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Seksuaaliterapia osana kuntoutusprosessia 

Tiivistelmä 

Kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää seksuaaliterapian toteuttamismahdollisuuksia osana 

kuntoutusprosessia. Kehittämistyössä hyödynnettiin seksuaalineuvojaopintojen yhteydessä kuntoutujille tehtyä 

kartoitusta, terapiaopintojen aikana kuntoutuslaitoksien nykykäytäntöihin liittyvää kyselyä sekä kliinisestä 

asiakastyöstä saatuja kokemuksia. Eri osioista saatuja tietoja voidaan käyttää pohjana suunniteltaessa 

seksuaaliterapian toteuttamista käytännössä osana kuntoutusohjelmaa. Kehittämistyön yhteydessä arvioitiin myös 

kuntoutuksen muutospaineita ja seksuaalisuuden huomioimista tulevaisuuden kuntoutustoiminnassa ja sen 

suunnittelussa.  

Seksuaalineuvojakoulutuksen aikana tehty kartoitus tehtiin käyttämällä kvantitatiivista eli määrällistä 

tutkimusmenetelmää. Aineiston keräämisessä käytettiin kyselylomaketta. Kohderyhmänä olivat 21.3-30.5.2011 

välisenä aikana Kelan kustantamaan kuntoutukseen osallistuvat kuntoutujat, joiden kuntoutusprosessi oli kyselyn 

tekohetkellä alkamassa.  Kartoituksen perusteella saatiin tietoa siitä, että kuntoutujat toivovat seksuaalineuvonnan/-

ohjauksen toteutuvan osana kuntoutusta.  

Seksuaaliterapeuttikoulutuksen aikana tehty kysely tehtiin myös käyttämällä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Tietojen keräämiseen käytettiin kyselylomaketta. Kyselyn kohteena olivat satunnaisesti valitut palveluntuottajat, jotka 

toteuttavat Kelan kustantamaa kuntoutusta. Kyselyn perusteella saatiin tietoa siitä, millä tavoin eri palveluntuottajat 

tarjoavat seksuaalineuvonta ja –terapiapalveluita, mille kohderyhmille niitä tarjotaan ja minkälainen henkilöstö niitä 

toteuttaa. Kyselyn vastaukset tukevat kartoitustuloksia, sillä selkeää tarvetta seksuaalineuvonta/-terapiapalveluiden 

tarjoamiseen osana kuntoutusta ilmeni kaikissa kyselyyn osallistuneissa kuntoutuslaitoksissa.  

Seksuaaliterapiaopintojen yhteydessä toteutettiin kliinistä asiakastyötä, josta kerättiin vapaamuotoisesti tietoa 

kehittämistyöhön edellä mainittujen kartoituksen ja kyselyn tueksi. Kliiniseen asiakastyöhön liittyviä yksilötapaamisia 

toteutettiin syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana yhteensä noin 90. Pääosaan tapaamisista varattiin 60 min, 

mutta osa tapaamisista kesti jopa 120 min. Useimmat tapaamiset olivat kertaluonteisia, mutta osa kuntoutujista jatkoi 

terapiakäyntejä jopa 5-6 kertaa ja heidän osaltaan terapiaprosessi on edelleenkin kesken.  

Kaikkien edellä mainittujen tiedonsaantikeinojen avulla saatiin samansuuntaista tietoa siitä, että seksuaalineuvonta/-

terapiapalvelut tulisi niin kuntoutusta toteuttavan ammattihenkilöstön kuin kuntoutukseen aktiivisesti osallistuvien 

kuntoutujienkin mielestä saada osaksi kuntoutusta.  

 

 

Keskeiset sanat: seksuaalinen toimintakyky, seksuaaliterveys, seksuaaliterapia, seksuaalineuvonta, kuntoutusprosessi, 

kuntoutuja 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli selvittää seksuaaliterapian 

toteuttamismahdollisuuksia osana kuntoutusprosessia. Kehittämistehtäväni perustui aiemmin 

seksuaalineuvojakoulutuksen aikana kuntoutujille tekemääni kartoitukseen ja 

seksuaaliterapeuttikoulutuksen yhteydessä muille kuntoutuslaitoksille suunnattuun kyselyyn sekä 

kliinisessä asiakastyössä kertyneeseen kokemukseen.  

 

Olen työskennellyt Ruissalon Kuntoutuskeskuksessa vuodesta 1995 alkaen ensin fysioterapeutin ja 

myöhemmin myös kurssisihteerin työtehtävissä. Olen osallistunut Kelan kuntoutuksen 

toteuttamiseen moniammatillisen työryhmän jäsenenä,  seksuaalineuvojakoulutuksen jälkeen 

erityistyöntekijän ominaisuudessa sekä kurssisihteerin tehtävien myötä myös kuntoutuksen 

suunnittelu-, yhteistyö- ja raportointitehtävissä. Laitoksessamme toteutetaan Kelan kustantamaa 

kuntoutusta tämän sopimuskauden (2012-2015) aikana seuraavien kuntoutusmuotojen osalta: 

Aslak, Tyk, Tules (niska-, selkä- ja niveloireiset), Typo-Tules (työelämästä poissaolevat tules-

sairaat), KTS (kuntoutustarveselvitys) sekä harkinnanvarainen yksilöllinen kuntoutus (tules- ja 

reumalinja sekä yleislinja). Kuntoutustoimintamme perustuu tiiviiseen moniammatilliseen 

yhteistyöhön ja henkilökunnallamme on vankka kokemus kuntoutustoiminnasta erityisesti 

ennaltaehkäisevän toiminnan sekä tuki- ja liikuntaelimistön ongelmatiikan osalta.  Kela-

kuntoutujien lisäksi Ruissalossa kuntoutetaan sotainvalideja ja –veteraaneja  ja järjestetään 

erilaista ennaltaehkäisevää kuntouttavaa toimintaa (1.askel-jaksot, tuetut lomat, tyhy-toiminta 

jne.) yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Laitoksessamme on myös kuntoutusosasto, jossa 

kuntoutetaan esimerkiksi erilaisista operaatioista toipuvia potilaita sekä muita adl-toiminnoissa 

apua tarvitsevia henkilöitä.  Kuntoutuksen toteutus perustuu jatkuvaan yhteistyöhön Kelan, 

Valtiokonttorin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  Kuntoutustoimintaa pyritään kehittämään 

standardien ja muiden sopimusten sallimissa rajoissa vastaamaan mahdollisimman hyvin 

kuntoutujien tarpeita.  
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Vuonna 2011 kuntoutujille tekemäni kyselyn tavoitteena oli selvittää kuntoutujien kokemaa 

seksuaalineuvonnan tarvetta.  Kyselyn tulosten yhteenveto esitettiin moniammatillisen työryhmän 

jäsenille ja tuon kyselyn toteuttamisen jälkeen moniammatillisen työryhmän jäseniä rohkaistiin 

ottamaan seksuaalisuuteen liittyviä asioita puheeksi. Samalla korostettiin sitä, että mikäli tarvetta 

seksuaalineuvonnalle ilmenee, voidaan kuntoutujille tarjota seksuaalisuuteen liittyvää 

yksilökeskustelua osana kuntoutusprosessin toteutusta. Moniammatillinen työryhmä on ohjannut 

seksuaaliohjaukseen kuntoutujia seksuaalineuvojaksi valmistumiseni jälkeen vuosina 2012 ja 2013.  

Seksuaalineuvontaan ohjattujen kuntoutujien ongelmat ovat olleet enimmäkseen toiminnallisia 

ongelmia, kuten erektioon, virtsan- /ulosteenkarkailuun ja avanneproblematiikkaan liittyviä 

haasteita. Kuntoutujat ovat kokeneet ongelmansa hyvin merkityksellisiksi seksuaalisuutensa ja 

parisuhteensa sekä elämänlaatunsa kannalta. Vaikka asiakkaiden määrä on jäänyt suhteellisen 

vähäiseksi, havaittavissa on kuitenkin ollut, että selkeää tarvetta neuvontapalveluihin on ilmennyt 

kuntoutujien keskuudessa. Uskoisin, että kuntoutujia olisi ohjautunut asiakkaikseni jo 

seksuaalineuvojana toimiessani enemmän, mikäli moniammatillisen työryhmän jäsenet olisivat 

rohkeammin ottaneet esille seksuaalisuuteen liittyviä asioita. 

 

Kelan standardeissahan ei tällä hetkellä kuntoutuslaitoksessamme toteutettavien 

kuntoutusmuotojen osalta edellytetä seksuaalineuvonta- /terapiapalveluiden tarjoamista. 

Toisaalta vuonna 2013 toteutuneen Typo-Tules-kuntoutustuotteen (työelämästä poissaolevien 

tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssi) auditoinnin yhteydessä Kelan edustajat antoivat 

runsaasti positiivista palautetta siitä, että seksuaalineuvontapalveluita oli tarjottu kuntoutujille 

ilman standardin edellyttämää pakkoa.   

 

Vuoden 2011 jälkeen laitoksessamme on siis käynnistetty seksuaalineuvontapalveluiden 

tarjoaminen osana kuntoutusta. Tarjonta ja tarve eivät edelleenkään kohtaa parhaalla 

mahdollisella tavalla, mutta muutosta aiempiin käytäntöihin on kuitenkin selkeästi tapahtunut. 

Opiskelujeni ja työkokemukseni myötä olen entistä vakuuttuneempi siitä, että seksuaalisuuden 

huomioimisen pitäisi kuulua luonnolliseksi osaksi kuntoutusta ja nivoutua kuntoutusprosessiin 

selkeästi nykykäytäntöä tiiviimmin. 
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Nyt seksuaaliterapeuttikoulutuksen myötä halusin selvittää, minkälaista tarvetta olisi syventää 

asioiden käsittelyä ja hyödyntää siinä seksuaaliterapian tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta millä 

keinoin olisi mahdollista tarjota kuntoutujille seksuaalineuvonnan rinnalla myös seksuaaliterapiaa. 

Etenkin yksilökuntoutukseen hakeudutaan nykyään ehkä aiempaa moninaisempien ongelmien 

myötä vasta sitten, kun tilanne alkaa olla elämän eri osa-alueiden osalta lähes kestämätön. 

Sairastuminen ja työ-/toimintakyvyn menettäminen tai sen selkeä uhka ovat vähitellen 

edesauttaneet myös monien muiden ongelmien syntyä. Parisuhde ja seksuaalisuus ovat 

saattaneet ongelmien kohdatessa jäädä taka-alalle jo senkin vuoksi, ettei voimavaroja niihin 

panostamiseen yksinkertaisesti ole ollut. Monesti tilanne on ajan kuluessa käynyt yhä 

haastavammaksi ja seksuaalisuutta ei ole kenties otettu aiempien hoitokontaktien yhteydessä 

edes puheeksi. Näin ollen ongelmat saattavat kuntoutusprosessin käynnistyessä olla kehittyneet 

sellaisiksi, että niiden käsittely vaatii pidempiaikaista työskentelyä eri terapiamenetelmiä 

hyödyntäen. Kuntoutuksen prosessinomaisuus mahdollistaa seksuaaliterapian toteuttamisen 

pidemmällä aikavälillä, jolloin kuntoutujan tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin kuin 

kertaluonteisen neuvontapalvelun keinoin.  
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2 KUNTOUTUSPROSESSI 

 

2.1 Kuntoutuja 

Kuntoutuja itse on hyvän kuntoutuskäytännön keskiössä. Kuntoutuja on itsenäinen toimija, joka on 

merkittävässä roolissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutuksen lähtökohtana on 

kuntoutuja omien tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtäminen hänen toimintakykyynsä ja 

toiminnallisiin tarpeisiinsa liittyen sekä näiden yhdistäminen kuntoutuksen asiantuntijoiden 

näkemyksiin. Kuntoutuja nähdään siis tavoitteellisena osallistuvana toimijana, joka kykenee 

suunnittelemaan omaa elämäänsä ja sen perustaa sekä toimimaan oman elämänsä asiantuntijana. 

Kuntoutujat voidaan jakaa kymmeneen eri ryhmään: kuningaskuluttajat, sekakäyttäjät, 

sarjakäyttäjät, satunnaiskäyttäjät, vaeltajat, siirtyjät, salakäyttäjät, hyvinvointikäyttäjät, käypä-

kuntoutusasiakkaat sekä toimijat. (Paltamaa 2011, 182, 275; Kallanranta 2001, 36; Viitanen & 

Piirainen 2013, 114, 117)  

 

2.2 Kuntoutus 

Kuntoutusta voidaan määritellä monin eri tavoin, tavoitteiden, prosessien, keinojen, 

toimenpiteiden, kohderyhmien tai kuntoutusta toteuttavien tahojen kautta. Tämän työn 

yhteydessä kuntoutus rajataan koskemaan Kelan kustantamaa kuntoutusta. Kelan osuus 

kuntoutuksen rahoituksesta on 19 %. Kelan kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja korvaaminen 

perustuu annettuun lakiin (566/2005) ja voimassaoleviin standardeihin. Standardin yleinen osa 

koskee kaikkia palvelulinjoja ja niiden eri kuntoutusmuotoja. Palvelulinjakohtainen standardi 

määrittelee kullekin palvelulinjalle tarkemmat toteutukseen liittyvät toimintalinjat, sisällön ja 

henkilöstön. Standardin tehtävänä on turvata kuntoutujille hyvä ja laadukas kuntoutus 

mahdollisimman oikea-aikaisesti toteutettuna ja varmistaa kuntoutujien oikeudet. (Ala-

Kauhaluoma ym. 2013, 107; KELA 2011, Rajavaara & Lehto 2013, 8)    

 

Kuntoutus voidaan jakaa lääkinnälliseen, kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja ammatilliseen 

kuntoutukseen. Pääosa toteutuvasta kuntoutuksesta on lääkinnällistä kuntoutusta, johon 

pääsemiseksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.  Kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa 

saavuttamaan hänen kannaltaan paras mahdollinen toimintakyky ja keinot oman elämänsä 
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hallintaan. Kuntoutuksessa pyritään monin eri keinoin tukemaan henkilön omatoimisuutta ja 

elämänlaadun paranemista sairauden tai vamman vuoksi muuttuvissa olosuhteissa. Kuntoutuksen 

perustana on ammattihenkilöstön tekemä arvio kuntoutustarpeesta. Kun kyseessä on 

harkinnanvarainen kuntoutus, kuntoutukseen hakeutumisen perusteena on työ- ja/tai 

toimintakykyisyyden menettämisen uhka. Kuntoutukseen hakeutuvalla henkilöllä on jokin sairaus 

tai vamma, joka heikentää hänen työ- ja/tai toimintakykyään.  Monesti sairauden tai vamman 

lisäksi henkilöillä on monenlaisia muitakin kuormitustekijöitä elämässään. Sairastuminen/ 

vammautuminen todennäköisesti jo sinällään lisää psyykkistä kuormittuneisuutta, aikaansaa 

taloudellisia ongelmia ja vaikuttaa monin eri tavoin myös mm. parisuhteen/perheen 

dynamiikkaan.  (Rosenberg 2006; 303-304;KELA 2011; THL 2014) 

 

Filosofi Sirkku Hellstenin mukaan kuntoutukseen sopii parhaiten kokonaisvaltainen, holistinen 

ihmiskäsitys, joka koostuu sosiokulttuurisen ja essentialistisen ihmiskäsityksen yhdistelmästä. 

Tämän ihmiskäsityksen mukaan ihminen on kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. 

Kokonaisuus sisältää ihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen puolen. 

Merkityksellisiä ovat yksilön asema, roolit ja olemus, jota ihminen toteuttaa omassa elämässään. 

Sen mukaan kokonaisvaltainen hyvinvointi merkitsee sitä, että ihminen on tyytyväinen ihmisenä 

olemiseen, ihmisyyden toteuttamiseen sekä elämänlaatuunsa. Kuntoutus mahdollistaa 

parhaimmillaan kuntoutujalle olemisen omana itsenään ja olemuksensa toteuttamisen tunteen 

sekä järjen että toiminnan tasolla.  Oman olemuksen toteuttamisen avulla on mahdollista 

saavuttaa elämässään harmoninen tasapaino. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 30-31) 

 

2.3 Kuntoutus moniammatillisena yhteistyönä 

Kuntoutuksen tarkoituksena on monin eri keinoin tukea henkilön omatoimisuutta ja elämänlaadun 

paranemista sairauden tai vamman vuoksi muuttuvissa olosuhteissa. Kuntoutuksen 

pääperiaatteisiin kuuluvat kuntoutujalähtöisyys ja kokonaisvaltainen tuki. Kuntoutus toteutetaan 

moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Kuntoutuja ja mahdollisesti myös hänen kumppaninsa 

tai omaisensa toimivat työryhmän jäseninä. Kuntoutuksen toimijat osallistuvat kuntoutuksen 

toteutukseen asiakaslähtöisesti, rinnalla kulkien. Kuntoutuja itse on oman elämänsä ja 

kuntoutumisensa asiantuntija, jolle tarjotaan riittävästi tietoa ja ohjeita, jotta hän pystyy itse 
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vaikuttamaan kuntoutumiseensa ja elämäänsä kokonaisuudessaan.  Kun myös seksuaalisuuteen 

liittyvät asiat huomioidaan merkittävänä osana kuntoutusprosessia, toteutuu kuntoutus 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Kettunen 2011, 7; Rosenberg 2006, 303-304; KELA 2011; THL 

2014) 

 

Kuntoutukseen ja muuhun työkykyä edistävään toimintaan osallistuvien määrän kasvaessa myös 

kuntoutustarpeiden syyt ovat moninaistuneet ja kuntoutukselle asetetut tavoitteet ovat 

monipuolistuneet. Kuntoutuksen tavoitteiksi voidaan laskea kuuluviksi työkykyyn liittyvien 

asioiden lisäksi myös parempi fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, selviytyminen 

arjessa ja elämänhallinta. Lääketieteellinen parantamiseen perustuva lähtökohta kuntoutukselle 

on osoittautunut liian kapea-alaiseksi. Ihminen reagoi koko persoonallisuudellaan sairauksiinsa, 

vammoihinsa ja ongelmiinsa, tämä luo tarpeen myös sosiaalisen ja psyykkisen minän 

huomioinnille kuntoutuksessa. Lisäksi on todettu, että erilaiset vaikeudet elämässä ja erityisesti 

niiden toistuminen ja kasaantuminen saattavat myötävaikuttavaa sairastumiseen. Tämä 

huomioiden on tarpeellista kartoittaa erilaiset elinympäristössä vaikuttavat tekijät ja mahdollisesti 

tarve niiden muuttamiseen. Mikäli näihin asioihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, saattavat ne 

haitata kuntoutuksen toteutumista tai muodostua jopa kuntoutuksen esteeksi. (Metteri & Haukka-

Linden 2012, 53; Järvikoski & Härkäpää 2011, 8, 26)  

 

Katsottaessa kuntoutusta yhteiskunnallisena järjestelmänä, tavoitteena on yhteiskunnan 

taloudellinen etu. Kun kuntoutusta katsotaan yksityisen kansalaisen kannalta, tavoitellaan 

paremman toimintakyvyn mukanaan tuomia positiivisia vaikutuksia, kuten parempaa 

elämänlaatua, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja onnellisuutta. Yhdistettäessä nämä kaksi 

tavoitetasoa, voidaan ajatella että yhteiskunnan pyrkimyksenä on luoda jäsenilleen olosuhteet, 

joissa he voivat elää mahdollisimman täysipainoista elämää ja heillä olisi hyvät edellytykset 

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja sitä kautta mahdollisimman täysivaltaiseen 

yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 19) 
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2.4 Kuntoutus prosessina 

Prosessinomaisuudella tarkoitetaan sitä, että kuntoutuksen vaiheet etenevät ketjumaisesti siten, 

että edellisen vaiheen toteuttamiseen liittyvät kokemukset hyödynnetään seuraavan vaiheen 

suunnittelussa. Haasteellisinta on käytännön järjestelyihin liittyvin toimenpitein pitää prosessi 

katkeamattomana. Kuntoutusprosessi toteutuu monialaisena ja moniammatillisena. Tämä 

tarkoittaa sitä, että toimenpiteiden toteuttamisessa hyödynnetään eri ammattialojen 

asiantuntemusta. Kuntoutusprosessiin sisältyy moninaisia hoidollisia, ohjaavia, valmentavia, 

sopeuttavia ja opettavia toimenpiteitä. Lisäksi mm. asenteiden muuttumiseen ja 

toimintaympäristöön ja sen esteiden poistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat olennainen osa 

kuntoutusta.  Kuntoutus toteutuu prosessinomaisesti siten, että siinä on eroteltavissa 

seuraavanlaiset vaiheet: kuntoutustarpeiden ja voimavarojen kartoitus, kuntoutussuunnitelman 

laadinta tavoitteenasetteluineen, kuntoutuksen toteutus ja kuntoutuksen arviointi.  Mainitut 

toimenpiteet perustuvat tehtyyn toimintakyvyn kartoitukseen. Vaiheet limittyvät, sillä esimerkiksi 

tarpeita ja voimavaroja havainnoidaan ja niihin reagoidaan kuntoutusprosessin kuluessa. 

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 34; Kettunen 2011, 21,24) 

 

Kuntoutustarpeen arvioinnin jälkeen kuntoutuja hakee kuntoutusta toimittamalla 

kuntoutushakemuksen ja B-lausunnon mahdollisine liitteineen Kelaan. Kelan asiantuntijat arvioivat 

toimitettujen dokumenttien perusteella kuntoutustarvetta ja sopivaa kuntoutusmuotoa ja tekevät 

kuntoutuspäätöksen, mikäli kuntoutus on sen hetkisessä tilanteessa perusteltua. Saatuaan 

kuntoutuspäätöksen Kelasta, kuntoutuksen palveluntuottaja toteuttaa kuntoutuksen 

voimassaolevan standardin mukaisesti ja laskuttaa Kelalta sopimuskauden mukaiset 

kuntoutuskustannukset.  Prosessiin kuuluvat myös kuntoutuksen seuranta ja jatkotoimenpiteiden 

toteuttaminen hoitotahon sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Toteutettavalla 

kuntoutusprosessilla on selkeä alku, seuranta- ja loppuajankohta.   

 

Kuntoutumisprosessia voidaan kuvata yksilölliseksi kasvu- ja/tai oppimisprosessiksi. 

