös hieroa 

kevyesti mahdollisesti kiristäviä kohtia rintakehässä. Voit myös pysäyttää kätesi johonkin 
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kohtaan, jonka aistit kaipaavan kosketusta. Nauti hyvästä, omasta kosketuksestasi. Jos 

kehossasi nousee esille epämiellyttäviä tuntemuksia, ahdistusta, kipua tai jännitystä, anna 

käsiesi levätä lempeästi tässä kohdassa ja hengitä syvään ja lempeästi hetki. Aistimukset 

saattavat muuttua tai sitten eivät. Tärkeintä on antaa niille tilaa ja hetki aikaa ennen 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 voimakkaampaan 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 harjoitusta tehdessäsi palata takaisin 

kohtaan, jonka huomaat kaipaavan lisää huomiota ja kosketusta. 

Kun olet rauhassa kosketellut rintakehän, kylkien, pään ja kasvojen alueen nouse hitaasti 

istumaan 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 jalkavoidetta, jos käytät sellaista. Voit sen jälkeen tunnustella, puristella, hieroa tai 

sivellä pakaroitasi. 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 

sisään ja ulos muutaman kerran. Voit kiittää itseäsi harjoituksen tekemisestä. Jää 

hengittelemään ja aistimaan kehoasi ja tuntemuksiasi niin pitkäksi aikaa kuin sinusta tuntuu 

hyvältä juuri tänään. Kokeile erilaisia koskettamisen tapoja: tunnustele, pidä käsiä jonkin 

kohdan päällä, hiero kevyesti 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.                

Anita Lintula 13.12.2013 
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.Liite 2 Hengitysharjoitukset 

 

 Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti 

 

Hengitysharjoituksia  

 

Hengitys on elintärkeä toiminto, joka yhdistää meidät ulkomaailmaan. Se on yhteydessä 

mielen-sisäisiin kokemuksiin, koettuun elintilaan ja tunteisiin. Jännittynyt ja ahdistunut 

ihminen pidättää hengitystään tai hengittää kiivaasti ja pinnallisesti. Pelokas ihminen ei 

uskalla ottaa tilaa ja hengittää vapaasti. Hengitys paljastaa, miten ihminen voi – toisaalta 

hengityksen avulla voi vaikuttaa hyvinvointiin.  

Vaikka hengitys on pääosin automaattista, voimme vaikuttaa siihen tahdonalaisesti 

esimerkiksi mielikuvien, liikkeen tai äänen avulla. Ennen varsinaisia hengitysharjoituksia, 

voit aloittaa keskittymällä hetkeksi hengitykseesi ja pyrkiä tulemaan tietoiseksi siitä, miten 

ilma virtaa sisään ja ulos. Voit antaa hengityksen olla, sellaisena kuin se on. Samalla voit 

antaa itsellesi luvan olla. Tämän hetken avulla voit oppia kysymään itseltäsi, miten voit, mitä 

sinulle kuuluu, miltä asiat sinusta oikeasti tuntuvat.  

 

Mielikuvan avulla  

 

Harjoittele mielikuvien avulla hengittämistä selinmakuulla, silmät suljettuina. Voit kuunnella 

samalla rauhallista musiikkia tai olla hiljaisuudessa. Tee harjoituksia muutaman kerran ja 

tunnustele, miltä ne tuntuvat. Päästä sitten mielikuva mielestäsi ja anna hengityksen kulkea 

omia aikojaan. Harjoittele myös istuen, silmät suljettuina tai silmät avoinna. Vie harjoitus 

mukanasi ulos kotoa. Voit keskittyä hengitykseesi tai tehdä mielikuvaan perustuvia 

hengitysharjoituksia koska vain, erityisesti kun olet stressaantunut, ahdistunut, jännittynyt tai 

levoton. Voit hengittää missä ja milloin vain, luennolla, linja-autossa, kauppajonossa, 

vuoroasi odottaessa… Rauhallisen hengityksen avulla voit hoitaa itseäsi.  