Kuntoutuminen tarkoittaa yleensä aina uudelleen orientoitumista ja uuden oppimista. Tavoitteena 

on, että kuntoutuja löytää itsestään uusia voimavaroja, oppii arjen hallintakeinoja ja saa lisää 

tietoa ja taitoa. Lindsay Mc Lellan (1997) kuvaa kuntoutusta henkilökohtaisena matkana, jossa 
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kuntoutuja itse valitsee pääteaseman ja reitin sekä tekee itse pääosan työstä. Hänen mukaansa 

kuntoutusprosessi on enemmänkin kasvua, kehitystä, harjoittelua ja oppimista kuin hoidollisia 

toimenpiteitä. Kuntoutuksen moniammatillinen henkilöstö toimii lähinnä rinnalla kulkijoina. 

Tarkoituksena on, että kuntoutuja löytää toiveidensa mukaisen, omaksumiskelpoisen elämäntavan 

eikä ole vain passiivinen toimenpiteiden vastaanottaja, vaan aktiivinen toimija. (Järvikoski & 

Härkäpää 2011, 16)  

 

2.5 Kuntoutussuunnitelma 

Tarkoituksenmukaista olisi laatia kuntoutussuunnitelma, joka seuraa kuntoutujan mukana kaikissa 

hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä yksiköissä. Kuntoutustarpeen arvioinnin perusteella laaditaan 

yhdessä kuntoutujan ja hänen omaistensa tai muiden lähipiirin kuuluvien henkilöiden kanssa 

kirjallinen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutuksen lähtökohtana on kuntoutujan sen hetkinen 

elämäntilanne ja siihen liittyvät tarpeet, roolit ja voimavarat. Kuntoutumisen tavoitteena on luoda 

ja parantaa toimintamahdollisuuksia ja löytää paras mahdollinen tasapaino kuntoutujan fyysisten 

ja psykososiaalisen ominaisuuksien sekä toimintaympäristön välillä. Kuntoutuksen suunnittelua ja 

suunnitteluun osallistumista edellyttävät eri lait ja asetukset (laki ja asetus Kansaeläkelaitoksen 

järjestämästä kuntoutuksesta 15.7.2005/566, asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta 1015/91). 

(Kettunen 2011, 16, 25; Rosenberg 2006, 303-304; THL 2014) 

 

Kuntoutussuunnitelmassa määritellään kuntoutuksen tavoitteet ja tarpeelliset 

kuntoutustoimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Lääketieteellisten seikkojen ohella suunnitelmassa 

tulisi huomioida myös henkilön psykososiaalisen tuen tarve ja seksuaalisuuteen liittyvät 

kysymykset. Kun myös seksuaalisuuteen liittyvät asiat huomioidaan merkittävänä osana 

kuntoutusprosessia, toteutuu kuntoutus mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Kuntoutussuunnitelman toteutumista seurataan ja laadittujen tavoitteiden saavuttamista 

arvioidaan määräjoin ennalta sovitun seurantasuunnitelman mukaisesti. Kuntoutussuunnitelmaa 

voidaan tarvittaessa päivittää vastaamaan ilmenneitä tarpeita. Edellä mainituin toimenpitein 

voidaan mahdollistaa sitoutuminen kuntoutusprosessiin. Varattaessa pidempi aika kuntoutuksen 

suunnitteluun, kuntoutusselosteiden yhteiseen läpikäymiseen ja yhteiseen elämäntavoitteiden 

pohdintaan ollaan lähempänä suunnitelman teon ydintä. Näihin toimenpiteisiin käytetty aika 
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näkyy mitä todennäköisimmin prosessin päättyessä parempina tuloksina. (Järvikoski, Hokkanen, 

Härkäpää 209, 287; Kettunen 2011, 16, 25; Rosenberg 2006, 303-304; THL 2014) 

 

2.6 Kuntoutuksen vaikuttavuus 

Vuonna 2011 Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistui 87 300 kuntoutujaa. Heistä 

harkinnanvaraiseen kuntoutukseen osallistuneiden määrä oli 48 100 ja Aslak-kuntoutujien määrä 

oli  13 300. Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen päätöksen sai 21 500 kuntoutujaa. 

Kuntoutustoimintaan osallistuu siis suuri joukko ihmisiä vuosittain sekä kuntoutujina että 

kuntoutuksen toteuttajina.  Tutkimusten mukaan sekä kuntoutujat, että kuntoutuksen toteuttajat 

ovat pääosin keski-ikäisiä naisia. Kuntoutukseen liittyvän kirjallisuuskatsauksen mukaan kuntoutus 

on hyödyllistä erilaisissa sairausryhmissä, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, sydänsairauksissa, 

neurologisissa sekä psyykkisissä sairauksissa. (Ala-Kauhaluoma 2013, 108; Rajavaara 2013, 55; 

Viitanen & Piirainen  2013, 113) 

 

Terveys 2011-tutkimuksen mukaan koettu tarve kuntoutukseen lisääntyy iän myötä ja on naisilla 

kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin miehillä. Yli 40 % yli 75-vuotiaista naisista koki tarvetta 

kuntoutukseen. Verrattaessa vastaavaan vuonna 2000 toteutettuun tutkimukseen, kaikkien 

muiden paitsi yli 75-vuotiaiden naisten koettu kuntoutustarve oli vähentynyt. 

Kuntoutuspalveluiden käyttäjien haastatteluista käy ilmi, että julkisesti kustannettu kuntoutus ei 

nykyisellään kykene vastaamaan erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti sairauden 

alkuvaiheessa, jossa tuen ja tiedon saannin merkitys on erittäin tärkeä, kuntoutujat eivät kokeneet 

odotustensa siltä osin täyttyneen. (Rissanen & Pulkki 2013, 87; Viitanen & Piirainen 2013, 121) 

 

Kuntoutuksen merkitys voidaan nähdä hyvinkin kauaskantoisena. Kansainvälisen 

kuntoutusjärjestön pääsihteerinä toimineen Susan Hammermanin ja hänen kollegansa Stephen 

Maikowskin mukaan kuntoutuksen kokonaismerkityksen ymmärtämiseen vaaditaan aina 

pidempiaikaista seurantaa. Ei riitä, että kirjataan välittömät tai lyhyellä aikavälillä tapahtuneet 

vaikutukset, vaan monet vaikutukset ovat havaittavissa vasta huomattavasti myöhemmin, 

esimerkiksi seuraavan sukupolven parempana hyvinvointina. Hammermanin ja Maikowskin 



   14 
 

                 

mukaan kuntoutuksen yhteiskunnallisina perusteluina voidaan pitää mm. itsenäistä elämää ja sen 

seurannaisvaikutuksista psyykkistä hyvinvointia, tyytyväisyyttä elämään, perheen ristiriitojen 

vähentymistä ja tasapainoista perhe-elämää sekä perheen hajoamisuhan vähenemistä. (Järvikoski 

& Härkäpää 2011, 25) 

 

Kuntoutuksen osalta on käyty keskustelua liittyen kuntoutujan autonomiaan, 

itsemääräämisoikeuteen ja henkilökohtaisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Kansainvälisen 

työjärjestön, Yhdistyneiden kansakuntien ja Maailman terveysjärjestön yhteisessä raportissa 

korostetaan nimenomaan kuntoutujien ja heidän läheistensä mahdollisuutta päättää siitä, 

minkälaisia palveluita he valitsevat parantaakseen osallistumismahdollisuuksiaan. 

Kuntoutuspalvelujen tuottajat ovat vastuussa tietojen antamisesta kuntoutujalle siten, että 

hänelle luodaan mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia päätöksiä itselleen tarpeellisista 

palveluista. Ongelmat tiedonsaannissa ja riittämätön ohjaus rajoittavat kuntoutujan 

päätöksentekomahdollisuuksia. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 28; CBS 2004, 3-4) 

 

2.7 Kuntoutus muutoksessa 

Kuntoutustoiminnan tavoitteet, sisältö ja toimintatavat muuttuvat ajan sekä yhteiskunnallisten 

muutosten myötä. Kuntoutustoiminnan alkaessa 1940-luvulla tavoitteena oli lähinnä korjata 

sodassa tai tapaturmissa syntyneitä vaurioita ja haittoja. Kuntoutuksen lähtökohtana oli pysyvä 

vajavuustila, jota pyrittiin korjaamaan hoitamalla, valmentamalla, kasvattamalla ja sopeuttamalla.  

Kuntouttaminen käsitettä alettiin käyttää virallisissa yhteyksissä 1960-luvulla, vaikka 

kuntouttamisesta puhuttiin jo 1950-luvullakin. Nykyään kuntoutus on paljon monipuolisempaa 

toimintaa. Kuntoutus on nykyisin aiempaa enemmän ennaltaehkäisevää ja kuntoutustoimien 

avulla pyritään minimoimaan sairauksiin, vammoihin tai sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä 

ongelmia. Lisäksi kuntoutuksella pyritään tukemaan ihmisten ja kokonaisten väestöryhmien 

voimavaroja, selviytymistä ja hyvinvointia arjessa sekä erityisesti elämän erilaisissa 

siirtymävaiheissa. (Järvikoski, Hokkanen, Härkäpää 2009, 16; Järvikoski & Härkäpää 2011, 8; 

Ashorn & Miettinen 2013, 20)   
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Terveystieteellisen tutkimuksen myötä sairaus- ja vammakäsitys ovat laajentuneet siten, että 

ymmärrys psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksestä sairauksien kehityksessä, 

haittavaikutuksien ilmenemisessä ja toipumisessa on ymmärretty aiempaa paremmin. 

Samanaikaisesti ovat muuttuneet myös käsitykset siitä, minkälaisiin ongelmiin kuntoutuksella on 

mahdollista vaikuttaa. Myös perheongelmat, henkinen uupumus ja kokemus elämänhallinnan 

puuttumisesta ymmärretään nykyään olevan pitkittyneen avuntarpeen ja ensisijaisen avun 

tarpeen syinä. Sosiaaliset ja psykososiaaliset ongelmat näkyvät usein myös sairastumisriskin 

lisääntymisenä.  Ongelmat ymmärretään yksilön ja ympäristön välisiksi, eikä kuntoutuksessa ole 

enää kyse kuntoutujan vajavuuksien arvioinnista ja kompensoinnista, vaan hänen voimavarojaan 

tukevien olosuhteiden luomisesta. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 43, 47, 50) 

 

Kuntoutuksessa on tarkasteltu kuntoutujan toimintamahdollisuuksia hänen toimintakykynsä 

kautta. Painopiste kuntoutustoiminnassa on siirtymässä potentiaalisesta toimintakyvystä kohti 

käytössä olevaa toimintakykyä ja sitä miten kuntoutuja sitä hyödyntää. Kuntoutuksessa siirrytään 

objektiivisesti mitattavissa olevasta toimintakyvystä koettuun toimintakykyyn, joka on 

havaittavissa arjen toiminnoissa. Tärkeimpinä kuntoutujan toimintakykyyn vaikuttavina tekijöinä 

voidaan pitää hänen toimintaympäristössään olevia ihmisiä. Ajateltaessa ihmistä yhteisöllisenä, 

ajattelevana ja tuntevana olentona, psykososiaalisella ympäristöllä ja siihen liittyvällä 

vuorovaikutuksella on merkittävä osuus ihmisen toimintakykyyn. Lisäksi psykososiaaliseen 

ympäristöön voidaan laskea kuuluvaksi myös kulttuuri ja laajasti ottaen koko yhteiskunta 

rajoituksineen ja mahdollisuuksineen. Kuntoutuksen perustuessa kuntoutujan arkeen, 

lähtökohtana ovat kuntoutujan omat ja hänen läheistensä tarpeet. Kuntoutuksen tavoitteena on 

luoda edellytyksiä täysipainoisempaan ja itsenäisempään elämään.  Arjen näkökulman 

huomioiminen kuntoutuksessa edellyttääkin eri toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyön keinoin arjen 

tarpeet voidaan huomioida mahdollisimman laaja-alaisesti. Kuntoutus, kuten muutkin keinot joilla 

työ- ja toimintakykyä pyritään parantamaan, voidaan nähdä osana uudenlaista 

hyvinvointipolitiikan investointistrategiaa. ((Järvinen 2011 Kettunen 2011, 13; Paltamaa 2011, 37; 

Rajavaara 2013, 47) 

 



   16 
 

                 

Toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset sekä kuntoutujan kokemus omasta toimintakyvystään 

vaikuttavat hänen identiteettiinsä. Toimintakyvyn muuttuessa uudenlaisten toiminta- ja 

ajattelumallien oppiminen on välttämätöntä, jotta hän kykenee tulemaan toimeen ja 

määrittelemään itsensä uudelleen tässä muuttuneessa tilanteessa.  Kuntoutujalla voidaan nähdä 

olevan ns. tavallisten roolien (puoliso, työntekijä, vanhempi) lisäksi myös kuntoutujan rooli.  

Kuntoutujan, sairaan tai muutoin vajaakuntoisen rooli saattaa merkitä myös mahdollisuutta 

vetäytyä tavanomaisen roolin odotuksista. Kuntoutujan on jatkuvasti ikään kuin taisteltava 

yhteisön määrittelyjä vastaan ottaakseen paikkansa normaalissa yhteisöelämässä. Vajaakuntoisen 

roolista voi muodostua myös pysyvä toimintatapa oman identiteetin suojaamiseksi. Tällöin 

vajaakuntoisen rooli muuttuu hallitsevammaksi, kuin henkilön muut roolit. Kuntoutuminen on 

identiteettityötä tai identiteetin muutosprosessia, jossa kuntoutuja pyrkii tarkentamaan 

identiteettiään ja rooliaan sekä sopeuttamaan ne muuttuneita edellytyksiä vastaaviksi. 

Onnistuessaan kuntoutusprosessi auttaa kuntoutujaa luomaan riittävän myönteisen identiteetin, 

joka mahdollistaa tyydyttävän sosiaalisen elämän sekä aktiivisen oman elämän tavoitteiden ja 

roolien toteuttamisen. (Kettunen 2011, 15-16)  

 

2.8 Kuntoutuksen laatu ja arvot 

Kuntoutusprosessin laatu muodostuu useamman eri osatekijän muodostamasta kokonaisuudesta. 

Laatutekijöitä ovat palvelulinjan standardinmukaisuus, kuntoutukseen osallistuvan henkilökunnan  

riittävyys, ammattitaitoisuus ja kokemus kuntoutustoiminnasta sekä asianmukaiset ja turvalliset 

toteuttamistilat. Kuntoutukselle tyypillisiä käsitteitä ovat tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, 

prosessinomaisuus, monialaisuus ja moniammatillisuus. Tavoitteena on elämäntilanteessa 

tapahtuva muutos ja parempi selviytyminen arjessa ja omassa toimintaympäristössä. Muutos 

edellyttää yksilön omien voimavarojen vahvistumista ja uusien toimintamallien hyväksymistä sekä 

henkilökohtaista investointia, kuten ajan, fyysisten/psyykkisten resurssien käyttöä tavoitteen 

saavuttamiseksi.  Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Ilman 

suunnitelmallisuutta yksittäiset toimenpiteet jäävät erillisiksi eikä asetettuja tavoitteita saavuteta 

odotetulla tavalla. Suunnitelmallisuus edellyttää nykytilanteen vaatimien muutosten ja 

toteuttamiskeinojen harkintaa ja arviointia. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 33; KELA 2011)  
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Kuntoutuksen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen tulkintamallin välittäjänä nähdään toimintaverkosto, 

jonka tavoitteena on parantaa kuntoutuksen laatua ja tehokkuutta. Kuntoutus on sen mukaan yhä 

monimutkaisempi verkostoituva kuntoutumisympäristö, joka mahdollistaa kuntoutumisen ja sen 

tarpeen ennakoinnin. Kuntoutustoiminnassa tämä edellyttää aiemman toimintakulttuurin ja 

asiantuntijuuden rinnalle dialogia ja kommunikaatiota korostavaa toimintakulttuuria. Laadullisesti 

merkittävää olisi, että asiakaslähtöisessä toiminnassa lähdetään liikkeelle aktiivisen toimijan 

lähtökohdasta, jonka perustana on se, että kuntoutujalle annetaan enemmän valtaa valita, 

osallistua ja räätälöidä itse omiin tarpeisiinsa perustuvia kuntoutuspalveluita. (Viitanen & Piirainen 

2013, 115, 122) 

 

Esitettäessä perusteluja kuntoutukselle, tehdään se arvojen ja ihmiskäsityksen pohjalta. Arvot ovat 

käsityksiä ihmisen ja yhteiskunnan keskeisistä päämääristä, kuten hyvästä elämästä, hyvästä 

yhteiskunnasta tai hyväksyttävistä toimintatavoista. Kuntoutustyön perustana ovat sosiaali- ja 

terveysalan arvot, joihin perustuvat myös kuntoutuksen yleiset päämäärät ja periaatteet. 

Kuntoutukseen liittyvinä arvoina voidaan pitää onnellisuutta ja hyvinvointia, vapautta ja 

oikeudenmukaisuutta. Pidettäessä onnellisuutta ja hyvinvointia kuntoutuksen arvona, siihen liittyy 

pyrkimys vähentää sairauteen tai vajaakuntoisuuteen liittyviä haittoja, kuten kipua ja kärsimystä. 

Lisäksi tavoitteena on parantaa kokonaisterveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja kuntoutujan 

toimintamahdollisuuksia. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 26-27; Kettunen 2011, 22)  

 

Vapaudella kuntoutuksen perusarvona tarkoitetaan kuntoutujan autonomian ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Autonomialla tarkoitetaan kuntoutuksen yhteydessä 

kykyä tehdä henkilökohtaisia ratkaisuja, ilmaista omaa tahtoa ja toimia tekemänsä päätöksen 

mukaisesti. Kuntoutujan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet toimivat kuntoutuksen 

peruslähtökohtana. Kuntoutujan elämänhallinta ja autonomia voidaan nähdä koko 

kuntoutusprosessin päämääränä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 26-27; Kettunen 2011, 22)  
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Oikeudenmukaisuus kuntoutuksen perusarvona merkitsee sitä, että kuntoutuksen avulla luodaan 

olosuhteet, joiden avulla työkyvyttömyyden tai syrjäytymisen uhkaamat henkilöt voivat toteuttaa 

mahdollisimman täysipainoisesti oikeuttaan työhön ja sosiaaliseen turvallisuuteen. 

Oikeudenmukaisuus merkitsee kuntoutusta tarvitsevien yhdenmukaista oikeutta osallistua 

kuntoutukseen ja tasa-arvoista kohtelua kuntoutuksen toteutuessa sekä tasa-arvoisia päätöksiä 

siitä, minkälaisia yhteiskunnan kustantamia toimenpiteitä tehdään. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 

27)  

 

2.9 Kuntoutuksen tulevaisuus 

Kela käynnisti 2006 vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeen hyvien 

kuntoutuskäytäntöjen kehittämiseksi sekä kuntoutuspalvelujen tuomiseksi lähemmäs arkea ja 

kuntoutujan omaa elämänpiiriä. Tutkimuksen mukaan osa kuntoutujista toivoi laaja-alaisempaa 

elämänsuunnittelua, jossa korostuisi kokonaisvaltaisempi toiminta, joka huomioi fyysisen ja 

psyykkisen toimintakyvyn kohenemisen ohella myös sosiaaliset ja psyykkiset kuntoutustarpeet ja 

odotukset. Kuntoutussuunnittelun tulkitseminen elämänsuunnitteluksi ei merkitse sitä, että 

virallisasiantuntijat tunkeutuisivat kuntoutujan yksityisyyteen tai autonomian alueelle. Sitä vastoin 

se velvoittaa siihen, että kuntoutumisen haasteet nähdään yhtä laaja-alaisina kuin ihmisten 

elämänhaasteet yleensäkin. Kuntoutuksen kannalta tämä tarkoittaa suunnittelun ja toteutuksen 

tasolla avoimempaa suhtautumista siihen mikä on kuntoutusta tai kuntouttavaa ja mitä 

kuntoutuja tarvitsee omassa elämässään. (Järvikoski, Hokkanen, Härkäpää 2009, 3, 290) 

 

Mikäli ajatellaan kuntoutusta gerontologisesta näkökulmasta, on huomioitava, että nykypäivän 65-

75-vuotiailla on mahdollisesti edessään jopa 20-30 vuoden tulevaisuus. Ikääntyvänkin elämän tulisi 

olla rikasta ja onnellista. Ikääntyneellä tulee olla mahdollisuus käydä läpi elettyä elämää ja 

suunnitella aktiivisesti tulevaisuuttaan yhteistyössä läheisten tai palveluverkostojen kanssa. 

Jokaisella vanhenevalla henkilöllä on omat käytäntönsä olla ikääntyvä ihminen, asiakas ja 

kuntoutuja. Gerontologista kuntoutusta suunniteltaessa on tärkeää käsittää myös sen merkitys, 

että nykypäivän keski-ikäiset ihmiset ovat tulevaisuuden gerontologisen kuntoutuksen asiakkaita. 

Heidän tarpeensa ja elämänlaatukriteerinsä ovat melko erilaiset, kuin mitä tämän päivän 

ikääntyneillä kuntoutujilla. Ikääntyvien ihmisten omat yksilölliset sekä ympäristöön ja verkostoon 
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liittyvät voimavarat tulisi nostaa kuntoutuksen lähtökohdaksi. Näin ollen ikääntymiseen liittyvät 

toimintakyvyn muutokset ja sairaudet sekä menetykset saavat erilaisen merkityksen. Nämä asiat 

ovat gerontologisen kuntoutuksen nykykäytännössä vasta osittain mukana.  (Pikkarainen 2013, 

302, 303) 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakykyä tukevista sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 on 

mahdollistanut ikääntyneiden ihmisten kuntoutuksen nostamisen aivan uudelle tasolle osaksi 

kokonaisvaltaista sosiaali- terveyspalvelukokonaisuutta. Kuntoutusmyönteinen laki, joka parantaa 

erityisesti ikääntyvien kuntoutusmahdollisuuksia, tuli voimaan 1.7.2013. Se korostaa 

toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia sekä palvelutarpeen kokonaisvaltaista arviointia.  Lisäksi 

laki korostaa henkilöstön monipuolisuutta, riittävyyttä ja monenlaista koulutusta. Laaja-alaisesti 

voidaan arvioida, että lain määrittelemiä seksuaalisuuden huomioivia toimintamalleja ja –

menetelmiä ovat mm. voimavarojen ja reservikapasiteetin vahvistaminen, ryhmä- ja 

vertaistoiminta sekä ikäspesifi perheterapia, gerontoginen mielenterveystyö sekä 

muistisairauksien varhaisvaiheen yksilö- ja perhekuntoutus. (Pikkarainen 2013, 302; Finlex 2013) 

 

Terveys 2011-tutkimuksen mukaan kuntoutuspalvelut eivät tulevaisuudessa voi enää olla vain 

asiantuntijoiden valmiiksi rakentamia palvelukokonaisuuksia, vaan kuntoutujat itse ovat aktiivisesti 

mukana sekä heille suunnattujen palveluiden suunnittelussa että niiden toteutuksessa. On jopa 

pohdittu voisivatko he olla omien kuntoutuspalveluidensa tuottajia esim. potilasjärjestöjen 

toiminnan kautta. Tämänkaltainen kehitys haastaa moniammatillisen asiantuntijuuden, minkä 

toivotaan mahdollistavan uudenlaisen asiakkuuksista lähtevän palvelun. Asiantuntijat nähdään 

toimimassa tässä verkostossa kuntoutuksen täsmäpalveluiden tuottajina eri asiakkuusryhmien 

parissa. Kuntoutuksen pitäisi kehittyä kokemustiedon ja tutkimustulosten perusteella. On 

arvioitava tarkkaan, millä tavoin kuntoutuksen kehittäminen vaikuttaa toimintakäytäntöjen 

muuttamiseen.  (Autti-Rämö 2013, 135; Viitanen & Piirainen 2013, 123) 
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3 SEKSUAALISUUS KUNTOUTUKSEN NÄKÖKULMASTA 

 

3.1 Seksuaalisuus 

Seksuaalisuus on asia, johon kaikkien muiden elämän osa-alueiden muutokset vaikuttavat hyvinkin 

voimakkaasti. Seksuaalisuus on kuitenkin elämän perusoikeus, osa ihmisenä olemista ja siten läsnä 

elämän jokaisessa hetkessä, riippumatta henkilön terveydentilasta tai toimintakykyisyydestä.  Se ei 

häviä ikääntymisen myötä eikä myöskään sairauden tai vammautumisen kohdatessa. 

Terveydentilan ja elämäntilanteen muutokset vaikuttavat monin eri tavoin seksuaalisuuden 

ilmenemis- ja ilmaisumahdollisuuksiin. (Kallio & Jussila 2010, 16-17; Ryttyläinen & Valkama 2010, 

7) 

 

Seksuaalisuus voidaan nähdä mahdollisuutena ylläpitää kokonaisvaltaista terveyttä ja tuoda 

hyvinvointia yksilön elämään. Tutkimusten perusteella seksuaalisuuden ja muun terveyden välillä 

on havaittu olevan positiivinen korrelaatio. Henkilöt, jotka kokevat itsensä seksuaalisesti 

tyytyväisiksi, kokevat myös muutoin terveytensä paremmaksi kuin seksuaalisesti tyytymättömät.  

Seksuaalisuuteen liittyvät asiat vaikuttavat samansuuntaisesti niin miesten kuin naistenkin 

terveyteen ja kokonaishyvinvointiin. Henkilö, joka on tyytyväinen ja tasapainossa oman yksilöllisen 

seksuaalisuutensa kanssa sekä kykenee nauttimaan seksuaalisuuden tarjoamasta mielihyvästä, 

motivoituu paremmin terveydestään huolehtimiseen myös muillakin tavoin. (Valkama & 

Ryttyläinen 2007, 173; Ryttyläinen & Valkama 2010, 238)  

 

3.2 Seksuaalinen toimintakyky 

Seksuaalinen toimintakyky voidaan määritellä eri näkökulmista katsottuna hieman eri tavoin. 

Seksuaaliseen toimintakykyyn katsotaan yleisesti sisältyvän kyky kokea halua, kiihottua ja kokea 

nautintoa. Seksuaalitoimintojen häiriöitä ovat sukupuolisen halun, kiihottumisen ja 

sukupuolielinten toimintahäiriöt, joiden taustalla on elimellinen tai jokin muu syy. Eniten 

toimintakykyisyyden ongelmia aiheuttavat seksuaaliseen haluun liittyvät asiat. Käytännössä kyse 

on haluttomuudesta ja halujen epätasapainosta parisuhteessa. Toinen yleinen ongelma on naisten 

orgasmivaikeudet yhdynnässä. Lisäksi ongelmia aiheuttavat naisilla emättimen kostumisongelmat 

ja miehillä erektion saavuttamiseen sekä sen ylläpitämiseen liittyvät ongelmat. Erityisen hankalaksi 
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koetaan herkkä siemensyöksy. Heidi Valastin jaottelun mukaan seksuaalisen toimintakyvyn osa-

alueet ovat seksuaalitoimintojen sensomotorinen, kognitiivinen, psyykkinen, emotionaalinen, 

sosiaalinen ja spirituaalinen ulottuvuus. Seksuaaliseen toimintakyvyn analyysiin liittyy hänen 

mukaansa myös seksin apuvälineiden kartoitus. Palaan Valastin jaotteluun tarkemmin osiossa 

seksuaalisuuden huomioiminen kuntoutuksessa. (Kontula 2006, 33; Räsänen 2003, 219; Valasti 

2001) 

 

Seksuaalinen toimintakyky koetaan merkkinä kehon kokonaisvaltaisesta toimintakykyisyydestä. 

Esimerkiksi naisten pitkäikäisyyteen vaikuttavia tekijöitä tutkittaessa seksuaalisen hyvinvoinnin on 

todettu olevan merkittävä ennusmerkki.   Seksuaalisuuteen liittyvät asiat mielletäänkin nykyään 

entistä merkittävimmiksi välineiksi hyvinvoinnin ja terveyden saavuttamisessa. Elämänlaatua 

mitattaessa seksuaalisuus nousee yhä useammalla hyvinkin merkittäväksi osa-alueeksi. 

Suomalaisten keskuudessa seksuaalisuuden ja seksin arvostus ovat kasvusuunnassa ja ne kuuluvat 

aiempaa enemmän ihmisten arjen toiveisiin. Tyydyttävä seksielämä nähdään parisuhteessa 

aiempaa tärkeämmäksi onnellisuutta ylläpitäväksi tekijäksi.  (Ryttyläinen & Valkama 2010, 238) 

 

Seksuaalinen aktiivisuus ja orgasmien kokeminen kiihdyttävät tutkimusten mukaan 

immuunijärjestelmän toimintaa sekä miehillä että naisilla. Seksuaalisilla suhteilla on todettu 

olevan positiivinen vaikutus myös tutkittaessa paranemisen edistymistä sekä palautumisen 

helpottumista. Seksuaalisten kokemusten aikaansaamat oksitosiinihuiput vaikuttavat 

rauhoittavasti ja lievittävät stressiä sekä lisäävät turvallisuuden tunnetta. Seksi toimii myös 

kivunlievityskeinona, mikä on merkityksellistä pohdittaessa seksuaalisuutta kuntoutuksen 

kannalta. (Konttinen 2001, 18; Uvnäs 2007, 143-147)  
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3.3 Kuntoutujien terveysongelmat ja seksuaalisuus 

Tilastokeskuksen vuonna 2011 tekemän kyselyn perusteella 55 % Suomessa vakituisesti asuvista, 

työikäisistä 15-64-vuotiaista kertoo kärsivänsä yhdestä tai useammasta pitkäaikaisesta sairaudesta 

tai muusta terveysongelmasta. Vastauksista ilmenee, että useimmiten kyse on tuki- ja 

liikuntaelimistön sairauksista. Samaisena vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 44 %:lla 

syynä olivat mielenterveysongelmat, 24,6 %:lla syynä olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Vastaavasti Kelan kuntoutukseen osallistuneista 40 %:lla kuntoutuspäätöksen perusteena olivat 

mielenterveysongelmat ja 28 %:lla tuki- ja elinsairaudet. (Rajavaara 2013, 51)   

 

Käytännössä kuntoutujien terveysongelmat ovat hyvin moninaiset, sillä esimerkiksi tuki- ja 

liikuntaelinsairauden lisäksi kuntoutujilla on usein myös jokin sydän- tai sisäelinperäinen sairaus, 

joka vaikuttaa merkittävästi toimintakykyyn ja seksuaalitoimintoihin. Vaikka tuki- ja 

liikuntaelinsairaus olisikin pääperuste kuntoutukseen hakeutumiselle, monesti kyseessä on myös 

mielenterveyteen liittyvää ongelmatiikkaa.  
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4 SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄMINEN OSANA KUNTOUTUSTA 

 

4.1 Seksuaaliterveys 

Seksuaaliterveys on WHO:n vuonna 2002 julkaistun määritelmän mukaan seksuaalisuuteen liittyvä 

psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Se on selkeästi aikaan, kulttuuriin, uskontoon, 

poliittiseen ilmapiiriin ja globalisaatioon sidottu käsite. Seksuaaliterveyden saavuttaminen on 

mahdollista sairaudesta/vammasta, toiminnanhäiriöstä tai vajavuudesta huolimatta. 

Seksuaaliterveyden toteutumisen edellytyksenä on positiivinen ja kunnioittava suhtautuminen 

seksuaalisuuteen ja seksisuhteisiin sekä omien ja toisten ihmisten seksuaalioikeuksiin. (Ryttyläinen 

& Valkama, 17-18) 

 

Seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi voidaan nähdä hyvin merkittävinä asioina 

pohdittaessa ihmisen kokonaishyvinvointia ja terveyttä. Seksuaaliterveys pitää sisällään  

mahdollisuuden seksuaalisuuden hyväksymiseen ja siitä nauttimiseen koko laajuudessaan. 

Oleellista on saada tietoa, hyväksyä oma itsensä ja identiteettinsä sekä kommunikoida 

mahdollisen kumppanin kanssa. Seksuaaliterveys voidaan nähdä myös päämääränä, jolla pyritään 

parantamaan elämänlaatua. Vuonna 2007 Robinsonin ja Molzahnin tutkimuksessa todettiin, että 

ikääntyneiden ihmisten elämänlaatuun vaikuttivat eniten seksuaalinen aktiivisuus, terveydentila ja 

tyytyväisyys ihmissuhteisiin. Todennäköistä on, että samankaltaisiin tutkimustuloksiin päästäisiin 

myös keski-ikäisten elämänlaatua mitattaessa.  (Hautamäki-Lamminen 2012, 23; Ryttyläinen & 

Valkama, 17-18) 

 

Arvioitaessa seksuaaliterveyspalveluiden tarvetta, voidaan arvioinnin perustana käyttää 

sairauksien esiintyvyyttä ja siinä tapahtuvat muutoksia. Esimerkiksi kaikissa kansansairausryhmissä 

on tapahtunut selkeää nousua, minkä seurauksena voidaan olettaa myös kyseisten ryhmien 

seksuaaliterveyspalveluiden tarpeen lisääntyvän. Pitkäaikaissairaiden ja vammautuneiden lisäksi 

myös heidän läheisensä tarvitsevat seksuaaliterveyspalveluita, joiden avulla heille pystytään 

tarjoamaan riittävästi tietoa ja tukea. (Ilmonen 2008,42) 
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Seksuaaliterveyspalveluiden toteuttamiseen kohdistuu lisähaasteita suurten ikäluokkien 

saavuttaessa eläkeiän. Tähän sukupolveen kuuluvat haluat avoimemmin tietoa ja neuvontaa 

voidakseen toteuttaa seksuaalisuuttaan mahdollisimman myönteisesti ja moninaisesti. Vastaavasti 

väestön ikääntymisen seurauksena sairastavuus lisääntyy, mikä aiheuttaa muutoksia myös 

seksuaalitoimintoihin ja saattaa muuttaa parisuhteen rooleja suurestikin. Lisähaasteita ikääntyvien 

kohdalla luo psykososiaalisen tuen tarpeen kasvu omaan ikäluokkaan kuuluvien ystävien 

harventuessa. Melko suuri osa ikääntyvistä toivoo parisuhteessaan enemmän seksuaalista 

aktiivisuutta. Tämä luo haasteita hoitohenkilökunnalle nyt ja tulevaisuudessa. Osa ikääntyneistä on 

oivaltanut seksuaalisuuden merkityksen terveyden ja nautinnon lähteenä. Toiveena olisi, että 

tutkijatkin kiinnostuisivat seksuaalisuuden merkityksestä ikääntyessä. (Ilmonen 2008, 48; Kivelä 

2012, 74; Kontula 2013, 361) 

 

4.2 Seksuaalineuvonta  

Seksuaalineuvonta on ammatillista, asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa 

seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä.  Neuvonnalla on 

keskeinen merkitys ohjattaessa asiakkaita terapiaan tai esimerkiksi eri asiantuntijoiden 

suorittamiin tutkimuksiin. Neuvontaan kuuluvat Plissit-mallin kaksi ensimmäistä tasoa eli luvan 

antaminen (permission) sekä rajatun tiedon antaminen (limited  information) sekä mahdollisesti 

myös osittain erityisohjeiden antaminen (spesific suggestions). Luvan antamisella tarkoitetaan 

myönteistä ja sallivaa suhtautumista seksuaalisuuteen sen eri muodoissa. Rajatun tiedon 

antaminen tarkoittaa tiedon antamista asioista, joista henkilöllä ei ole toimintansa kannalta 

riittävää tietoa. Kyseinen tieto voi liittyä esimerkiksi sairauden, vamman tai lääkityksien 

aiheuttamiin vaikutuksiin seksuaalisuuden alueella. Suurinta osaa asiakkaista, joilla on 

seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, voidaan auttaa nimenomaan seksuaalineuvonnan keinoin 

kuuntelemalla sekä tietoa ja tukea antamalla. Seksuaalineuvontaa toteutetaan useimmiten 2-5 

kertaa. Oikeaan aikaan toteutettu neuvonta ehkäisee seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien 

pitkittymistä ja parantaa asiakkaan elämänlaatua. (Ilmonen 2006, 41; Valkama & Ryttyläinen 2010, 

32, 52-53) 
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Seksuaalineuvonnan historia ulottuu Suomessa noin 50 vuoden päähän. Järjestöt käynnistivät 

keskustelun aiheesta vammaiset ja seksuaalisuus 1960-luvun loppupuolella. Sexpon aloitteesta 

1974 julkaistussa ensimmäisessä suomenkielisessä seksologian oppikirjassa käsiteltiin myös 

liikunta- ja kehitysvammaisten sekä laitoshoitoon sijoitettujen seksuaalisuuteen liittyviä asioita. 

CP- liiton sopeutumisvalmennusvalmennuskursseilla aloitettiin 1970-luvulla systemaattinen 

seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely. Invalidiliitto julkaisi ensimmäisen aihepiiriä 

käsittelevän oppaan ”Vammautuminen ja sukupuolielämä” vuonna 1976. Sexpo järjesti vuonna 

1982 ensimmäisen vammautumista ja seksuaalisuutta käsittelevän seminaarin. (Ilmonen 2008, 40)  

 

Seksuaalineuvontaa on suomalaisissa kuntoutuslaitoksissa toteutettu eri muodoissa 1980-luvulta 

lähtien. Invalidiliiton sopeutumisvalmennuskursseilla aloitettiin tuolloin seksuaalisuuteen liittyvien 

asioiden käsittely. Invalidiliiton Lahden sopeutumisvalmennuskeskus aloitti toimintansa vuonna 

1989, jolloin aloitettiin myös seksuaalineuvonnan toteuttaminen osana kuntoutustyötä. Käpylän 

kuntoutuskeskuksessa seksuaalineuvonta aloitettiin 1990-luvun puolivälissä. Vähitellen vuosien 

kuluessa eri vammais- ja potilasjärjestöt alkoivat tuottaa enenevässä määrin kirjallista materiaalia 

seksuaalineuvontaan. Haavio-Mannilan ja Kontulan vuonna 1993 ilmestyneessä suomalaisten 

seksuaalielämää koskevassa tutkimuksessa ”Suomalainen seksi” saatiin tietoa myös 

seksuaalineuvonnan tarpeesta pitkäaikaissairauksien yhteydessä. Seksuaalineuvojan ja 

seksuaaliterapeutin ammattinimikkeellä toimivia henkilöitä on ollut kuntoutuslaitoksissa vuodesta 

1996 lähtien, ensin Kankaanpään ja Käpylän kuntoutuskeskuksissa ja hieman myöhemmin myös 

Lahden sopeutumisvalmennuskeskuksessa sekä Maskun ja Lapin kuntoutuskeskuksissa. Neuvonta- 

ja terapiatyö tapahtuu pääasiassa osana muuta ammatillista työtä. (Ilmonen 2008, 40, 42, 45, STM, 

2007, 29)  

 

Hautamäki-Lammisen syöpäpotilaille 2009-2010 tekemän kyselyn perusteella neuvontatyötä 

tekevän henkilön sukupuolella tai ammatilla ei nähty olevan oleellista merkitystä toteutuksen 

kannalta. Tärkeimpänä pidettiin ohjaavan henkilön ammatillisuutta, jonka potilaat kuvasivat 

ilmenevän asiantuntemuksena, hyvinä vuorovaikutustaitoina, oikeanlaisena asenteena, potilaan 

tarpeiden huomioimisherkkyytenä sekä helppona lähestyttävyytenä. Samaisen tutkimuksen 

mukaan naisten ja miesten neuvontatarpeet ovat erilaiset sekä tiedollisesti että tuen osalta. Naiset 
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odottavat seksuaaliohjaukselta enemmän nimenomaan minäkuvaan liittyvää ohjausta ja miehet 

tietoja seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitamisesta. Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen 

koettiin kuuluvan nimenomaan ammattihenkilöstön tehtäviin. Seksuaaliohjauksen oleellisina 

sisältöinä pidettiin surutyön sallimista, myönteisen minäkuvan vahvistamista, puolison ohjaamista 

sekä vertaistuen piiriin ohjaamista, mitkä sopivat sinällään mihin tahansa sairauteen tai vammaan 

liittyvän seksuaalineuvonnan/-terapian toteuttamiseen. (Hautamäki-Lamminen 2012, 70, 77; 

Hautamäki-Lamminen, Lehto, Kellokumpu-Lehtinen, Åstedt-Kurki 2010; 288) 

 

Neuvontapalveluita tarjoavien organisaatioiden kokemuksen mukaan seksuaalineuvonnan tarve 

on kasvussa. Erilaiset toimintahäiriöt ovat hyvin yleisiä. Seksuaalisuuteen suhtaudutaan aiempaa 

avoimemmin ja toisaalta esimerkiksi lääkityksen keinoin voidaan nykyisin hoitaa mahdollisia 

häiriöitä entistä paremmin. Edellä mainitut tekijät edesauttavat seksuaalineuvontaan 

hakeutumista. Lisäksi kulttuurin seksualisoituminen ja seksuaalisuuden kaupallistuminen 

aikaansaavat kysymyksiä ja lisäävät omalta osaltaan neuvontatarvetta. (STM 2007, 28) 

 

4.3 Seksuaaliterapia 

Seksuaaliterapia on pääasiallisesti lyhytterapiaa, jonka tavoitteena on seksuaalisuuteen liittyvien 

ongelmien ratkaiseminen ja hoitaminen, seksuaalisen hyvinvoinnin parantuminen sekä 

seksuaalinen eheytyminen. Seksuaaliterapian lähtökohtana ovat asiakkaan ongelmat ja tarpeet. Se 

on terapeuttista työskentelyä, jonka teorialähtökohtia ovat mm. ratkaisukeskeinen, 

psykodynaaminen ja kognitiivinen psykoterapia. Seksuaaliterapian kesto määräytyy yksilöllisesti, 

kunkin asiakkaan tarpeisiin perustuen. Yleensä siihen kuuluu 5-10 käyntikertaa, mutta se voi 

kestää myös muutaman vuodenkin ajan.  Seksuaaliterapiassa työskennellään Plissit-mallin kaikilla 

neljällä tasolla eli luvan antamisen (permission) sekä rajatun tiedon antamisen (limited  

information), erityisohjeiden antamisen (spesific suggestions) sekä intensiivinen terapian 

(intensive therapy) tasoilla.  (Ilmonen 2008, 79; Lukkarinen 2006, 271; Ryttyläinen, Valkama 2010, 

32,33,51)  
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Seksuaaliterapiatyön edellytyksenä on seksologisen tietoperustan ja terapiaprosessin hallinta. 

Seksuaaliterapeutilta edellytetään tietopohjaa seksuaalisuuden moniulotteisuudesta ja ihmisten 

kohtaamiseen liittyviä taitoja. Lisäksi tarvitaan tietoisuutta omista asenteista ja ajatuksista, jotka 

liittyvät seksuaalisuuteen sekä valmiuksia niiden työstämiseen. Työntekijän ammatillinen 

kehittyminen edesauttaa eettisen ja tavoitteellisen työotteen säilyttämistä. Seksuaaliterapian 

toteutuksessa tulisi nähdä eri mahdollisuuksia, joita eri terapiamuodot tarjoavat eikä niinkään 

ryhtyä asettamaan niitä vastakkain. Lähestymistavasta riippumatta tärkeintä on vuorovaikutuksen 

toimivuus työntekijän ja asiakkaan välillä sekä kummankin tietoisuus terapiaprosessin vaiheista. 

Terapiaprosessi sinällään toteutuu hyvin samankaltaisena riippumatta terapiamenetelmästä. 