• Aallot: Hengittele kädet vatsan päällä, tunne käsillä, miten aallot nousevat ja laskevat, 

mielikuva meren aalloista rentouttaa ja rauhoittaa. Omat kädet muistuttavat turvallisuudesta.  

• Tauko: Havaitse uloshengityksen jälkeen tuleva tauko, hellittämisen hetki, loma, paussi, 

jolloin ei tarvitse tehdä mitään, edes hengittää. Saa olla vain.  

• Liukumäki: Kuvittele mielessäsi leikkipuiston liukumäki, laske uloshengittäessä pitkä liuku 

alas. Vaihtoehtoisesti voit kuvitella laskevasi polkupyörän selässä vapaasti alamäkeen. Anna 

sisäänhengityksen tapahtua itsellään.  
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 • Kuminauha: Hengitysliike muistuttaa venyttämistä. Hengittäessä sisään kuminauha 

keskivartalon sisällä venyy – ulos hengittäessä hellitä, päästä kuminauha aivan löysäksi.  

• Ellipsi: Hengitä sisään häntäluun päästä selkäydinkanavaa pitkin päähän asti, puhalla ilma 

kaaressa vartalon edestä takaisin häntäluun luo.  

• Hissi/mäntä: Sisäänhengittäessä lantionpohjalla oleva hissi/mäntä nousee ylös ja 

uloshengityksen aikana hissi/mäntä laskeutuu alas. Hengitys tapahtuu alhaalta ylöspäin.  

• Pussi/ilmapallo: Ime ilmaa nenän kautta mahassa olevaan pussiin/ilmapallon sisään. Hellitä 

ja anna uloshengityksen tapahtua itsellään, pussi/ilmapallo tyhjenee.  

• Kukka: Käsi avautuu ja sulkeutuu hengityksen tahdissa kuin hengittävän kukan terälehdet.  

 

Liikkeen avulla 

 

Lantion nosto selinmakuulla polvet koukussa  

• Nosta lantio ylös sisäänhengityksellä – hengitä ulos, rentouta lihakset vähitellen ja laske 

lantio alas nikama nikamalta. Alas päästyä hellitä ja aisti tauko.  

• Hengitä alhaalla sisään, sitten nosta lantiota uloshengityksen aikana ylös selkää pyöristäen. 

Sisäänhengityksellä laske lantio alas, tee tilaa hengitykselle selkää notkistamalla. Keskity 

nautiskellen alaselän joustavan taipuisaan liikkeeseen.  

 

Vartalon kierto koukkuselinmakuulla  

• Hengitä sisään ja kierrä samalla polvet oikealle, hengitä ulos ja kierrä pää vasemmalle. 

Hengittele välihengityksiä niin pitkään kuin haluat, aisti kyljen/kaulan venytys. 

Sisäänhengityksellä palauta pää ja polvet yhtä aikaa keskiasentoon – hellitä, ja hengitä ulos. 

Sama toiselle puolelle.  

 

Painonsiirto ja maan vetovoiman aistiminen  

• Vedä polvet vatsan päälle ja ota käsillä polvien ympäri kiinni. Kallista hitaasti painoa 

vartalon puolelta toiselle. Kuvittele olevasi laakea kulho ja kallista itsessäsi olevaa arvokasta 

nestettä hitaasti puolelta toiselle. Hengittele samalla vapaasti virraten.  

 

Venytä hellittäen selinmakuulla  

• Venytä sisäänhengityksellä toista jalkaa pitkäksi pitkin lattiaa – hellitä ja rentouta 

uloshengityksellä.  
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• Sisäänhengityksellä purista sormet nyrkkiin, työnnä käsiä kohti jalkoja – uloshengityksellä 

hellitä ja rentouta.  

 

Kävellessä hengitellen  

• Hengitä sisään – uloshengityksen aikana kävele eteenpäin, pysähdy taas sisään hengityksen 

aikana.  