Keskeistä on kohdata asiakas kokonaisvaltaisesti. (Sironen, Kalilainen 2006, 349) 

 

Terapiaprosessi voidaan jakaa kolmeen osioon. Ensimmäisestä osiosta voidaan käyttää nimeä 

aloitusvaihe. Toinen vaihe on työskentelyvaihe ja kolmas ns. lopetusvaihe. Vaiheet eivät ole 

terapiatyössä aina selkeästi eroteltavissa, sillä ne saattavat limittyä toisiinsa. Jokaiseen vaiheeseen 

liittyy omanlaiset työskentelyä ylläpitävät elementit, mutta kaikille vaiheille yhteistä on se, että 

pyritään avoimeen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen. (Sironen, Kalilainen 2006, 359)  

 

Aloitusvaiheessa terapeutti ja asiakas tutustuvat toisiinsa ja pyritään selvittämään asiakkaan 

elämänmerkityksiin liittyviä asioita. Tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde asiakkaan ja 

terapeutin välille ja ikään kuin rakentaa perusta koko terapiaprosessille.  Aloitusvaiheessa sovitaan 

terapiatyön periaatteet, suunnitelma terapiakäyntien toteuttamisesta, niiden sisällöstä ja 

kustannuksista. Selkeä asioiden läpikäyminen helpottaa asiakkaan turvallisuudentunteen 

rakentumista ja siten vaikeidenkin aiheiden puheeksi ottamista. Aloitusvaiheessa pohditaan 

yhdessä asiakkaan kanssa, mitä tavoitetta kohti terapiakäynneillä suunnataan. Asiakkaan kanssa 

keskustellaan myös siitä, että terapiaprosessi voi osoittautua hyvinkin vaativaksi ja aiheuttaa 

hänelle ristiriitoja muutospaineisiin liittyen. Aloitusvaiheessa tulisi kiinnittää kokonaisvaltaista 

huomiota asiakkaan elämäntilanteeseen, hänen arkeensa vaikuttaviin tekijöihin, psyykkiseen ja 

fyysiseen hyvinvointiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. (Sironen M, Kalilainen P 2006, 359; 

Nissinen 2013)  
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Ensimmäisillä terapiakerroilla tulevat yleensä esille kaikki asiakkaalle merkitykselliset asiat ja niihin 

voidaan palata terapiaprosessin edetessä useampaankin kertaan. Asiakkaalle on tärkeää kokea 

tulleensa kuulluksi ja tämä mahdollistuu siten, että terapeutti huomaa hänen reaktionsa, valitsee 

sanansa asiakaslähtöisesti, suhtautuu myönteisen kiinnostuneesti asiakkaaseen ja muistaa 

jatkotapaamisten yhteydessä aiempien tapaamisten keskustelusisältöjä. Terapeutin ammatillisuus 

näkyy siinä, miten hyvin hän pystyy keskittymään asiakkaan kuuntelemiseen, asettumaan hänen 

asemaansa ja ottamaan vastaan hänen tarinaansa. Terapeutin omat asenteet ja tunteet 

aktivoituvat terapiatyöskentelyn aikana. On hyvin merkityksellistä, että terapeutti tunnistaa ja 

hyväksyy tuntemukset ja kykenee hakeutumaan työnojaukseen tai tarvittaessa jopa terapiaan.  

(Sironen, Kalilainen 359, 361-362)  

 

Työskentelyvaiheessa tarkastellaan toistuvasti sitä, miten terapiatyöskentely mahdollistaa 

etenemisen kohti yhteisesti sovittua tavoitetta. Tavoitteita voidaan myös muuttaa tai niitä voidaan 

tarkentaa terapian jatkuessa. Oleellista on tuoda esiin onnistumisen kokemuksia, joissa aiemmin 

esille tuotu ongelma ei näyttäydy. Lisäksi työskentelyvaiheessa käydään läpi ongelmaan liittyviä 

tunteita ja niiden käsittelytapoja. Monesti seksuaaliterapiassa käsiteltyihin ongelmiin liittyy sekä 

häpeää että syyllisyyttä. Asiakas voi hämmentyä itsekin ollessaan omaan tilanteeseensa nähden 

liian avoin terapian alkuvaiheessa. Liiallinen avoimuus terapian aloitusvaiheessa voi vaikeuttaa 

jatkotyöskentelyä. (Sironen, Kalilainen 2006; 360) 

 

Työskentelyvaiheen aikana on tärkeää, että terapeutti tarkastelee itsessään niitä tuntemuksia, 

mitä asiakkaan kanssa läpikäydyt asiat hänessä aikaansaavat. Seksuaaliterapiassa työskentelyn 

pääpaino on nykyhetkessä, vaikkakin asiakkaan eletyn elämän tarkastelu on terapiatyön kannalta 

hyvin merkityksellistä. Tarpeellisen taustatiedon keräämisessä voidaan hyödyntää mm. 

seksuaalihistorian selvittelyä, elämänviivaa, sukupuuta tai verkostokarttaa. Parisuhteen tilaa 

tarkastellessa parisuhteen roolikartan avulla saadaan merkityksellistä tietoa parisuhdetta 

kannattelevista ja toisaalta kuormittavista rooleista. (Sironen, Kalilainen 2006; 360-361) 
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Työskentelyssä voidaan hyödyntää myös kirjoittamista, tyhjän tuolin tekniikkaa sekä erilaisia 

kotitehtäviä.  Terapeutin on pystyttävä perustelemaan, miksi käytetty työtapa soveltuu juuri tälle 

asiakkaalle ja juuri tähän terapian vaiheeseen. Monesti tehtävien avulla pystytään nostamaan esiin 

sellaisia näkökulmia tai tunteita, jotka muilla työskentelytavoilla saattaisivat jäädä huomioimatta. 

Terapiakertojen yhteydessä tulisi keskustella asiakkaan kanssa siitä, onko hänen mielestään 

keskusteltu hänelle merkittävistä ja keskeisistä asioista. Näin asiakkaalle muodostuu vähitellen 

käsitys siitä, että hän on oman elämänsä asiantuntija.  (Sironen, Kalilainen 2006, 360; Vuola 2003, 

261)) 

 

Terapiatyöskentelyssä on huomioitava, että ennakkosuunnitelmista poiketen mikä tahansa 

terapiakerta voi jäädä viimeiseksi. Asiakas saattaa keskeyttää terapiatyöskentelyn mitä 

erilaisimmista syistä johtuen. Monesti kyse on asiakkaan vastarinnasta, joka saattaa näyttäytyä 

esim. puhumisen tarpeen loppumisena, epäolennaisina keskusteluaiheina, myöhästelyinä tai 

poissaoloina. Lopetusvaiheen poissaolot saattavat johtua eroahdistuksesta. Asiakkaan kanssa 

tulisikin keskustella terapian loppumiseen liittyvistä tuntemuksista jo hyvissä ajoin terapian 

työskentelyvaiheessa. (Sironen, Kalilainen 2006, 363) 

 

Terapiaprosessin lopetusvaiheessa käydään läpi aloittamis- ja lopettamistilanteita ja verrataan 

sitä, minkälaisia muutoksia on tapahtunut ja mitä odottamattomia asioita terapiaprosessin aikana 

on noussut esille. Tehtäessä yhteenvetoa, on tärkeää tuoda esille tilanteita, joissa ongelmaa ei ole 

enää havaittavissa. Toisaalta esille tuodaan myös ne asiat, jotka vaativat vielä asiakkaan 

erityishuomiota. Olennaista on käydä läpi sitä, mitä terapian lopettaminen asiakkaalle merkitsee. 

Terapeutin tehtävä on tukea asiakasta terapiasuhteesta irrottautumisessa. Tarvittaessa sovitaan 

mahdollisesta seurantakäynnistä, jatkotyöskentelystä tai jonkin muun sektorin palveluiden 

hyödyntämisestä.  (Sironen, Kalilainen 2006, 363) 
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Lopetusvaiheessa saattaa nousta esille uusia kysymyksiä, jotka kaipaavat työstämistä. Asiakkaan 

kanssa tulisi keskustella siitä, miksi kyseiset asiat nousevat esiin terapiaprosessin tässä vaiheessa. 

Onko mahdollisesti kyse siitä, että asiakas on alkanut paremmin havaita hyvinvointiaan estäviä 

tekijöitä vai siitä, että hänen on vaikea irrottautua terapiatyöskentelystä. Terapeutin tulisi yhdessä 

asiakkaan kanssa pohtia, miten ja minkä tahon kanssa näitä uusia esille nousseita asioita käydään 

läpi.   (Sironen, Kalilainen 2006, 363) 
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5 SEKSUAALINEUVONTA/-TERAPIA OSANA KUNTOUTUSTA 

 

5.1 Seksuaalisuuden huomioiminen kuntoutuksessa 

Seksuaalisuuden huomioon ottaminen on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksessa lupaavasti 

kehitysasteella. Osalla kuntoutujaryhmistä seksuaalisuuteen liittyvät asiat kuuluvat kiinteästi 

kuntoutusohjelmaan, mutta suurella osalla kuntoutujista tätä osa-aluetta ei huomioida 

kuntoutuksessa mitenkään. Terveydenhuollon ammattihenkilöstö ei aina miellä seksuaalisuuteen 

liittyvää keskustelua omiin työtehtäviinsä kuuluvana. Aiheen esille ottaminen saattaa tuntua 

hämmentävältä, aikaresurssit riittämättömiltä ja työskentelytilat arkaluonteiseen keskusteluun 

sopimattomilta. Suurimpana ongelmana on kuitenkin vielä viime vuosinakin ollut seksologian 

ammattiosaajien vähäisyys.  Mikäli moniammatilliseen työryhmään ei voida sisällyttää seksologian 

ammattiosaamista, tulisi työryhmän jäsenien tehdä yhteistyötä lähialueen seksuaalineuvojien tai -

terapeuttien kanssa, ohjaamalla kuntoutujia tarvittaessa heidän asiakkaikseen. (Hautamäki-

Lamminen 2012, 43; Rosengren 2006, 304) 

 

Edelleenkin usein kaikki huomio kiinnitetään sairauden tai vamman hoitamiseen ja vasta 

myöhemmin pohditaan muita henkilön elämäntilanteessa vaikuttavia asioita. Tällöin esim. 

seksuaalisuuden huomiotta jättäminen on saattanut hankaloittaa kuntoutujan kokonaistilannetta. 

Eri kuntoutusmuodoissa seksuaalisuuden huomioiminen on hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi 

sairasryhmäkohtaisessa kuntoutuksessa seksuaalisuuden huomioiminen kuuluu kiinteänä osana 

kuntoutukseen, mutta joissakin kuntoutusmuodoissa sitä ei ole huomioitu ollenkaan. Jotta 

kuntoutustoimintaa voitaisiin pitää kokonaisvaltaisena ja kuntoutujaa parhaalla mahdollisella 

tavalla palvelevana, pitäisi siihen ehdottomasti kuulua teemoina myös mieheys, naiseus, 

minäkuva, muuttunut kehonkuva, seksuaalisuus, seksi ja parisuhde. Näitä asioita tulisi 

kuntoutuksessa pohtia niin tunnetasolla kuin käytännön kysymyksinäkin. Asiakkaan kokiessa, että 

hän menettää jotain oleellista miehisyydestään tai naisellisuudestaan, kokemus sukupuolestakin 

voi muuttua epävarmaksi. Seksuaalista eheytymistä saattavat rajoittaa minäkuvan särkyminen, 

itsetunnon heikkeneminen, seksuaaliset toimintahäiriöt sekä parisuhteen heikkeneminen. 

(Rosenberg 2006, 304; Ilmonen 2008, 41; Hautamäki-Lamminen 2012, 99) 
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Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät niin tiiviisti muihin asioihin, että niiden irrottaminen 

muusta on äärimmäisen hankalaa. Sen vuoksi niiden käsittelyn tulisikin kuulua kiinteästi osaksi 

kuntoutuksen eri osa-alueita. Kuntoutujalla on oikeus saada tietoa sairauden/vamman ja niihin 

liittyvien hoitojen ja muiden toimenpiteiden vaikutuksista, uhkista ja mahdollisuuksista 

seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Kuntoutujalle tulee tarjota mahdollisuutta käsitellä muutosten 

aiheuttamia tunteita ja pelkoja, jotka liittyvät häneen itseensä, parisuhteeseen, perheeseen tai 

muihin ihmissuhteisiin. Erityisesti seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä kuntoutujalle tulisi 

tarjota mahdollisuutta seksuaalineuvontaan/seksuaaliterapiaan. Etenkin seksuaalisten 

toimintahäiriöiden yhteydessä yksilöllinen ja yksityiskohtainen neuvonta ja ohjaus on ensiarvoisen 

tärkeää. Kuntoutuksen kannalta asiaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että kuntouttavien 

toimenpiteiden avulla voidaan parantaa kuntoutujan seksuaaliterveyttä parantamalla hänen 

terveydentilaansa eri keinoin ja siten tukemalla myös hänen mahdollisuuksiaan toteuttaa 

seksuaalisuuttaan aiempaa moninaisemmin. Terveydentilan kohentuessa myös tyytyväisyys 

ihmissuhteisiin paranee, kun kuntoutuja pystyy siirtymään passiivisemmasta toimijasta kohti 

aktiivisen osallistujan roolia.  (Rosenberg 2006, 304) 

 

Kuntoutuksen ja aktiivisen tukemisen tarvetta aiheuttavat fyysisen toimintakyvyn heikentyminen 

yleisesti. Myös seksuaalitoiminnat voivat eri sairauksien/vammojen myötä muuttua. Saattaa 

syntyä tilanne, jossa henkilön omatoimisuus ja toimintakykyisyys vähenevät selkeästi ja samalla 

myös sukupuolielämän tyydyttävyys saattaa vähentyä.  Seksuaalitoimintojen tueksi saatetaan 

tarvita erityyppisiä apuvälineitä ja tärkeää olisi tarjota niiden osalta myös henkilökohtaista käytön 

ohjausta. Toisaalta psykososiaaliset tekijät ovat osoittautuneet merkityksellisemmiksi tyydyttävän 

sukupuolielämän ja parisuhteen kannalta kuin fyysiset tekijät, mikä on huomion arvoista myös 

seksuaaliterapiaa toteutettaessa. Kuntoutusprosessin käynnistyessä on tärkeää huomioida 

kuntoutujan selviytyminen päivittäisissä toiminnoissaan ja sen lisäksi myös parisuhteessaan ja 

seksuaalielämässään, jotta kuntoutusta voidaan suunnitella ja toteuttaa monista tarpeista lähtien. 

Kuntoutuksen tulisi toteutua esim. fysioterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, 

seksuaaliterapeutin ja sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Kuntoutuksen työotteessa korostuvat 

opetuksellisuus ja kuntoutujan omien valmiuksien ja määräysvallan korostaminen. (Kallanranta 

2001, 131; Korpelainen 2001, 228; Palomäki 2001, 260, 262; Pohjolainen 2001, 366)  
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Vamman tai sairauden aiheuttamat ongelmat niin seksuaalisuuden kuin muiden osa-alueiden 

osalta ovat hyvin yksilöllisiä. Myöskin ongelmien ratkaisujen tulisi olla yksiöllisiin tarpeisiin 

perustuvia myös seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Samakin vamma tai sairaus voi aikaansaada  

erilaisia ongelmia ja yksilöiden väliset erot ovat tältä osin huomattavan suuria. 

Seksuaalineuvonnan ja –terapian keinon voidaankin auttaa kuntoutujaa löytämään oma 

yksilöllinen tapansa kokea oma seksuaalisuuttaan ja sen aikaansaamaa nautintoa. Mitä suurempia 

muutoksia sairaus tai vamma ovat aiheuttaneet yksilölle tai hänen lähipiirilleen, sitä enemmän 

kuntoutukseen tulisi liittyä arjen selviytymisen parantamiseen liittyviä ei –lääketieteellisiä 

toimenpiteitä. Kuntoutujan ikä ei saisi olla kriteeri seksuaalineuvonnan/ -terapian tarjoamiseen 

minkään sairauden tai vamman yhteydessä. Mahdollisuutta seksuaaliasioiden käsittelyyn tulisi 

tarjota potilaan ikään ja sairauteen katsomatta. Kaikkia kuntoutujien seksuaalisuuteen liittyviä 

ongelmia ei välttämättä pystytä ratkaisemaan, mutta pelkästään niiden käsittely voi jo auttaa 

häntä merkittävästi.  (Ilmonen 2008, 48; Viitanen & Piirainen 2013, 116; Näslindh-Ylispanger 2012, 

77; Hautamäki-Lamminen 2012, 98)  

 

5.2 Seksuaaliohjauksen toimintamallit 

Etsiessäni lähdemateriaalia tähän kehittämistehtävääni, löysin muutamia malleja 

seksuaaliohjauksen toteuttamiseen osana sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimintaa. Mari 

Sarjomaan 2013 Turun AMK:ssa tekemän opinnäytetyön pohjalta syntynyt seksuaaliohjausmalli 

NYT toimii mielestäni hyvänä esimerkkinä siitä, minkälaisen toimintamallin pohjalta voidaan lähteä 

selvittelemään kunkin yksilöllistä seksuaalineuvonnan/-terapian toteutusta. Malli on kehitetty 

syöpäpotilaiden sopeutumisvalmennuksessa toteutettavaksi, mutta se toimisi mielestäni aivan 

yhtä hyvin muidenkin kuntoutujaryhmien neuvonta- ja terapiatyön pohjana. (Sarjomaa 2013) 

 

Heidi Valastin luoman seksuaalisuuteen liittyvän toimintamallin perusajatuksena on ollut se, että 

seksuaalisen toimintakyvyn määritteleminen on välttämätöntä, jotta sairastuneet ja 

vammautuneet voisivat saada kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta, jossa myös seksuaalisuus 

tulee huomioitua. Olennaisena osana sairastuneiden ja vammautuneiden kuntoutuksessa tulisi 

olla myös seksin apuvälinetarpeen arviointi sekä niihin liittyvät mahdolliset muutostyöt. (Valasti 

2001) Avaan tässä yhteydessä hieman Valastin  luoman toimintamallin käsitteitä, koska niiden 
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avulla voidaan mielestäni selkeästi perustella seksuaalineuvonnan/-terapian liittämistä 

olennaiseksi osaksi  kuntoutustoimintaa. Valasti kuvaa toimintakykyä eri ulottuvuuksien kautta.  

 

Sensomotoriseen ulottuvuuteen kuuluvat liikkuminen, liikkeiden tuottaminen, käsien käyttö, 

aistitoiminnot sekä lantionpohjan lihasten kunto. Arviointi pitää sisällään esimerkiksi sen millä 

tavoin liikkumisvaikeudet tai liikkeiden toteuttamiseen liittyvät ongelmat vaikuttavat kuntoutujan 

seksuaalisuuden toteuttamiseen ja sen mitä kuntoutuja tarvitsee toteuttaakseen itsetyydytystä tai 

rakastellakseen. Kognitiiviseen ulottuvuuteen kuuluvat älyllinen toiminta ja tietoisuus itsestä. Se 

pitää sisällään kuntoutujan tietämyksen omasta seksuaalisuudestaan ja seksuaalisuudesta yleensä 

sekä esimerkiksi seksiapuvälineen käytön oppimiseen tarvittavan ymmärryksen.  Tietoisuus 

omasta kehosta on edellytys seksuaalisen toiminnan toteuttamiseen. Sairaus tai vamma voi 

muuttaa kehon hahmottamista suuresti. Oman kehon aistiminen, arvostaminen ja seksuaalisen 

mielihyvän kokeminen voivat muuttua oleellisestikin. Kuntoutuksen keinoin voidaan tukea oman 

kehon ja sen osien hahmottamista.  (Valasti 2001) 

 

Psykologiseen ulottuvuuteen kuuluvat minäkuvaan liittyvät kysymykset kuka ja mikä minä olen. 

Kokemus itsestä hyvänä ja pärjäävänä yksilönä rakentuu ruumiillisten aistimusten avulla. 

Minäkuva muuttuu, kun tietoisuus itsestä kasvaa. Saadessaan positiivisia kokemuksia 

seksuaalisuudestaan ja sen toteuttamisesta käsitys itsestä muuttuu positiivisemmaksi ja 

seksuaalinen itsetunto kohoaa. Kuntoutuksen keinoin voidaan tukea minäkuvan positiivista 

kehitystä lisäämällä tietoisuutta omasta itsestä eri menetelmiä hyödyntämällä. Sosiaalisen 

ulottuvuuden kautta ihminen ilmentää sosiaalisia tarpeitaan. Seksuaalisen mielihyvän jakamiseen, 

rakastamiseen ja rakastetuksi tulemiseen tarvitaan toista ihmistä. Kuntoutuksen yhteydessä 

arvioidaan, miten kuntoutuja pystyy luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita sekä minkälaiset ovat 

hänen vuorovaikutustaitonsa ja käyttäytymismallinsa. (Valasti 2001) 
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Emotionaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat tunteet, niiden ilmaiseminen ja tunnistaminen itsessä 

sekä toisten tunteiden tulkitseminen. Tunteet ovat seksuaalisuuden toteuttamisessa 

avainasemassa, toimien siltana ihmisten välillä. Asenteet ja myytit liittyvät olennaisesti 

tunnemaailmaan. Kuntoutuksen yhteydessä arvioidaan, mitä ihminen tuntee itsessään, 

seksuaalisuudessaan ja mitkä tunteet estävät kontaktia toiseen ihmiseen tai seksuaalisen 

mielihyvän kokemista.  Sukupuoliseen ulottuvuuteen kuuluvat kaikki fyysiset ja biologiset 

tapahtumat, jotka tapahtuvat seksuaalisen reaktiosarjan yhteydessä eli kiihottumiseen, orgasmiin 

ja palautumisvaiheeseen liittyvät toiminnot. Seksuaalineuvonnan/-terapian yhteydessä arvoidaan 

seksuaalista halua, erektiokykyä, kostumista, orgasmin ja laukeamisen saavuttamista. Lisäksi 

pohditaan, mikä mahdollisesti estää edellä mainittujen saavuttamista ja millä sitä voisi myös 

kuntoutuksen keinoin helpottaa. Merkityksellistä on opetella kehon eri osien merkitystä 

seksuaalisuuden kannalta. (Valasti 2001) 

 

Spirituaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat henkisyys ja energisyys, mitkä ovat hyvin merkityksellisiä 

kokonaisvaltaisen seksuaalisen nautinnon kannalta. Henkisyys voi olla yhteyttä jumalaan tai 

fyysisen ja emotionaalisen yhteyden kokemista toiseen ihmiseen. Henkisyyteen ei välttämättä liity 

seksuaalisia toimintoja sinällään, vaan mikä tahansa henkinen kokemus voidaan kokea 

seksuaalisena tai eroottisena. Seksuaalineuvonta- ja terapiatyössä kuten kuntoutuksen 

toteutuksessakin on tärkeää kunnioittaa kunkin henkilön spirituaaliseen ulottuvuuteen liittyviä 

käsityksiä ja toimintatapoja.  (Valasti 2001) 

 

5.3 Seksuaalineuvonta osana omaa kuntoutustyötäni 

Seksuaalineuvojaopintojeni opinnäytetyön aiheeksi valitsin ”Seksuaaliterveyden edistäminen 

osana kuntoutusprosessia”. Kyselytutkimuksen vastausten perusteella ilmeni selkeää tarvetta 

seksuaalineuvonnan yhdistämiseen osaksi kuntoutusta. Opinnäytetyöni valmistuttua esittelin sen 

tulokset moniammatillisen työryhmän jäsenille ja avasin samalla seksuaalisuuden ja 

seksuaaliterveyden käsitteistöä. Moniammatillisen työryhmän jäsenet ovat sen jälkeen antaneet 

asiakkaalle avoimemmin luvan seksuaalisuudesta puhumiseen ja tarvittaessa tarjonneet 

mahdollisuutta seksuaalineuvonnan toteuttamiseen kuntoutusjakson aikana. 
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Tyypillisesti seksuaalineuvontaan ovat ohjautuneet asiakkaat, joilla on ollut jokin seksuaalisuuteen 

liittyvä toiminnallinen ongelma. Esim. kyse on ollut erektio- ongelmista. Lisäksi asiakkaat ovat 

kokeneet ongelmalliseksi esim. virtsan-/ulosteenpidätyskyvyn vaikeudet ja avanteen 

olemassaoloon liittyvät ongelmat. Vaikutukset seksuaalisuuteen ovat saattaneet olla hyvinkin 

dramaattisia.  Näiden asiakkaiden kohdalla seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet 

hyvinkin merkityksellisiä ja mielestäni niiden ratkaiseminen on ollut elämänlaadun ja 

kokonaishyvinvoinnin kannalta jopa olennaisempaa kuin niiden tekijöiden, joiden vuoksi 

kuntoutuja on hakeutunut kuntoutukseen. Kuntoutujat ovat kokeneet, että seksuaalisuuteen 

liittyvistä asioista keskusteleminen on ollut luontevaa samassa yhteydessä, kun selvitellään 

muitakin sen hetkiseen tilanteeseen liittyviä henkilökohtaisia asioita.  

 

Kuntoutusprosessin rakenne on mahdollistanut sen, että olen voinut tavata kuntoutujia prosessin 

eri vaiheissa kunkin henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Näin ollen on ollut mahdollista seurata sitä, 

miten esim. sopeutuminen avanteen kanssa elämiseen, avanteen aiheuttamien muutoksien 

vaikutus kehonkuvaan, seksuaaliseen itsetuntoon ja uuden parisuhteen luomiseen ovat 

kehittyneet kuntoutusprosessin edetessä. Lisäksi on ollut mahdollista huomata selkeä 

elämänlaadun koheneminen kuntoutujan lähtiessä omaehtoisesti selvittelemään erektiohäiriöiden 

taustaa ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Rohkaistuminen esim. urologin vastaanotolle menemiseen 

on saattanut ratkaista parisuhteessa pitkään vallinneen ongelmatilanteen ja auttanut kuntoutujaa 

löytämään uusia ulottuvuuksia itsestään ja seksuaalisuudestaan. Yksilötason muutokset ovat olleet 

selkeästi havaittavissa ja kuntoutujat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, että seksuaalisuuteen liittyvät 

asiat on huomioitu muiden heidän elämäntilanteeseensa vaikuttavien asioiden rinnalla osana 

kokonaisuutta. 

 

Lisäksi minulla on ollut mahdollisuus ryhmätapaamisten toteuttamiseen. Lähinnä teemalla ” 

Seksuaalisuus voimavarana” ja ”Ikääntyvän seksuaalisuus”, on pidetty monia vuorovaikutteisia 

tapaamisia, joiden koen avanneen osallistujille seksuaalisuus-käsitettä ehkä hieman totuttua 

laajemmalti. Tavoitteenani on ollut tuoda seksuaalisuutta esille siten, että jokainen uskaltaisi 

toteuttaa omaa, yksilöllistä seksuaalisuuttaan itselleen luonteenomaisimmalla tavalla. Toisaalta 

toivon kuulijoiden rohkaistuneen ottamaan myös seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia esille niin 



   37 
 

                 

kumppanin kuin ammattihenkilöstönkin kanssa käytävissä keskusteluissa aiempaa avoimemmin. 

Moni on luennolla myös huokaissut helpottuneena kuullessaan, että seksuaalisuuttaan voi 

toteuttaa niin monin eri tavoin, eikä sitä tarvitse toteuttaa kenenkään muun määrittelemällä 

tavalla.  

 

Seksuaalineuvonnan toteuttaminen on siis vaikuttanut monella tavalla lisäten monipuolista, 

asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin pohjautuvaa kohtaamista. Seksuaalineuvonta on varmasti 

useamman asiakkaan kohdalla riittävä keino pureutua seksuaalisuuteen liittyviin haasteisiin. Jo 

pelkästään luvan antaminen/salliminen sekä rajatun tiedon antaminen auttavat useimpia, jotka 

hakeutuvat seksuaalisuuteen liittyvien ongelmiensa kanssa ammattihenkilön juttusille.  Koen 

kuitenkin, että seksuaaliterapian keinoin voidaan päästä selkeästi syvemmälle ongelmien taustalla 

piileviin asioihin käsiksi ja voidaan pidempikestoisen työskentelyn keinoin mahdollistaa syvällä 

olevien tunteiden käsittelemistä ja saada asiakas löytämään omat vahvuutensa. 

Seksuaaliterapiaopinnot ovat myös mahdollistaneet sen, että asiakkaan kohtaamisessa voi 

aiempaa laaja-alaisemmin käsitellä kehollisuuteen, kulttuuri- ja arvomaailmaan, seksuaaliseen 

kaltoin kohteluun sekä parisuhteeseen/kumppanuuteen liittyviä asioita. Oman ammatillisuuden 

kehittyminen mahdollistaa asiakkaan kokonaisvaltaisemman kohtaamisen ja useampien eri 

taustatekijöiden selkeämmän huomioimisen asiakasta kohdatessa.      
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6 KARTOITUS SEKSUAALINEUVONNAN JA – OHJAUKSEN TARPEESTA 

 

6.1 Perustiedot kartoituksesta 

Opiskellessani seksuaalineuvojaksi vuosina 2010-2011, kartoitin kyselytutkimuksen avulla 

kuntoutujien seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Tarkoituksena oli selvittää, miten Kelan 

kuntoutukseen osallistuvat kuntoutujat mieltävät seksuaalisuutensa, selvittää siihen mahdollisesti 

liittyviä ongelmia ja kartoittaa seksuaalineuvonnan keinoihin liittyviä toiveita. Tutkimus vastasi 

luonteeltaan kartoitusta. Se toteutettiin kyselytutkimuksena lomaketta käyttäen. (Liite1) 

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat 21.03-30.05.2011 välisenä aikana kuntoutuksensa 

aloittaneet aslak-, sydän- ja tules-kuntoutujat. Tutkimuslomakkeita jaettiin 112, joista 104 

palautettiin täytettynä. Kaikki vastaajat olivat yli 30-vuotiaita. Vastaajista 59,2 % oli kyselyn 

tekohetkellä avioliitossa/parisuhteessa, 10,6 % oli avoliitossa eläviä, 11,5 % erillissuhteessa eläviä, 

13,5 % sinkkuja ja 4,3 % leskiä. Parisuhteessa olevista vastaajista 76,0 % oli ollut saman kumppanin 

kanssa yli 10 vuotta.  

 

6.2 Kartoituksen tulokset 

Pyydettäessä arvioimaan seksuaalisuuden merkitystä elämässä, vastaajista 66,7 % miehistä ja   

55,4 % naisista koki seksuaalisuuden hyvin merkitykselliseksi (asteikolla 1-5 valittu vaihtoehto 4 tai 

5). Vastaavasti täysin merkityksettömäksi seksuaalisuuden koki 15,4 % miehistä ja 13,8 % naisista 

(asteikolla 1-5 valittu vaihtoehto 1-2). Näin jälkikäteen tuloksia tarkastellessa herää kysymys, miksi 

kyseiset henkilöt kokivat seksuaalisuuden merkityksettömäksi. Mitä seksuaalisuus-käsite heille 

merkitsee ja miksi seksuaalisuus on heille merkityksetöntä. Onko taustalla mahdollisesti 

käsittelemättömiä asioita, huonoja kokemuksia tai onko seksuaalisuus ylipäätään niin kipeä asia, 

että on parempi työntää se taka-alalle, jotta siihen liittyvät asiat eivät satuttaisi liikaa. 

 

Nykyisen sairauden koki vaikuttaneen seksuaalisuuteensa miehistä 5,1 % ja naisista 1,5 %. 

Vastaajista 42,3 % koki, ettei nykyinen sairaus ollut vaikuttanut ollenkaan seksuaalisuuteen. 

Vastausten jakautumiseen tällä tavoin vaikuttaa olennaisesti se, että vastaajista 33,7 % oli aslak-

kuntoutujia, joilla ei ole merkittävästi toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia. Mikäli vastaava 

mittaus tehtäisiin nyt uudelleen, vastausprosentit olisivat luultavasti aivan toisenlaisia. 
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Yksilökuntoutujien määrä on kasvanut lähes räjähdysmäisesti ja heidän osuutensa vastaajista olisi 

nykytilannetta kartoitettaessa hyvin merkittävä. Yksilökuntoutujilla ongelmatiikka on yleensä hyvin 

moninainen ja oletettavaa on, että moninaisten ongelmien vaikutus seksuaalisuuteen on usein 

jokseenkin merkityksellinen.  

 

Tulosten perusteella sekä miehillä että naisilla eniten seksuaalisuuteen vaikuttava sairaus oli tuki- 

ja liikuntaelinsairaus. Vastaajista suurin osa oli hakeutunut kuntoutukseen juuri tuki- ja 

liikuntaelimiin liittyvän sairauden tai muun ongelman vuoksi, joten tulos vastasi siltä osin hyvin 

odotuksia. Seuraavaksi eniten vaikuttavana asiana pidettiin miesten vastauksissa psyykkistä 

sairautta ja naisten osalta muita syitä, kuten lapsettomuutta, väsymystä, uupumusta sekä 

rakon/peräsuolen toimintaan liittyviä ongelmia. Tarkemmat tiedot terveydellisistä vaikutuksista 

löytyvät liitteestä 2. 

 

Kartoitettaessa tarkemmin seksuaalisuuteen/parisuhteeseen vaikuttavia oireita, huomioitiin sekä 

kirjallisuudessa esiintyvät tyypillisemmät oireet että kyseiseen kohderyhmään tyypillisimmin 

liittyvät oireet. Sekä miehet (33.3 %) että naiset (36,9 %) kokivat, että parisuhteeseen/ 

seksuaalisuuteen voimakkaimmin vaikuttava tekijä oli uupumus. Kyseinen vastaus erottui selvästi 

muista vastausvaihtoehdoista. Miehillä seuraavaksi eniten vaikuttava tekijä oli laaja-alainen kipu, 

mielenterveyden ongelmat sekä paikallinen/lantion alueelle paikallistuva kipu. Naisilla 

uupumuksen jälkeen seuraavaksi eniten vaikuttavia tekijöitä olivat paikallinen kipu, ylipaino sekä 

lantion alueen kipu.  

 

Tässä yhteydessä tuloksia verrattiin Osmo Kontulan tekemään tutkimukseen (Parisuhdebarometri) 

sekä Finsex-tutkimukseen, joissa todettiin parisuhteen stressin määrän lisääntyneen. Kontulan 

mukaan erityisesti naisten stressi on lisääntynyt, minkä koen näkyvän omassa kartoituksessani 

uupumuksen valinneiden määrässä. Kontula toteaa miesten stressin vähentyneen, mutta 

parisuhteessa elävien miesten elämän muuttuneen stressaavammaksi. Tutkimukseeni 

osallistuneista miehistäkin suurin osa oli parisuhteessa eläviä, joten miestenkin osalta kartoituksen 

ja Kontulan tutkimusten tulosten välillä on havaittavissa selkeää samankaltaisuutta. Kontulan 
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tutkimustuloksista ei ilmene tarkemmin, mitkä asiat ovat aiheuttaneet ja lisänneet henkilöiden 

kokemaa stressiä. Oletettavasti uupumuksen lisääntymisen taustalla on elämäntyylin 

muuttuminen stressaavammaksi, ei niinkään sairauden aiheuttamat muutokset. (Kontula 2009, 

105) 

 

Miesvastaajat kokivat edellä mainittujen oireiden aiheuttaneen seksuaalisuuden osalta erityisesti 

itsetunnon laskua, puolisosta etääntymistä, yhdyntäkertojen vähenemistä, haluttomuutta ja 

vaikeutta heittäytyä nautinnollisuuteen. Naisvastaajat kokivat oireiden vaikuttavat eniten 

haluttomuuden lisääntymiseen ja yhdyntäkertojen vähenemiseen. Nämä asiat koettiin selvästi 

merkityksellisimmiksi. Lisäksi ongelmia koettiin olevan seksuaaliseen itsetuntoon, puolisosta 

etääntymiseen ja yhdyntäasentojen toteuttamiseen liittyen. Tarkemmat prosenttiosuudet löytyvät 

liitteestä 2. 

 

Terveydentilaan liittyvien asioiden lisäksi selvitettiin, minkälaiset muut tekijät vaikuttavat 

parisuhteeseen/seksuaalisuuteen. Miehillä aiemmat negatiiviset kokemukset näyttivät nousevan 

merkittävimmäksi tekijäksi. Vastaajista 7,7 % koki, että ne vaikuttavat erittäin paljon. Myös 

kumppaniin liittyvät asiat (23,1 %)  sekä pelko (17,9 %) koettiin merkittäviksi tekijöiksi. Miehille 

uskonnolliseen vakaumukseen liittyvillä tekijöillä ei ollut merkitystä parisuhteen/seksuaalisuuden 

kannalta. Naisilla kumppaniin liittyvät asiat koettiin merkittävimmiksi (26,9 %). Vastaajista 9,2 % 

koki niiden vaikuttavan erittäin paljon. Naisilla oli miehiä enemmän eri tekijöitä, jotka 

kumppanissa koettiin ongelmia tuottaviksi. Naiset kokivat aiempien negatiivisten kokemusten 

vaikuttavan lähes yhtä paljon (26,2 %) kuin kumppaniin liittyvien asioidenkin. Naiset kokivat pelon 

vaikuttavan vähemmän (10,8 %) kuin miehet (23,1 %). Tarkasteltaessa tuloksia voidaan pohtia, 

johtuuko miesten selkeämpi prosenttiosuus siitä, että erektio-ongelmat ovat hyvin yleisiä ja 

erektioon liittyvät suorituspaineet aiheuttavat monesti pelkoa yhdynnän onnistumisesta. Naisilla 

pelon taustalta löytyy useimmiten kipu ja seksuaaliseen itsetuntoon liittyvät asiat. Lisäksi pelko 

epäonnistumisesta vaikuttaa molemmilla sukupuolilla varmasti myös heittäytymiskykyyn ja 

näyttäytyy myös vaikeutena uskaltautua uuden parisuhteen aloittamiseen. 
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Kysyttäessä aiempaa kokemusta seksuaalineuvonnasta, selvisi että 49,0 % vastaajista koki, ettei 

tarvetta seksuaalisuuteen/parisuhteeseen liittyvien asioiden puheeksi ottamiseen ollut aiemmin 

ilmennyt. Vastaajista 9,6 % oli ottanut asian puheeksi terveydenhuollossa asioidessaan. Jonkun 

muun kuin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa (ystävä, kollega, kurssinvetäjä ja 

sosiaalityöntekijä) asiasta oli keskustellut 8,7 % vastaajista. Vastauksista on selkeästi havaittavissa, 

että seksuaalisuuteen / parisuhteeseen liittyvistä asioista ei välttämättä puhuta kenenkään 

ulkopuolisen kanssa.  

 

Seksuaalineuvonnan tarvetta kartoitettaessa 9,7 % koki tarvitsevansa neuvontaa nykyisessä 

elämäntilanteessaan. Tarve neuvontaan oli yhtäläinen mies- ja naisvastaajien osalta. Vastaajista 

76,8 % ei kokenut tällä hetkellä tarvitsevansa neuvontaa. Selkeää käsitystä omasta 

neuvontatarpeesta ei ollut 13,5 % vastaajista. Vastauksista voitaneen tulkita, että 23,2 % kokee, 

että heillä on selkeä tarve seksuaalineuvontaan tai ainakin esitetty kysymys on herättänyt heitä 

pohtimaan mahdollista neuvontatarvetta. Seksuaalineuvonnan toteuttamista kuntoutusprosessin 

yhteydessä toivoi 24,5 % vastaajista, 47,5 % ei haluaisi asiasta keskusteltavan. Vastaajista 28,5 % ei 

osannut sanoa, haluaisivatko he, että asiasta keskusteltaisiin. Ehkä hieman yllättäen, osoittautui 

että miehet suhtautuivat positiivisemmin/avoimemmin asioiden käsittelyyn kuin naiset. Miehistä 

35,9 % toivoi asian esille ottamista osana kuntoutustoimintaa. Vastaavasti naisista 16,9 % toivoi 

asioista keskustelemista.  

 

6.3 Yhteenveto kartoituksesta 

Tulosten perusteella herää kysymys, miksi lähes puolet ei halua keskustella asiasta. Kokevatko he, 

ettei asiaan liity ongelmaa, vai onko pikemminkin kysymys siitä, ettei uskallusta asian käsittelyyn 

ole tässä elämäntilanteessa riittävästi. Toisaalta voidaan myös kysyä, onko vastaajilla lyhyestä 

termin sanallisesta avaamisesta huolimatta riittävästi tietoa sanan seksuaalineuvonta sisällöstä 

tämän kysymyksen vastaamiseen. Pohdittaessa sukupuolieroa liittyen toiveisiin neuvonnan 

liittämisestä osaksi kuntoutusta, herää kysymys onko miesten helpompi keskustella asiasta 

ympäristössä jossa ei tuttuja kontakteja ja jossa voi rauhassa tuoda esille omia näkökantojaan 

ilman mahdollisia ennakko-oletuksia.  
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Kysyttäessä asioiden käsittelytapoja, vastaajista 36,0 % toivoi asiaa käsiteltävän yksilötapaamisten 

yhteydessä. Seuraavaksi eniten 33,7 % toivoi, ettei asiaa käsiteltäisi millään tavoin. Tiedon saantia 

esitteiden muodossa toivoi 19,2 % ja ryhmätapaamisten muodossa 13,5 % vastaajista. Vedettäessä 

yhteen asioiden käsittelyyn liittyviä toiveita, voidaan sanoa että 2/3 vastaajista haluaisi 

seksuaalisuuteen/parisuhteeseen liittyvien asioiden käsittelyn sisältyvän jollakin tapaa osaksi 

kuntoutusohjelmaa.  

 

Pohdittaessa seksuaaliterapiaa osana kuntoutusprosessia, voidaan tätä opinnäytetyötä pitää 

pohjana myös terapiakäytäntöjä suunnitellessa. Kuntoutujille käsitteet seksuaalineuvonta tai 

seksuaaliterapia ovat kuitenkin suhteellisen vieraita. Ne eivät avaudu välttämättä kumpikaan 

omana käsitteenään eikä varsinkaan se, miten ne erottuvat toisistaan ole selkeää edes 

kuntoutustyön moniammatillisen työryhmän jäsenille tai erityistyöntekijöillekään. Toisaalta 

tärkeintä ei ole käsitteiden ymmärtäminen vaan kyseiseen aihealueeseen liittyvien asioiden esille 

ottaminen ja keskustelumahdollisuuden tarjoaminen. 
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7 KYSELY SEKSUAALINEUVONNAN JA -TERAPIAN TOTEUTTAMISESTA 

KUNTOUTUSLAITOKSISSA 

 

7.1 Kyselyn perustiedot 

Pohtiessani tämän opinnäytetyön yhteydessä seksuaaliterapian toteutuskäytäntöjä päätin tehdä 

kuntoutuslaitoksille kyselyn seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterapian toteutumisesta osana 

kuntoutusta. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, millä tavoin seksuaalineuvontaa/-terapiaa 

toteutetaan eri kuntoutuslaitoksissa ja minkälaisia kokemuksia niiden toteuttamisesta heillä on 

ollut. Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa seksuaalineuvojien/-terapeuttien määrästä kyseisissä 

laitoksissa. Kyselyn kohteeksi valikoitui satunnainen otos Kelan kuntoutusta toteuttavista 

laitoksista. Laitosten yhteystiedot kerättiin Kelan sivuilta sekä valikoitujen laitosten nettisivuilta. 

Valikoinnin perusteena käytettiin sitä, että kyseinen laitos oli näkyvillä Kelan 

kuntoutuskurssijärjestelmässä, Kelan kustantamaa harkinnanvaraista kuntoutusta toteuttavien 

palvelutuottajien joukossa. 

 

7.2 Kyselyn toteutus 

Tämän kehittämistehtävän kannalta koin että tarkoituksenmukaisinta oli laatia mahdollisimman 

vaivattomasti täytettävä kysely, johon vastaamiseen kuluisi aikaa vain muutamia minuutteja. Näin 

ollen päädyin sähköpostitse lähetettävään kyselyyn, jossa oli kaikkiaan 11 kysymystä ja lopussa 

kohdassa 12 tilaa avoimille kommenteille. Tarkoituksena oli kartoittaa ensinnäkin sitä, minkä 

ikäisille kuntoutujille neuvonta-/terapiapalveluita tarjotaan ja minkälaisen kuntoutuksen 

yhteydessä. Lisäksi kysyttiin sitä, tarjotaanko kuntoutujille neuvontaa/terapiaa osana kuntoutusta 

ja tarkennettiin vielä vastauksia kysymällä missä muodossa se toteutuu.  Kyselyssä tiedusteltiin 

myös seksuaalineuvojien ja –terapeuttien määrää kuntoutuslaitoksissa. Kyselyn lopussa kysyttiin 

kokemuksia siitä, vastaako neuvonnan/ terapian tarjonta kuntoutujien tarpeita ja annettiin 

mahdollisuus kirjata avoimeen tilaan kommentteja seksuaalineuvonnan/-terapian toteutukseen 

liittyen. 
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7.3 Kyselyn tulokset 

Kyselyitä lähetettiin 10 kpl, joista 4 kpl palautui. Valitettavasti vastausten määrä jäi nyt hyvin 

vähäiseksi, eikä tämän kehittämistyön puitteissa ollut mahdollisuutta lähteä tavoittamaan 

laitoksista seksuaalineuvonta-/-terapiatyötä tekeviä henkiöitä esimerkiksi puhelimitse vastausten 

saamiseksi. Mikäli ajallisia resursseja olisi ollut enemmän käytettävissä, olisi ollut mielenkiintoista 

laajentaa kyselyä koskemaan kaikkia Kelan kustantamaa kuntoutusta toteuttavia palveluntuottajia.  