• Sama toisinpäin: kävele eteenpäin sisään hengityksen aikana ja pysähdy ja hellitä ulos 

hengittäessäsi.  

 

Äänen ja liikkeen avulla  

• Voimista uloshengitystä äänellä (huokaus, voihkaisu, karjaisu), voit yhdistää tämän 

mielikuvaan "hengitän ulos kireyden/jännityksen" tai "hengitän ulos asian, josta haluan 

päästä".  

• Selinmakuulla vie sisäänhengityksellä kädet pään yli lähelle lattiaa ja heitä ne 

uloshengityksellä voimalla alas, huokaa tai sano ”ULOS!” Myös tähän voit yhdistää 

ajatuksen, että hengität tai heität pois asioita, joista haluat päästä.  

• Selinmakuulla: Sisäänhengityksellä vedä polvi vatsan päälle – uloshengityksellä potkaise 

polvi suoraksi ja huuda tai huokaise samalla.  

• Seisten: Hengitä sisään, uloshengityksen aikana huokaise, voihkaise ja päästä 

pää/hartiat/koko ylävartalo rennoksi alas.  

• Nyrkkeile eteenpäin. Käytä ääntä tehostamassa iskun voimaa: ”HUH-HUH-HUH!”  
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Liite 3 Rentoutumisharjoitus 

 

Rentoutumisharjoitus OHJE 2 A. 

 

Tavoitteet 

1. Opit tunnistamaan, miltä jännittyneisyys ja rentoutuneisuus tuntuvat kehossa. 

2. Harjoittelun myötä uloshengitys, itselle annettu ohje, esimerkiksi ”rentoudu” ja rauhoittava 

mielikuva yhdistyvät rentouden tilaan siten, että jo pelkästään niihin keskittyminen käynnistää 

rentoutumisen. 

 

Ohjeet 

 

1. Varaa rentoutumiselle aikaa noin 15−20 minuuttia. Voit tehdä harjoituksen joko mukavalla 

tuolilla tai makuultaan. Harjoituksessa lihasten jännitysvaiheen kesto on noin viisi sekuntia ja 

rentoutumisvaiheen kesto 20−30 sekuntia. 

2. Sulje silmäsi ja rentoudu. Myöhemmin voit kokeilla harjoitusta myös silmät auki. 

3. Hengitä syvään sisään, pidätä hengitystä, tunne jännitys... päästä ilma vapaasti ulos, 

rentoudu. Toista tämä yhteensä 2−3 kertaa. Kun hengität ulos, sano itsellesi mielessäsi 

”rentoudu”. 

4. Jännitä käsiäsi ja käsivarsiasi puristamalla kädet nyrkkiin ja suoristamalla käsivarret. 

Hengitä ulos ja sano itsellesi ”rentoudu”. 

5. Nosta hartioitasi varovasti ylös kohti korvia ja jännitä hartiat. Hengitä ulos ja sano itsellesi 

”rentoudu”. 

6. Purista silmäsi tiukasti yhteen ja pure hampaitasi yhteen. Hengitä ulos ja sano itsellesi 

”rentoudu”. 

7. Paina reisien takaosia alaspäin ja taivuta jalkateriä ylöspäin. Hengitä ulos ja sano itsellesi 

”rentoudu”. 

8. Huomaa vielä jäljelle jääneet jännitykset kehosi lihaksissa ja anna myös niiden lihasten 

rentoutua. Hengitä ulos ja sano itsellesi ”rentoudu”. 

9. Luo mielikuva jostain itsellesi mukavasta ja rentouttavasta asiasta, esimerkiksi väristä, 

todellisesta tai mielikuvituksessasi olevasta paikasta. Jatka hetki näin. 

 

Lähde: Työikäisten unettomuuden hoito. Toim. Heli Järnefelt ja Christ er Hublin. © 

Kirjoittajat ja Työterveyslaitos 2012 