 

Kysyttäessä minkä kuntoutujaryhmien kuntoutusta laitokset tuottavat, kaikki ilmoittivat, että heillä 

on sekä työikäisiä että ikääntyneitä kuntoutujia. Kahdessa laitoksessa kuntoutetaan myös lapsia. 

Kaikissa laitoksissa toteutetaan sekä yksilökuntoutusta että kurssimuotoista kuntoutustoimintaa. 

Kolmeen laitokseen oli ohjautunut kuntoutujia myös erilaisten potilasjärjestöjen, -yhdistysten tai 

vakuutuslaitosten kautta. Kahdessa laitoksessa kuntoutuksen kohderyhmänä ovat myös 

sotaveteraanit ja – invalidit. Kaikissa laitoksissa on havaittu selkeää tarvetta seksuaalineuvontaan/-

terapiaan. Ainoastaan yhdessä kartoituksen kohteena olleessa laitoksessa työskentelee 

seksuaaliterapeutti, muissa oli seksuaalineuvojan pätevyyden omaavia henkilöitä 1-2/laitos.  

 

Kaikissa laitoksissa tarjotaan seksuaalineuvontaa osana kuntoutusta. Yhdessäkään laitoksessa ei 

tarjota tällä hetkellä seksuaaliterapiapalveluita. Yhdessä laitoksessa tarjotaan seksuaalineuvontaa 

kaikille ikä- ja kuntoutujaryhmille. Toisessa lapsia kuntouttavassa laitoksessa rajataan lapset tämän 

palvelun ulkopuolelle. Kaksi palveluntuottajaa tarjoaa neuvontapalveluita rajatusti vain 

vaikeavammaisille, sydänkuntoutujille ja tules-kuntoutujille. Kaikissa laitoksissa toteutettiin 

seksuaalineuvontaa ryhmätapaamisten muodossa. Yksi palveluntuottaja ilmoitti, että luento 

seksuaalisuudesta kuuluu kaikkien kuntoutettavien ohjelmaan. Puolet laitoksista toteuttaa 

seksuaalineuvontaa myös yksilötapaamisten muodossa. Kuntoutujat saavat neuvontapalveluita 

kerran (50 %) ja 2-5 kertaa (50 %).  
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Syitä seksuaalineuvontaan hakeutumiselle mainittiin olleen sairauksien tuomat moninaiset 

haasteet seksuaalisuudelle, parisuhdeongelmat, yksinäisyys, väkivaltakokemukset, erektiohäiriöt, 

seksuaalinen haluttomuus ja yksinäisyys. Puolet palveluntuottajista koki, että neuvontaa ei ole 

toteutettu riittävästi kuntoutujien tarpeisiin nähden. Yhdessä laitoksessa ei haluttu arvioida 

tarjonnan ja tarpeiden vastaavuutta ”kuntoutujien puolesta”. Yhdessä laitoksessa koettiin, että 

neuvontaa on toteutettu riittävästi kuntoutujien tarpeisiin nähden, koska mahdollisuutta 

yksilöterapiaan on tarjottu kaikille kuntoutujille. Avoimeen kysymykseen ei juurikaan vastattu, 

lukuun ottamatta tätä opinnäytetyötä koskevaa kiinnostusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   46 
 

                 

 

8 SEKSUAALITERAPIA – KLIININEN ASIAKASTYÖ OSANA KUNTOUTUSTA 

 

8.1 Seksuaaliterapian tarjoaminen kuntoutusasiakkaille 

Pohtiessani keinoja kliinisen asiakastyön tuntien toteuttamiseen, päätin tarjota kuntoutujille 

mahdollisuutta seksuaaliterapiaan kuntoutusjakson aikana.  Jotta kynnys hakeutua 

seksuaaliterapiaan tehtäisiin mahdollisimman alhaiseksi, päätin pyytää kuntoutusjaksojen 

alkuinfotilaisuuksia toteuttavia fysioterapeutteja jakamaan laatimani mainoksen (liite 4) kaikille 

Kelan kustantamaan kuntoutukseen saapuville henkilöille. Kuntoutujille annetussa mainoksessa 

kerrottiin, että kanssani käydystä keskustelusta ei kirjata mitään kuntoutusselosteeseen eivätkä 

tiedot siirry muulla tavoinkaan moniammatillisen työryhmän tietoon. Näin ollen tarkoituksena oli 

luoda jo ennalta luottamuksellinen ilmapiiri näiden hyvin intiimien asioiden käsittelylle.  

 

Arvioitaessa yksilötapaamisten mainonnan onnistumista, voidaan havaita, että 

keskustelumahdollisuudesta avoimesti kertominen rohkaisee kuntoutujia hakeutumaan 

seksuaalineuvontaan/-terapiaan selkeästi helpommin kuin pelkkä mainosten jakaminen. Tässä 

suhteessa koen, että ne moniammatillisen työryhmän jäsenet, jotka ovat itse paremmin sinut 

oman seksuaalisuutensa kanssa ja kokevat seksuaalisuuden luonnolliseksi osaksi meitä jokaista, 

uskaltavat antaa myös kuntoutujille luvan asiasta keskustelemiseen. Sen sijaan ne, joille 

itselleenkin seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat ongelmallisia tai niistä on vaikea puhua, eivät 

myöskään kykene tarjoamaan kuntoutujille todellista mahdollisuutta asian käsittelyyn 

kuntoutusjakson aikana.  Haastavaa onkin, miten jatkossa seksuaaliterapiaan voitaisiin saada 

ohjattua juuri ne henkilöt, jotka sitä tarvitsevat, riippumatta siitä kuka heille tätä mahdollisuutta 

tarjoaa ja miten hän tuo asian esille. Yksilötapaaminen sovittiin muun kuntoutusohjelman lomaan 

ja tarvittaessa joillekin kuntoutujille tarjottiin myös mahdollisuutta uusintakäyntiin 

kuntoutusjakson aikana.  
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8.2 Seksuaaliterapiaan hakeutuminen 

Seksuaaliterapiaan hakeutuneista enemmistö on naisia, mikä varmasti johtuu siitä, että 

enemmistö erityisesti Kelan kustantamaan kuntoutukseen osallistuvista ikääntyvistä kuntoutujista 

on naisia. Toisaalta koen, että naisille on yleensä luontevampaa keskustella 

arkaluonteisimmistakin asioista ammattihenkilöiden kanssa. Syynä tähän ovat varmasti naisten 

tottumus käydä gynekologilla, joukkotarkastukset (papa, mammografia) sekä raskauteen ja 

synnytykseen liittyvät toimenpiteet ja niiden yhteydessä hyvin intiimeistäkin asioista käydyt 

keskustelut. Toki naisten keskustelukulttuuri ystäväpiirissäkin on monesti hyvin erilainen kuin 

miesten. Näin ollen naisten on ehkä helpompi puhua myös kuntoutusjakson aikana 

seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kuin miesten. Toisaalta naiset kertovat usein hyvin laveasti 

elämästään ja varsinainen ydinongelma hukkuu helposti kaiken muun kerrottavan alle. 

Seksuaaliterapiaan hakeutumisen syyt ovat hyvin moninaiset.  Useimmiten asiakkaan kertoessa 

syytä tuloonsa, hän mainitsee jotain muuta kuin mikä osoittautuu perimmäiseksi syyksi terapiaan 

hakeutumiselle. Monesti terapian edetessä taustalta nousee myös asioita, joita ei ole käsitelty 

terapian aloitusvaiheessa.  

 

8.2.1 Seksuaaliterapiaan hakeutuvat miehet 

Ne miehet, jotka ovat yksilökeskusteluihin tulleet, ovat hyvin avoimesti puhuneet vaikeistakin 

asioista jo heti ensitapaamisellamme.  Miehet ovat ehkä tottuneet pärjäämään enemmän omillaan 

ongelmiensa kanssa, puhuttamatta niistä kenellekään. Miehille selkeä toiminnallinen ongelma on 

riittävän perusteltu syy tulla keskustelemaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Kokemukseni 

perusteella miehet kertovat useimmiten heti ongelman ytimen. Miehillä tyypillisimpiä 

seksuaaliterapiaan hakeutumisen syitä ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten kivut ja niiden 

seurannaisvaikutukset, sukupuolielinten tunnottomuusongelmat, erektio-ongelmat, 

laukeamisvaikeudet sekä kohtaamattomuus parisuhteessa. Lisäksi esille ovat nousseet oma 

uskottomuus, oma haluttomuus ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyminen. Kumppaniin 

liittyviä asioita ovat mm. runsaan ylipainon aiheuttama viehättävyyden väheneminen, puolison 

haluttomuus, puolison etääntyminen ja puolison omistautuminen muiden hoivaamiseen.    
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Useimmat miehet, joiden kanssa olen yksilötapaamisten yhteydessä keskustellut, kertovat 

puolison väsymyksestä ja monenlaisista epämääräisistä oireista, joille ei mitään erityistä syytä 

tunnut löytyvän. Erityisesti naisen vaihdevuosiin liittyvistä oireista ei ole kummallakaan 

sukupuolella yleensä riittävästi asiallista tietoa käytettävissään. Tämä tuntuu vaikeuttavan 

kumppanin ymmärtämistä ja aikaansaa ristiriitoja parisuhteessa. Tätä kirjallista työtä tehdessäni 

sain jopa ajatuksen, että tilausta löytyisi seuraavanlaiselle kirjaselle ”Naisen vaihdevuodet – opas 

miehille”. Sen avulla saatettaisiin monessa parisuhteessa säästyä monelta ristiriidalta ja 

väärinymmärrykseltä.  Toisaalta naisten itsensäkin tietämys vaihdevuosiin liittyvistä asioista 

kaipaisi kyllä huomattavaa kohennusta. Asiallinen tieto sinällään auttaisi naisia ymmärtämään 

myös paremmin itseään. Monelta ongelmalta vältyttäisiin, mikäli vaihdevuosista olisi asiallista 

tietoa jo ennen niiden alkamista, jolloin muuttuneeseen tilanteeseen voisi ikään kuin varautua 

ennalta. Tällöin vaihdevuodetkin voitaisiin nähdä luonnollisena osana elämää eikä niinkään 

uhkaavana, ahdistavana ajanjaksona, johon ei itse voi vaikuttaa mitenkään. 

 

Monelle tapaamalleni miehelle työ menee parisuhteen ja perheen edelle, eikä vähäisen yhteisen 

vapaa-ajan merkitystä parisuhteen hyvinvoinnin riskitekijänä aina riittävästi ymmärretä. 

Yksilötapaamisissa kohtaamani miehet kertovat olevansa myös huolissaan puolisoidensa 

jaksamisesta mahdollisen vuorotyön, perheen ja ikääntyvien vanhempien tarpeiden ristitulessa. 

Moni potee riittämättömyyttä omiin seksuaalisiin kykyihinsä liittyen tai pohtii muuttuneeseen 

kehoon liittyviä asioita ja niiden vaikutuksia.  Yhä edelleen seksuaalisuuden toteuttaminen 

näyttäytyy monelle miehelle hyvin yhdyntäpainotteisena.  Mikäli yhdynnät eivät toteudu tai 

onnistu entiseen tapaan, aiheutuu sitä monenlaista psyykkistä kuormitusta, etenkin uutta 

suhdetta aloittaessa.  Toisaalta yksilölliset erot ovat tässäkin asiassa huomattavan suuria, sillä 

moni mies korostaa nauttivansa läheisyydestä ja kosketuksista ilman yhdyntääkin. Herääkin 

kysymys, että johtuuko yhdyntäkeskeinen ajattelu siitä, että miehet haluavat niin kovasti tyydyttää 

kumppaninsa ja keskustelun vähäisyyden vuoksi olettavat, että kumppani seksuaalinen 

tyytyväisyys on kiinni yhdyntöjen toteutumisesta. 
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8.2.2 Seksuaaliterapiaan hakeutuvat naiset 

Naisilla tyypillisimpiä syitä seksuaaliterapiaan hakeutumiselle ovat ikääntymisen tuomat 

muutokset kehoon ja seksuaalisuuteen, seksuaalisen halun väheneminen sekä parisuhdeongelmat. 

Monet ovat selkeästi käännekohdassa, jossa parisuhteen tilaa on pohdittu jo useammankin 

vuoden ajan, eikä toimivaa ratkaisua suhteen parantamiselle ole löytynyt. Useimmiten naiset ovat 

ehdottaneet kumppanilleen terapiaan lähtemistä, mutta kumppanit ovat olleet haluttomia 

hyödyntämään tätä mahdollisuutta. Naisten kertomana parisuhdeongelmien taustalta löytyy 

monesti puolisoon liittyviä asioita, kuten alkoholismia, uskottomuutta, häiritsevää pornon 

katselua, narsistisia piirteitä ja kulttuurillisia eroja jne. Naiset kuvaavat usein parisuhdettaan siten, 

että päällimmäisenä on tyytymättömyys tilanteeseen, jossa nainen kuvaa olevansa kumppanilleen 

itsestäänselvyys. Useimmat kertovat ottaneensa asian useammankin kerran esille ja toivoneet 

keskustelua asiaan liittyen. Toisaalta osa kertoo, ettei ole omista tarpeista/toiveista enää 

kertonutkaan, kun on aikaisempia kokemuksia siitä, ettei niiden kertominen ole tilannetta 

parantanut aiemminkaan. 

 

Toinen ryhmä on pitkän parisuhteen päättäneet naiset, jotka pohtivat omaa naiseuttaan, 

seksuaalisuuttaan ja omia rajojaan. Taustalta löytyy useimmiten pitkään jatkunut onneton 

parisuhde, jonka päättämistä on pohdittu pitkään ennen kuin se viimein on toteutunut. Tyypillisiä 

mielessä pyöriviä kysymyksiä ovat ” Olinko jotenkin vääränlainen? Miksi en kelvannut omana 

itsenäni?  Kelpaanko enää kellekään? ” Kokemus hylätyksi tulemisesta, vanhenevan, mahdollisesti 

ylipainoisen kehon kelpaamattomuudesta on hyvin tyypillinen. Kaipaus läheisyydestä, 

tasavertaisesta kumppanista ja rinnalla eläjästä on käsin kosketeltavaa. Lisäksi monella on naisella 

ongelmia seksuaalisen halun suhteen, orgasmivaikeuksia, lantion alueen kiputiloja tai muiden 

terveysongelmien aiheuttamia kipuja, ylipainon tuomia itsetunto-ongelmia, alkoholismia tai 

toistuvia tulehduksia. Moninaiset vaihdevuosioireet askarruttavat ja kehon vaiheittainen 

rapistuminen aikaansaa hyvinkin syvällisiä pohdintoja, joiden kanssa moni nainen on hyvinkin 

yksin. Yksi terapiaan hakeutumisen syy on myös oma uskottomuus ja siihen liittyvät tuntemukset.  
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8.3 Seksuaaliterapiassa esille tulleita asioita 

Yksilötapaamisten myötä olen havainnut, että ihmiset elävät mitä moninaisimmissa parisuhteissa. 

Parisuhteet perustuvat hyvinkin monenlaisiin tarpeisiin. Moni parisuhde natisee liitoksissaan 

vuosikymmeniä, mutta jokin asia pitää kumppanit yhdessä yhä edelleen, vaikka toteutettavaa 

elämäntapaa voisi kutsua ehkä aivan muulla nimellä kuin parisuhde. Edelleenkin, vaikka kulttuuri 

ja arvot ovat muuttuneet vuosikymmenien kuluessa, moni elää elämäänsä muiden tarpeita 

täyttääkseen, oman itsensä kokonaan unohtaen.  

 

Toisaalta moni myös elää toivoen uutta kumppanuutta, mutta kovin epätietoisena siitä, miten 

uuden kumppanin voisi löytää. Luontainen kohtaaminen tuntuu olevan vähissä ja elämä pyörii 

työn ja kodin välissä. Terveysongelmien kohdatessa eletään ehkä pelkästään kodin seinien 

sisäpuolella. Kuntoutukseen hakeutuessa henkilöllä saattaa olla kehittynyt hyvin monimutkainen 

ja monisäikeinen ongelmavyyhti, johon haetaan ikään kuin viimeisillä voimilla apua ennen 

lopullista romahtamista. Terveys on saattanut kärsiä monin eri tavoin ja tilanteen aiheuttama 

psyykkinen kuormitus lisääntynyt vähitellen kestämättömäksi. Lisäksi taloudelliset huolet painavat 

jatkuvasti mieltä ja elämänlaatu koetaan hyvinkin heikoksi. Seksuaalisuus on pitkään jatkuneessa 

ongelmien täyttämässä elämäntilanteessa saattanut jäädä kaiken muun musertamaksi ja käsitys 

omasta itsestä ja omista vaikutusmahdollisuuksista voi olla hyvinkin negatiivinen. Pitkään 

jatkuneet terveysongelmat vaikuttavat parisuhteeseen monella tavoin ja niillä joilla kumppania ei 

ole, ongelmien vaikutus on monesti vieläkin merkittävämpi. Oman kehon koetaan aiheuttavan 

vain negatiivisia asioista ja itsetarkkailusta tulee elämän tärkein sisältö. 

 

Monet sairauksiin liittyvät oireet ja niihin käytettävät lääkkeet ikään kuin vieraannuttavat omasta 

kehosta ja mielihyvää haetaan hetkellisistä itseä satuttavista kokemuksista, jotka jatkuessaan 

aikaansaavat vain enemmän pahoinvointia. Omaa viehätysvoimaa ja kelpaavuutta testataan yhden 

yön seikkailuilla ja pahaa oloa turrutetaan makeansyönnillä tai alkoholinkäytöllä. Seurauksena 

näistä on monesti vielä vähäisempi oman kehon ja itsensä arvostaminen.  Monella kuntoutujalla 

on käytössään useampia eri lääkevalmisteita. Tyypillistä on, että kuntoutujalla on esim. pitkään 

jatkuneen kivun hoitona säännöllinen kipulääkitys. Pitkittyneen ongelman vaikuttaessa myös 

mielialaan, monella on kipulääkkeen lisäksi myös jokin mielialaan tai unettomuuden hoitoon 
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tarkoitettu lääke käytössään. Toiminta- ja liikuntakyvyn heikentyessä saattaa olla, että vähitellen 

on kehittynyt myös jokin sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus, joka vaatii säännöllistä lääkitystä.  

 

Tarkastellessa kuntoutujien lääkityksiä, olen havainnut että usealla hyvin yleisessä käytössä 

olevalla valmisteella on negatiivisia vaikutuksia seksuaalisuuteen. Monesti saattaa olla 

samanaikaisesti käytössä useampia lääkkeitä, joilla kaikilla on jonkinlaista vaikutusta 

seksuaalitoimintoihin ja seksuaaliseen haluun. Kun vielä kumppanillakin on mahdollisesti oma 

lääkearsenaalinsa, on niiden vaikutus parisuhteen seksuaalisuuteen otettava huomioon ongelmien 

ratkaisuja pohdittaessa. Yleisesti ottaen kuntoutujilla ei ole riittävästi tietoa lääkityksen 

mahdollisista sivuvaikutuksista seksuaalitoimintoihin. Riittävä tiedon saaminen vaatisi nykyistä 

avoimempaa keskustelua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista oman lääkärin kanssa. Lääkärin 

tehtävänä on arvioida mahdollisen rinnakkaisvalmisteen käyttöönottoa tilanteissa, joissa 

käytettävä lääkitys aikaansaa merkittäviä ongelmia seksuaalitoimintoihin liittyen. Lääkärin ja 

asiakkaan riittämättömästä keskustelusta johtuen saattaa syntyä vaaratilanteita, joissa asiakas 

jättää hänelle määrätyt lääkkeet ottamatta kokiessaan niiden vaikuttavan negatiivisesti 

seksuaalitoimintoihin. Tämän kaltaisissa tilanteissa ohjaus seksuaalineuvontaan 

/seksuaaliterapiaan olisi myös ensiarvoisen tärkeää, jotta voitaisiin keskustella asiakkaan kanssa 

tarkemmin siitä, mitä kaikkea seksuaalisuus hänen elämässään merkitsee. 

 

Huumori tuntuu olevan useimmille yksi selviytymiskeinoista omaan seksuaalisuuteen liittyvissä 

ongelmissa. Toisaalta huumorin taakse kätkeytyy paljon epävarmuutta, pelkoa ja 

puhumattomuutta. Monesti terapiakäynnin yhteydessä huumorin takaa paljastuu kipeitä asioita ja 

osa kokee erittäin hankalaksi sen, että kaikki kommunikointi seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen 

liittyen lyödään parisuhteessa leikinlaskuksi, jolloin todelliselle keskustelulle ei ole 

mahdollisuuksia. Joillekin hengellisyys ja siihen liittyvät yhteiset toimintamallit lisäävät 

parisuhteessa yhteenkuuluvaisuutta ja siten toimivat virikkeenä myös seksuaalisuuden 

toteuttamisessa.  



   52 
 

                 

8.4 Seksuaaliterapian toteutus kuntoutustyössä 

Seksuaaliterapeutin tapaaminen tulisi mielestäni nostaa yhdeksi vaihtoehdoksi fysioterapeutin, 

toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, ravitsemusterapeutin ja psykologin yksilötapaamisten 

rinnalle. Joillekin kuntoutujille juuri seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset saattavat olla niitä 

kipeimmin koskettavia asioita, mitkä vaikuttavat koko elämään ja saattavat olla jonkin kiputilan 

taustalla. Jos tarjolla on eri elämänalueisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa, jota edellä mainitut 

ammattihenkilöt tarjoavat, niin miksei tuohon listaan voisi kuulua myös seksuaaliterapia.  

Seksuaaliterapian nostaminen yhdeksi tasavertaiseksi osa-alueeksi vaatisi sekä lähettävän tahon 

että moniammatillisen työryhmän nykyistä parempaa perehdyttämistä seksuaalisuuteen liittyviin 

asioihin. Käytännössä tämä oli toteutettavissa kuntoutuslaitoksen osalta siten, että 

seksuaalineuvoja/-terapeutti informoi työryhmän jäseniä siitä, mitä neuvonnan/terapian keinoin 

on mahdollista saavuttaa ja miten se parhaimmillaan nivoutuu osaksi kuntoutusprosessia. 

Lähettävän tahon lääkäreiden tietoisuus asiasta perustuu nykyisellään koulutuksessa saatuun 

minimaaliseen seksuaalisuus-aiheen käsittelyyn, joten siinä suhteessa tietoisuuden lisääminen on 

erittäin haastavaa ja sen toteuttaminen vaatii pidemmän aikavälin suunnitelmallisia toimenpiteitä.    

Lääkärikoulutuksen sisällöllisillä painotuksilla voitaisiin vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyvien 

asioiden nykyistä parempaan huomioimiseen.  

 

Mielestäni tämän kevään seksuaaliterapia-aikojen mahdollistaminen on selkeästi osoittanut, että 

tarvetta kyseiseen palveluun on. Se, miten kuntoutuksen maksajataho Kela tai palveluntuottaja 

asian näkevät, luo tietysti raamit sille voidaanko kyseistä palvelua jatkossa tarjota osana 

kuntoutusta. Mikäli näin ei voida toimia, jää monen asiakkaan kohdalla käsittelemättä yksi 

elämään merkittävästi vaikuttava osa-alue, sillä hakeutuminen seksuaaliterapiaa muualla kuin 

kuntoutuksen yhteydessä saattaa olla monellekin liian haastavaa.  Useimmilla kuntoutujilla jo 

pelkästään taloudellinen tilanne on sellainen, ettei mahdollisuutta yksityisellä sektorilla 

tapahtuvaan seksuaaliterapiaan käytännössä ole ollenkaan. Niilläkin, joilla ehkä taloudellisesti olisi 

mahdollista hakeutua kyseisen palvelun piiriin, saattaa olla kotipaikkakunnalla heikot 

mahdollisuudet sen toteutumiseen. Lisäksi päätös terapian aloittamisesta ja sopivan 

ammattihenkilön löytäminen vaatii kuntoutujalta ehkä enemmän, kuin mitä hän siinä 

elämäntilanteessa kykenee tekemään.   
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Seksuaaliterapiaa voidaan toteuttaa kuntoutustyössä hyvinkin monipuolisesti, jos se koetaan 

kuntoutujien kannalta tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Yksilöterapia on mielestäni selkeästi tärkein 

työskentelytapa. Yksilöterapiassa voidaan luonnollisesti paneutua kunkin henkilökohtaisiin 

ongelmiin aivan eri tavalla kuin ryhmämuotoisessa toiminnassa. Yksilötapaamisten yhteydessä 

voidaan hyödyntää hyvin moninaisia työskentelytapoja. Käyttökelpoisiksi ovat osoittautuneet 

esimerkiksi sukupuun, life linen ja valokuvien käyttö. Lisäksi yksilötapaamisissa on mahdollista 

opastaa esim. lantionpohjan lihasten harjoitteita tai apuvälineiden käyttöä kunkin yksilöllisen 

tarpeen mukaan. Tapaamisten yhteydessä on myös mahdollista antaa kuntoutujille kirjallista 

materiaalia, josta kuntoutujat saavat lisätietoa keskustelussa esiin tulleisiin asioihin liittyen.  

 

Ryhmämuotoisesti toteutettuna voidaan jakaa seksuaalisuuteen liittyvää tietoa ja tietyissä 

ryhmissä myös hyödyntää vertaistuen mahdollisuuksia. Esimerkiksi pohdittaessa Kelan 

kuntoutuksen toteuttamista, näkisin ryhmämuotoisen toiminnan hyväksi erityisesti 

sairausryhmäkohtaisissa kursseissa. Kyseisen kuntoutujaryhmän kanssa on mahdollista käydä läpi 

sairastumiseen liittyviä asioita ja erityisesti kyseisen sairauden vaikutuksia seksuaalisuuteen ja 

parisuhteeseen. Pienessä kuntoutujaryhmässä syntyy helposti keskustelua hyvin aroistakin 

seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja tällöin kuntoutujille muodostuu käsitys siitä, etteivät he 

yksin kyseisten ongelmien kanssa. Toisaalta ryhmästä voi nousta esille myös positiivisia asioista 

esimerkiksi liittyen siihen, miten sairaus on lähentänyt kumppaneita toisiinsa ja seksuaalisuus 

muuttanut jollain lailla muotoaan. Ryhmämuotoisesti olisi mahdollista käsitellä seksuaalisuus-

teemaa myös yleisellä tasolla, jolloin samaan ryhmätapaamiseen voisi osallistua henkilöitä eri 

kuntoutujaryhmistä.  

 

Kuntoutusprossien kestoa on pidennetty viime vuosina siten, että useimmat prosessit ovat 

pituudeltaan vähintään vuoden mittaisia, osa jopa maksimissaan kaksikin vuotta. 

Kuntoutusprosessi toteutuu esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien kuntoutuksessa 

vuoden kuluessa. Pääasiassa kuntoutusjaksoja on 3-4 ja ne ovat kestoltaan 4-5 vrk. Prosessin 

pidentämisen taustalla on käsitys siitä, että elämäntapamuutokset vievät aikaa ja pidempi prosessi 

sitouttaa kuntoutujaa paremmin näihin muutoksiin. Toteutuvien kuntoutusjaksojen välillä olevien 

välijaksojen aikana kuntoutujan edellytetään tekevän hänelle laadittuja välitehtäviä, jotka tukevat 



   54 
 

                 

käynnissä olevaa muutosprosessia. Kuntoutuksen prosessimaisuus tukee mielestäni hyvin myös 

seksuaaliterapian toteuttamista, sillä tapahtuvat muutokset toteutuvat vähitellen ja yleensä 

muiden muutosten mukana. Näin ollen seksuaaliterapian voidaan katsoa tukevan muuta 

kuntoutustoimintaa, samoin kuin muiden toimenpiteiden seksuaaliterapian tavoitteiden 

saavuttamista.  

 

Seksuaaliterapiakäyntejä on mahdollista toteuttaa kuntoutujan tarpeista riippuen 1-2 

krt/kuntoutusjakso. Terapiakäyntien välillä voidaan toteuttaa kotitehtäviä, kunkin kuntoutujan 

tarpeiden mukaisesti. Osa kuntoutujista asuu kuntoutuslaitoksen lähistöllä, joten jatkokäyntejä 

kuntoutusjaksojen välilläkin on ollut mahdollista toteuttaa, mikäli kuntoutujilla on selkeää tarvetta 

jatkokäynteihin.  Esimerkkejä tällaisista ”jatketuista” käynneistä on ollut pitkän suhteen 

päättymiseen ja omaan kehoon sekä sen tarpeiden hyväksymiseen liittyvä työskentely. 

 

Osalle kuntoutujista on tarjottu myös mahdollisuutta tulla yhdessä puolison kanssa 

keskustelemaan seksuaalisuuteen/parisuhteeseen liittyvistä asioista. Nämä tapaamiset eivät ole 

toistaiseksi toteutuneet, puolison kieltäydyttyä ulkopuolisesta keskusteluavusta. Selkeää tarvetta 

paritapaamiselle olisi näissä tapauksissa kuitenkin ollut, kun kyseessä on mm. uskottomuuteen, 

puolison sairastumiseen tai kiputilanteen ymmärtämiseen sekä pitkän yhteiselämän päättämiseen 

liittyvistä asioista. Näissä tilanteissa ei tietysti parisuhteen ongelmiin päästä riittävästi 

pureutumaan vain toista osapuolta tapaamalla. Näin ollen on keskityttävä terapiassa käyvän 

osapuolen voimavarojen löytymiseen ja hänen valintojensa tukemiseen.  

 

Joissakin tapauksissa oma osaaminen osoittautuu rajalliseksi tai oma ammatti ei mahdollista 

tiettyjen toimenpiteiden tekemistä. Näiden asioiden yhteydessä olen ohjannut kuntoutujia 

hakeutumaan esim. erektion lääkehoitoon tai lapsettomuusongelmiin liittyvissä asioissa kyseisen 

alan erityisosaajien vastaanotolle. Lisäksi olemme sopineet tapaamieni kuntoutujien kanssa, että 

muiden toimenpiteiden ohella voimme tarpeen vaatiessa jatkaa keskusteluamme seuraavan 

kuntoutusjakson yhteydessä.  Olen tarjonnut myös mahdollisuutta sähköpostitse purkaa 

tuntemuksia tai esittää kysymyksiä ongelmatilanteisiin liittyen.  
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Kuntoutusprosessin päättyessä olen ohjannut joitakin kuntoutujia jatkamaan terapiakäyntejä 

kotipaikkakunnallaan. Uskon, että kynnys hakeutua seksuaaliterapiaan on kuntoutusjaksolla 

saadun kokemuksen myötä laskenut ja tieto käytettävissä olevasta mahdollisuudesta helpottaa 

hakeutumista keskusteluavun piiriin myöhemminkin. Toivottavaa tietysti olisi, että 

tulevaisuudessa seksuaaliterapia voitaisiin nivoa osaksi perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen 

palveluja, jolloin kenellä tahansa taloudellisesta tilanteesta riippumatta olisi tasavertainen 

mahdollisuus päästä terapiapalvelujen piiriin.  

 

8.5 Seksuaaliterapian haasteet kuntoutustyössä 

Seksuaaliterapian toteuttamiseen kuntoutusjakson aikana liittyy monia eri haasteita. Ensinnäkin 

se, miten jatkossa saataisiin tarjottua kyseistä palvelua, siten että se tavoittaisi ne kuntoutujat, 

joilla on selkeä tarvetta seksuaaliterapiaan. Toiseksi se, miten saadaan terapia-ajat sisällytettyä 

kuntoutujien tiiviiseen ohjelmaan, siten että kuntoutuja pystyisi rauhassa keskittymään myös 

seksuaalisuuteen/parisuhteeseen liittyviin asioihin kuntoutusjakson aikana.  Oman haasteensa luo 

myös se, että mikäli on kyseessä selkeästi parisuhteeseen liittyvä ongelma, olisi hyvä saada myös 

kumppani mukaan keskusteluun. Tämä ei ole mahdollista etenkään silloin, mikäli kuntoutujan 

kotipaikkakunta ei ole lähellä kuntoutuslaitosta. Toisaalta niiden henkilöiden kohdalla jotka asuvat 

kuntoutuslaitoksen lähialueella, on ehkä helpompaa ”markkinoida” pariterapiaa, kun puolisokin 

voi mieltää sen osaksi kuntoutujan kuntoutusprosessia. Tämä saattaa mahdollisesti alentaa 

kynnystä pariterapian toteuttamiselle.  

 

Oman haasteensa tuo myös kurssimuotoisen kuntoutusprosessin jakautuminen esim. kolmeen tai 

neljään kuntoutusjaksoon. Viiden päivän aikana on mahdollista toteuttaa maksimissaan kaksi 

terapiatapaamista ja seuraava jakso saattaa olla vasta ½ vuoden kuluttua. Mikäli kuntoutuja ei ole 

lähialueelta, ei välijakson aikana voida tarjota mahdollisuutta seksuaaliterapiakäynteihin. Näin 

ollen terapiatapaamisten välillä oleva kuukausien tai jopa puolen vuodenkin tauko vaikeuttaa 

asioiden käsittelyä ja prosessin etenemistä. Tätä voitaisiin helpottaa välijaksojen aikana 

toteutuvalla ”nettivastaanotolla”, jossa kuntoutujan olisi mahdollista purkaa tuntemuksiaan ja 

saada vastauksia jakson jälkeen syntyneisiin kysymyksiin. Toisaalta Terveys 2011-tutkimuksen 

mukaan kuntoutujat jotka asuvat haja-asutusalueella tai maaseudulla ovat hyvin 
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kotipaikkasidonnaisia, joten he eivät ole halukkaita hakeutumaan kuntoutukseen oman alueensa 

ulkopuolelle. Tämän tutkimustiedon valossa voitaisiin ajatella, että seksuaaliterapian 

toteuttamismahdollisuudet myös välijaksojen aikana saattaisivat olla suhteellisen hyvät, mikäli 

kuntoutujat ovat pääasiallisesti laitoksen lähialueelta. (Viitanen & Piirainen 2013, 121-122) 

 

Yksilökuntoutuksessa olevilla tilanne on huomattavasti parempi kuin kuntoutuskursseille 

osallistuvilla kuntoutujilla, sillä jaksot ovat pääasiallisesti 2-3 kk välein.  Tapaamisia on mahdollista 

toteuttaa kaikilla neljällä jaksolla ja mahdollisesti antaa myös seksuaaliterapian osalta kuntoutujille 

tehtäviä välijakson aikana toteutettavaksi. Yhteydenotto mahdollisissa ongelmatilanteissa on 

myöskin mahdollista joko sähköpostitse tai puhelimitse. Yksilökuntoutuksessa ohjelman sisältöä 

on myös helpompi räätälöidä siten, että vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla kunkin kuntoutujan 

tarpeita. Näin ollen esim. sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin yksilöajat voidaan vaihtaa 

tarvittaessa seksuaaliterapeutin yksilötapaamisiksi.  

 

Ehkä haasteista suurin on se, miten saadaan maksajataho Kela vakuuttuneeksi siitä, että 

seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat hyvin merkityksellisessä asemassa meidän kaikkien elämässä 

ja että seksuaaliterapia on merkittävä hoitomuoto, jonka toteuttamismahdollisuuksiin kannattaa 

taloudellisesti satsata. Ilmiselvää kun kuitenkin on, että seksuaalisuus on merkittävä osatekijä 

kuntoutujien toimintakyvyn ja myös työkykyisyyden kannalta.  
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9 POHDINTA 

Kuntoutus elää jatkuvassa muutospaineessa. Kelan kuntoutusta toteutetaan standardien 

määrittelemissä rajoissa neljän vuoden aikajaksoissa. Nykyisissä standardeissa seksuaalisuuteen 

liittyvät neuvonta- ja terapiapalvelut näyttäytyvät lähinnä vain sairasryhmäkohtaisissa kursseissa 

sekä vaikeavammaisten yksilökuntoutuksessa. Esimerkiksi aslak-, tyk- ja tules-kuntoutuksen 

standardeissa ei ole mainintaa seksuaalineuvonta/- terapiapalveluiden tarjoamisesta osana 

kuntoutusta. Myöskään harkinnanvaraisen yksilöllisen kuntoutuksen, joka ei ole tarkoitettu 

vaikeavammaisille, standardissa ei ole löydettävissä mainintaa asiasta. Tällä hetkellä Kelassa 

luodaan näiden edellä mainittujen kuntoutujaryhmien standardeja vuosille 2016-2019.  

 

Olen omalta osaltani viestittänyt Kelan kuntoutusryhmälle, että seksuaalineuvonta- ja 

terapiapalveluita tulisi sisällyttää osaksi kuntoutusprosessia aivan kuten esimerkiksi fysio- tai 

toimintaterapiapalvelutkin. Tarkoituksenmukaista ei tietenkään ole, että kyseistä palvelua 

sisällytetään kaikkien kuntoutujien ohjelmaan, vaan lähinnä mahdollistaa se, että ne jotka kyseisiä 

palveluita tarvitsevat ja niistä hyötyvät, voisivat niitä jatkossa myös saada. Nykyiselläänhän 

neuvontapalveluita on monesti tarjottu ”pakollisen ohjelman” lisänä, kun mahdollisuutta siihen, 

että ne hyväksyttäisiin laskennallisesti osaksi kuntoutusohjelmaa, ei etenkään ryhmämuotoisessa 

kuntoutuksessa ole ollut.    

 

Pohdittaessa kuntoutuksen toteutusta seksuaaliterapian kannalta, löytyy selkeitä perusteita sille, 

että seksuaaliterapia olisi kuulua osaksi kuntoutusprosessia. Tutkimusten (esim. Osmo Kontulan 

perhebarometri 2009) mukaan onnellisuuteen ja hyvinvointiin liittyy olennaisena osana 

seksuaalisuuden toteuttaminen. Lisäksi seksuaalisuuden kuten kuntoutuksenkin arvoihin liittyy 

vapaus tehdä valintoja ja ilmaista omaa tahtoa sekä elää tehtyjen päätösten mukaisesti. 

Seksuaalisuuden kannalta tämä näyttäytyy mielestäni siten, että kukin voi toteuttaa 

seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla ja siihen liittyviä ongelmia voidaan ratkaista kuntoutuksen 

yhteydessä kuntoutujan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.  Oikeudenmukaisuutta ajatellen 

tärkeimmäksi nousee se, minkälaisia päätöksiä kustannettavista toimenpiteistä tehdään. Tämän 

näkisin tarkoittavan juuri sitä, mitä sisällytetään kuntoutusprosessiin eli voidaanko 
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seksuaaliterapia rinnastaa muihin terapiamuotoihin (fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia) 

pohdittaessa sen korvattavuutta osana kuntoutusta.  

 

Sekä kirjallisuuden että kokemustiedon kautta nousee selkeästi esille se tosiasia, että suurimmat 

esteet sairastuneen, vammautuneen tai ikääntyneen ihmisen seksuaalisuuden toteuttamiselle 

ovat lähtöisin ympäristöstä. Ennakkoluulot, väärät uskomukset ja asenteet vaikuttavat 

voimakkaasti siihen, että seksuaalisuuteen liittyviä asioita ei uskalleta ottaa esille kuntoutustyössä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen toteuttajat eivät mahdollista asioiden esille tuomista ja 

kuntoutujat eivät uskalla ottaa asiaa puheeksi, olettaen ettei heidän seksuaalisuutensa ole 

merkityksellistä tai luvallista, koska taustalla on jokin sairaus tai vamma. Samalla tavoin 

ikääntyneetkin kokevat usein hankalaksi seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskustelemisen, 

koska se on edelleenkin tietyllä tapaa tabu myös terveydenhuoltoalan henkilökunnan 

keskuudessa.  

 

Pahimmillaan asioiden esille tuomisen vaikeus saattaa johtaa epätarkoituksenmukaiseen 

seksuaaliseen käyttäytymiseen, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai myös päinvastaiseen 

tilanteeseen, jossa vammautunut tai sairastunut käyttää jopa tilannettaan hyväksi saadakseen 

seksuaalista tyydytystä lähipiiriltään. Näiden tietojen valossa koen oman ammatillisen tehtäväni 

velvoittavan minut lisäämään tietoisuutta seksuaalisuuden merkityksestä niin 

kuntoutushenkilökunnan kuin kuntoutujienkin keskuudessa. Mikäli avoin asian esille tuominen 

toteutuisi laaja-alaisesti kuntoutuslaitoksissa, uskon että sekä ammattihenkilöstö että kuntoutujat 

vähitellen uskaltautuisivat keskustelemaan seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ongelmista 

aiempaa avoimemmin. Näin toimien kaikki osapuolet voivat vaikuttaa omalta osaltaan 

kuntoutuksen kokonaisvaikuttavuuteen nykyistä huomattavasti enemmän.  

 

Seksuaalineuvoja- ja terapeuttikoulutuksen opinnäytetöihini liittyviin kyselyihin saadut vastaukset 

kertovat minusta selkeästi siitä, että tarvetta seksuaalineuvonta/-terapiapalveluihin on. 

Kuntoutujat itse tuovat vastauksissaan esille sen, että toivovat seksuaalisuutta käsiteltävän myös 

osana kuntoutusprosessia. Toisaalta myös palveluntuottajilta saadut vastaukset osoittavat, että 
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ammattihenkilöstön keskuudessa nähdään neuvonta-/ terapiapalveluiden toteuttaminen 

tarpeelliseksi osaksi kuntoutusta. Kliinisen asiakastyön kokemukset ovat tuoneet lisävahvistusta 

näistä kyselyistä saamiini käsityksiin asian tärkeydestä.  Lisäksi kirjallisuudesta nousee esille tieto 

siitä, että henkilö joka on tyytyväinen ja tasapainossa oman yksilöllisen seksuaalisuutensa kanssa 

sekä kykenee nauttimaan seksuaalisuuden tarjoamasta mielihyvästä, motivoituu paremmin 

terveydestään huolehtimiseen myös muillakin tavoin. Voisiko tämän parempaa perustelua 

seksuaalisuuden huomioimiselle osana kuntoutusta enää löytyäkään, mikäli halutaan tukea 

kuntoutujan sitoutumista omaehtoiseen, aktiiviseen kuntoutumiseen. 

 

Kuntoutujat ovat kokeneet, että neuvonta-/terapiapalveluiden saaminen kuntoutusjaksojen 

yhteydessä on vaikuttanut heidän elämäänsä monin eri tavoin. Tiedonsaanti ja tuen merkitys on 

korostunut heiltä saadussa palautteessa. Moni kokee, että ensi kertaa elämässään on voinut 

puhua seksuaalisuuteen liittyvistä vaikeistakin asioista, joista ei ole uskaltautunut aikaisemmin 

kenellekään puhumaan.  Suurimmalle osalle kuntoutujista riittää jo pelkästään kuulluksi tuleminen 

ja seksuaalisuuteen liittyvien asioiden normalisointi. Joillakin ongelmat ovat kasautuneet siten, 

että he tarvitsevat pitempään jatkuvaa terapiaa asioiden syvällisemmän käsittelyn 

mahdollistamiseksi. Kuntoutuslaitos sinällään on luontainen paikka seksuaalisuuteen 

/parisuhteeseen liittyvien asioiden käsittelyyn, kun muutoinkin käsitellään hyvin moninaisesti 

kuntoutujan elämään liittyviä asioita. Tämä helpottaa myös seksuaalisuuteen liittyvien asioiden 

käsittelyä, kun kuntoutujat ovat useimmiten valmiita avautumaan asioistaan saapuessaan 

kuntoutusjaksolle. Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittely nivoutuu näin ongelmitta osaksi 

kuntoutusprosessia siinä missä muutkin kuntoutuksen osa-alueet.  

 

Tehdessäni tätä opinnäytetyötä olen havainnut, että kuntoutuksesta ja sen muutospaineista on 

kirjoitettu aivan viime vuosina aiempaa enemmän. Kuntoutus nähdään kirjallisuudessa selkeästi 

avarampana käsitteenä ja kuntoutujan rooli oman elämänsä ja kuntoutuksensa asiantuntijana 

nousee hyvin merkittäväksi. Matka passiivisesta kuntoutustoimien vastaanottajasta kohti 

vastuulliseksi, omaan kuntoutukseensa merkittävästi vaikuttavaksi ja valintoja tekeväksi 

kuntoutujaksi alkaa olla hyvässä vaiheessa. Positiivista on huomata, että kiinnostus myös 

seksuaalisuutta ja sen merkittävyyttä kohtaan lisääntyy koko ajan. Kuntoutusta käsittelevässä 
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kirjallisuudessakin alkaa olla viitteitä kyseisen aihealueen merkityksen ymmärtämisestä ja 

nivomisesta osaksi muuta kuntoutustoimintaa. Vähitellen seksologian ammattihenkilöstöä alkaa 

löytyä myös yhä useammasta kuntoutuslaitoksesta. Kiinnostus kouluttautumiseen näyttää olevan 

melkoisessa kasvussa, mikäli esimerkiksi Sexpon neuvoja- ja terapeuttikoulutukseen 

hakeutuneiden määrän lisääntymistä tarkastellaan viime vuosien osalta. Ilmeistä kuitenkin on, että 

tarvetta moniammatillista kuntoutusta toteuttavien ammattihenkilöiden kouluttautumiseen olisi 

vielä nykyistä huomattavasti enemmän. 

 

Tämän opinnäytetyön myötä saamani lisätieto ei ole rajoittunut vain seksuaalisuuteen liittyviin 

asioihin, vaan tieto myös kuntoutuksen nykytilasta ja sen muutostarpeista on avautunut minulle 

aivan uudella tavalla.  Havaintojeni perusteelta todellista pohdintaa kuntoutujalähtöisestä, 

yksilöllisiin tarpeisiin perustuvasta tulevaisuuden kuntoutustoiminnasta käydään eri tahoilla ja 

ilahduttavaa on huomata, että Kela on aktiivisesti näissä pohdinnoissa mukana. Toiveeni onkin, 

että se viesti mitä Kelan taholta on viime aikoina tullut, näkyisi myös käytännössä, kun uudet 

luonnokset vuonna 2016 voimaantulevista standardeista saapuvat kommentoitavaksi 

kuntoutuksen palveluntuottajille.  Standardin sisällöllisten muutosten myötä 

seksuaalineuvonnan/- terapian sisällyttäminen osaksi kuntoutusprosessia voisi sitten vähitellen 

edetä vastaamaan kuntoutujien todellisia tarpeita. Mikäli tämä toteutuisi, seuraava askel olisikin 

sitten se, että seksuaaliterapia tulisi Kelan korvattavaksi samoin kuin esimerkiksi 

kuntoutuspsykoterapia.  
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Liite 1 

 

 

Hei!  

 

Työskentelen fysioterapeuttina Ruissalon kuntoutuskeskuksessa ja opiskelen seksuaalineuvojaksi. 

Tarkoitukseni on selvittää, miten seksuaaliterveyteen liittyvät asiat voitaisiin yhdistää osaksi 

kuntoutusprosessia.  

Kysely on tarkoitettu kaikille kuntoutujille, kysymyksiin vastaaminen ei todellakaan edellytä 

parisuhteessa elämistä.  

Toivon, että voisit käyttää tähän kyselyyn hetken ja vastata kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti. 

Kysymykset käsittelevät seksuaalisuutta ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyviä asioita.  

Voit palauttaa täytetyn kyselylomakkeen nimettömänä kirjekuoressa saapuessasi Kelalaisten infoon. 

 Infon vetäjä toimittaa kirjekuoret avaamattomina minulle. Vastauksia käytetään vain kuntoutusprosessien 

kehittämiseen ja ne tuhotaan välittömästi kehittämistyön päätyttyä.  

 

Todella suuri kiitos vaivannäöstäsi! 

  

t. Tiina Suro 

tiina.suro@saga.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tiina.suro@saga.fi
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1. Kuntoutuskurssi  _______________________ (esim. tules, aslak, aivo, sydän) 

 

2. Ikä:  1. [_] 20-29 vuotta 2. [_] 30-39 vuotta 

 3. [_] 40-49 vuotta 4. [_] 50-59 vuotta 

 5. [_] 60-69 vuotta 6. [_] 70-79 vuotta 

  

3. Sukupuoli:  

 1. [_] mies  

 2. [_] nainen  

 

4. Perhesuhteet: 

 1. [_] sinkku 

 2. [_] erillissuhteessa (seurustelen, mutta asun kumppanini kanssa eri osoitteessa) 

 3. [_] avoliitossa 

 4. [_] avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa 

 5. [_] leski 

  

5. Nykyisen suhteesi kesto: ______________________ 

 

6. Minkälaiseksi koet seksuaalisuuden elämässäsi?     (ympyröi se vaihtoehto mikä parhaiten kuvastaa 

tuntemustasi) 

 hyvin      täysin 
 merkityksellinen    merkityksetön 

 

        5              4                  3  2      1  

 

7. Koetko että nykyinen sairautesi on vaikuttanut parisuhteeseesi/seksuaalisuuteesi?   (ympyröi se 

vaihtoehto mikä parhaiten kuvastaa tuntemustasi) 

on vaikuttanut     ei ole vaikuttanut                  
erittäin paljon     ollenkaan 

 

         5              4                  3  2      1  
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8. Minkälaiset asiat nykyisessä terveydentilassasi aiheuttavat ongelmia parisuhteessa/      
seksuaalisuuden suhteen? (rastita ne asiat jotka ovat vaikuttaneet ja ympyröi lisäksi se vaihtoehto mikä parhaiten 

kuvastaa tuntemustasi) 

on vaikuttanut   ei ole vaikuttanut 
erittäin paljon   ollenkaan           

1. [_] tuki-ja liikuntaelinsairaus     5                      4                     3                        2                       1  

2. [_] sydän- ja verisuonisairaus 5                      4                     3                        2                       1           

3. [_] hengityselinsairaus  5                      4                     3                        2                       1 

4. [_] sisäelinperäinen sairaus 5                      4                     3                        2                       1 

5. [_] neurologinen sairaus  5                      4                     3                        2                       1 

6. [_] psyykkinen sairaus  5                      4                     3                        2                       1 

7. [_] syöpäsairaus  5                      4                     3                        2                       1 

8. [_] leikkauksen jälkitila  5                      4                     3                        2                       1 

9. [_] jokin muu,  

          mikä?_____________  5                      4                     3                        2                       1 

 

9. Minkälaiset oireet vaikuttavat parisuhteeseen/seksuaalisuuteesi ? 

vaikuttaa    ei vaikuta        
erittäin paljon   ollenkaan                                          

  1. [_] laaja-alainen kipu   5                      4                     3                        2                       1 

  2. [_] paikallinen kipu  5                      4                     3                        2                       1 

  3. [_] lantion alueen kipu  5                      4                     3                        2                       1 

  4. [_] jokin muu kipu,   5                      4                     3                        2                       1 

            mikä? _______________ 

  5. [_] liikerajoitteet  5                      4                     3                        2                       1 

  6. [_] spastisuus (sairauteen liittyvä   

            kohonnut lihasjänteys) 5                      4                     3                        2                       1 

  7. [_] ylipaino  5                      4                     3                        2                       1 

  8. [_] virtsankarkailu  5                      4                     3                        2                       1 

  9. [_] ulosteenkarkailu  5                      4                     3                        2                       1 

10. [_] uupumus  5                      4                     3                        2                       1 

11. [_] mielenterveyden ongelmat 5                      4                     3                        2                       1 
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12. [_] lääkkeiden sivuvaikutukset,  

      mitkä? ______________________ 5                      4                     3                        2                       1 

13. [_] minulle ei ole oireita, jotka vaikuttaisivat parisuhteeseeni/seksuaalisuuteeni 

 

10. Minkälaisia ongelmia oireesi ovat aiheuttaneet seksuaalisuuden alueella? 

erittäin    ei ollenkaan    
paljon    

  1. etääntymistä puolisosta  5                      4                     3                        2                       1 

  2. seksuaalisen itsetunnon laskua 5                      4                     3                        2                       1 

  3. haluttomuutta  5                      4                     3                        2                       1 

  4. seksin välttämistä kipujen  

      lisääntymisen pelossa  5                      4                     3                        2                       1 

  5. yhdyntäkertojen vähentymistä 5                      4                     3                        2                       1 

  6. yhdyntäkipuja  5                      4                     3                        2                       1 

  7. kiihottumisongelmia  5                      4                     3                        2                       1 

  8. yhdyntäasentojen  

      toteutusongelmia  5                      4                     3                        2                       1 

  9. erektiohäiriöitä  5                      4                     3                        2                       1 

10. orgasmivaikeuksia  5                      4                     3                        2                       1 

11. itsetyydytysongelmia  5                      4                     3                        2                       1 

12. vaikeutta heittäytyä  

      nautinnollisuuteen  5                      4                     3                        2                       1 

 

13. vaikeutta uuden parisuhteen  

      aloittamiseen   5                      4                     3                        2                       1 

14. jotakin muuta,  

       mitä?____________________ 5                      4                     3                        2                       1 

15. [_] minulla ei ole ollut edellä mainittuja ongelmia 
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11. Mitkä muut asiat vaikuttavat parisuhteeseesi/seksuaalisuuteesi? 

   vaikuttaa   ei vaikuta  
   erittäin paljon   ollenkaan 

1. [_] aiemmat negatiiviset kokemukset 5                      4                     3                        2                       1 

2. [_] pelko   5                      4                     3                        2                       1 

3. [_] uskonnollinen vakaumus 5                      4                     3                        2                       1 

4. [_] kumppaniin liittyvät asiat,  5                      4                     3                        2                       1 

         mitkä?_____________________ 

 

 

12. Oletko ottanut parisuhde-/seksuaaliongelmiin liittyvät asiat puheeksi kotipaikkakunnallasi  
asioidessasi terveydenhuollossa? 

 1. [_]  kyllä  

 2. [_] ei  

 3. [_] ei ole ollut tarvetta ottaa puheeksi  

 

13. Kenen kanssa olet keskustellut asiasta? 

 1. [_] lääkärin  

 2. [_] fysioterapeutin 

 3. [_] sairaanhoitajan  

 4. [_] seksuaalineuvojan 

 5. [_] seksuaaliterapeutin 

 6. [_] psykologin   

 7. [_] jonkun muun, kenen?____________________ 

 8. [_] en kenenkään kanssa 

 

14. Koetko tarvitsevasi parisuhde-/seksuaalineuvontaa/-ohjausta tällä hetkellä? 

 1. [_] kyllä 

 2. [_] en 

 3. [_] en osaa sanoa 
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15. Haluaisitko että parisuhteeseen /seksuaalisuuteen liittyviä asioita käsiteltäisiin    

      kuntoutusprosessin aikana? 

 1. [_] kyllä  

 2. [_] en 

 3. [_] en osaa sanoa 

 

16. Miten toivoisit parisuhteeseen/seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskusteltavan kuntoutuksen 
aikana? 

 1. [_] yksilötapaamisten yhteydessä 

  a. [_] lääkärin yksilötapaamisen yhteydessä 

  b. [_] fysioterapeutin yksilötapaamisen yhteydessä  

  c. [_] sairaanhoitajan yksilötapaamisen yhteydessä 

 2. [_] ryhmätapaamisten yhteydessä 

 3. [_] muutoin osana kurssiohjelmaa,  

           millä tavoin?__________________________ 

 4. [_] esitteiden muodossa 

 5. [_] sähköpostin välityksellä 

 6. [_] en haluaisi asiasta keskusteltavan millään tavoin  

 

17. Haluatko esittää kommentteja/ehdotuksia, mitä tämä kysely mahdollisesti herätti sinussa? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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Liite 2 

 

Seksuaaliterveyskyselyn tulokset 

 

1. Perustiedot 

• kyselylomakkeita 112  

• palautettuja 104 

• vastausprosentti  92,9% 

• Aslak-kuntoutujia   35 henkilöä                                                                                                              

Sydän-kuntoutujia  10 henkilöä                                                                                                               

Tules-kuntoutujia 59 henkilöä 

  

  

  
2. Vastaajien ikä 

• 30-39 v    7,7% 

• 40-49 v  30,8% 

• 50-59 v  49,0% 

• 60-69 v    3,9% 

• Yli 70 v    8,7% 

 

 

3.  Sukupuoli 

• 65 naista 62,5%  

• 39 miestä 37,5% 
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4. Perhesuhteet 

• avioliitossa/   

               rekisteröidyssä     

               parisuhteessa 59,6% 

• sinkkuja  13,5% 

• erillissuhteessa  11,5% 

• avoliitossa  10,6% 

• leskiä     4,8% 

 

5. Nykyisen suhteen kesto 

• Yli 30 vuotta 27,8% 

• 21-30 vuotta 22,9% 

• 11-20 vuotta 22,9% 

• <10 vuotta 24,0% 

• Ihan kaikki eivät muistaneet kuinka kauan… 

 

6. Minkälaiseksi koet seksuaalisuuden elämässäsi? 

hyvin merkityksellinen   täysin merkityksetön 

                 5       4        3        2       1 

             19,2%  2,8% 

                     59,6%                     14,4% 

(59,6% oli valinnut joko vaihtoehdon 4 tai 5 ja 14,4% oli valinnut joko vaihtoehdon 1 tai 2)  

  

Miehet kokevat seksuaalisuuden merkityksellisemmäksi 
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7. Nykyisen sairauden vaikutus parisuhteeseesi/seksuaalisuuteesi? 

  erittäin paljon                     ei ollenkaan         

    5         4         3         2          1 

      2,9%                     42,3% 

                    16,3%                      57,7% 

( 16,3% oli valinnut joko vaihtoehdon 4 tai 5 ja 57,7% oli valinnut joko vaihtoehdon 1 tai 2) 

Huom: 33,7% vastaajista Aslak-kuntoutujia  Ei toimintakykyisyyteen merkittävästi  vaikuttavaa sairautta 

taustalla 

 

8. Minkälaiset asiat nykyisessä terveydentilassasi aiheuttavat ongelmia parisuhteessa/seksuaalisuuden 

suhteen? 

   M N 

• Tuki- ja liikuntaelinsairaus  33,3% 32,3% 

• Psyykkinen sairaus  17,9%   3,1% 

• Sydänsairaus   10,3%   6,3% 

• Leikkauksen jälkitila     10,3%   7,8% 

• Hengityselinsairaus    5,1%   4,6% 

• Neurologinen sairaus   5,1%   3,1% 

• Sisäelinperäinen sairaus       0%   6,2% 

• Muut       5,1% 15,4%  (lapsettomuus, väsymys, uupumus,  

     rakon/peräsuolen  pullistuma) 

9. Minkälaiset oireet vaikuttavat parisuhteeseen/seksuaalisuuteesi? 

   M N 

Uupumus             33,3% 37,0% 

Laaja-alainen kipu  23,1%  12,3% 

Mielenterveyden ongelmat  23,1%   4,6% 

Paikallinen kipu (yl. lantio)  20,5% 15,4% 

Ylipaino   10,3% 16,9% 
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10. Minkälaisia ongelmia oireesi ovat aiheuttaneet seksuaalisuuden alueella? 

   M N 

Seksuaalisen itsetunnon lasku 41,0% 27,7% 

Puolisosta etääntyminen    35,9% 26,2% 

Yhdyntäkertojen väheneminen 35,9% 36,9% 

Haluttomuus   33,3% 41,5% 

Vaikeus heittäytyä nautinnollisuuteen 33,3% 21,5% 

Erektiohäiriöt   28,2% 

Yhdyntäasentojen toteuttamisongelmat       20,5% 26,2% 

 

11. Mitkä muut asiat vaikuttavat parisuhteeseesi/seksuaalisuuteesi? 

M N 

Aiemmat negatiiviset  kokemukset 28,2% 26,2% 

Pelko   23,1% 10,8% 

Uskonnollinen vakaumus       0%   4,6% 

Kumppaniin liittyvät asiat  17,9% 26,9% 

(erektio-ongelmat, lapsettomuus, luottamuspula, sairaus, alkoholi, huono käytös, yhteisen ajan puute) 

 

12. Oletko ottanut parisuhde-/seksuaaliongelmiin liittyvät asiat puheeksi  kotipaikkakunnallasi 

asioidessasi terveydenhuollossa? 

Kyllä     9,6% 

Ei   40,4% 

Ei ole ollut tarvetta  49,0% 

Ei vastausta      1,0% 
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13. Kenen kanssa olet keskustellut asiasta? 

en kenenkään kanssa    67,3% 

lääkärin     8,7%  

psykologin       3,8% 

sairaanhoitajan      1,9% 

fysioterapeutin       0% 

seksuaalineuvojan       0% 

seksuaaliterapeutin         0% 

jonkun muun     8,7% 

(ystävä, kollega, mielenterveystoimiston työntekijä, sosiaalityöntekijä, kumppani) 

 

 

14. Koetko tarvitsevasi parisuhde-/seksuaalineuvontaa/-ohjausta tällä hetkellä? 

Kyllä     9,7% 

En    76,8% 

En osaa sanoa   13,5% 

 

15. Haluaisitko että parisuhteeseen /seksuaalisuuteen liittyviä asioita käsiteltäisiin kuntoutusprosessin 

aikana? 

Kyllä    24,5% 

Ei   47,0% 

En osaa sanoa   28,5% 
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16. Miten toivoisit parisuhteeseen/ seksuaalisuuteen liittyvistä asioista keskusteltavan kuntoutuksen 

aikana? 

yksilötapaamisten yhteydessä 36,6% 

ryhmätapaamisten yhteydessä 13,5% 

muutoin osana kurssiohjelmaa   9,6%  

esitteiden muodossa  19,2% 

sähköpostin välityksellä    1,0% 

en haluaisi asiasta keskusteltavan  

millään tavoin   33,7% 

 

17. Haluatko esittää kommentteja/ehdotuksia, mitä tämä kysely mahdollisesti herätti sinussa? 

• erittäin hyvä, että tämäkin osa-alue otetaan huomioon osana kuntoutumista 

• hyvä, että asioista jutellaan ja nostetaan esille, uskon että monella kipupotilaalla suuria ongelmia 

seksuaalisuuden alueella ja niitä voi olla vaikea ottaa puheeksi 

• ensin ajattelin että kuntoutus ja seksuaalisuus, miten ne liittyvät toisiinsa, mutta onhan 

seksuaalisuus yksi ihmisen perusasioista, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen  

• yksilötapaamiset aiheen tiimoilta olisi hyvä tai yhtä hyvä ryhmämuotoinen kunhan kenenkään ei 

tarvitse avautua, vaan olisi luentotyylinen 

• en koe tarvetta seks.keskusteluun kuntoutuksessa, sillä minusta ko. asioista on keskusteltava niin, 

että molemmat osapuolet ovat läsnä 

• tästä kyselystä puuttui  vaihtoehdot  jossa otettaisiin huomioon, ettei ole sukupuolielämää 

ollenkaan itsestä riippumattomista syistä 

• osa kysymyksistä outoja, ihan kuin kaikilla pitäisi olla ongelmia, ammatilliseen kuntoutukseen ei 

mielestäni liity mitenkään seksuaalisuus vaan ammattiin liittyvät asiat, ei ainakaan ryhmäjutuissa 

pidä käsitellä 

• oma kuntoutus ei halua miettiä parisuhdeasioita 
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Liite 3 

 

Hei! 

Opiskelen seksuaaliterapeutiksi Sexpo-säätiössä ja olen tekemässä lopputyötäni aiheesta Seksuaaliterapia 

osana kuntoutusprosessia. Selvitän, miten seksuaalineuvontaa/seksuaaliterapiaa toteutetaan tällä hetkellä 

eri kuntoutuslaitoksissa ja miten niitä voitaisiin liittää nykyistä enemmän osaksi kuntoutustoimintaa. 

Toivoisin, että saisin mahdollisimman kattavan kuvan nykyisestä tilanteesta. Toivon, että voisitte vastata 

alla oleviin kysymyksiin ja lähettää vastauksenne minulle viimeistään 14.2.2014 mennessä. Kyselyyn 

vastaamiseen kuluu aikaa vain muutamia minuutteja.  

Pääsette vastaamaan kysymyksiin valitsemalla ensin vastaa/sanomakopiot, jolloin voitte kirjata 

vastauksenne alla oleviin kysymyksiin ja lähettää ne vastausviestinä. Toivon teidän laittavan rastin (X) 

valitsemanne vaihtoehdon/vaihtoehtojen perään.  Jos haluatte sen lisäksi sanallisesti kirjata lisätietoa 

kysymykseen liittyen, pyydän teitä kirjoittamaan tekstin vastausvaihtoehtojen perään. Kyselyn loppuun 

voitte myöskin kirjata aiheeseen liittyviä kokemuksia, kommentteja tai kehittämisehdotuksia.  

 

1. Toteutamme kuntoutusta  

1) lapsille:  

2) työikäisille: 

3) ikääntyneille: 

   

2. Toteuttamamme kuntoutusmuodot  

1) Kelan kuntoutuskurssit: 

2) Kelan yksilökuntoutus: 

3) sotaveteraani- / sotainvalidikuntoutus:  

4) jokin muu, mikä: 

 

3. Onko tarvetta seksuaalineuvonnalle/seksuaaliterapialle ilmennyt? 

1) kyllä: 

2) ei:  
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4. Laitoksessamme työskentelee (montako henkilöä) 

1) seksuaalineuvojia: 

2) seksuaaliterapeutteja: 

 

5. Tarjoamme kuntoutujille seksuaalineuvontaa osana kuntoutusta  

1) kyllä: 

2) ei: 

 

6. Tarjoamme kuntoutujille seksuaaliterapiaa osana kuntoutusta  

1) kyllä: 

2) ei: 

 

7. Jos vastasitte kysymykseen 5 ja/tai 6  kyllä, mille kuntoutujaryhmille sitä tarjotaan? 

1) kaikille: 

2) vain ikääntyneille: 

3) vain työikäisille: 

4) tietyille rajatuille kuntoutujaryhmille, mille: 

 

8. Jos vastasitte kysymykseen 5 ja/tai 6 kyllä, niin toteutuuko seksuaalineuvonta/seksuaaliterapia  

1) yksilötapaamisina: 

2) ryhmätapaamisina: 

 

9. Kuinka monta kertaa/kuntoutuja seksuaalineuvonta/seksuaaliterapia keskimäärin toteutuu?  

1) kerran: 

2) 2-5 krt: 

3) enemmän kuin 5 krt: 
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10. Seksuaalineuvontaan/seksuaaliterapiaan hakeutumisen tyypillisiä syitä ovat (mainitse joitakin yleisimpiä 

syitä):  

 

11. Minkälaisia kokemuksia seksuaalineuvonnan/seksuaaliterapian tarpeesta - toteutuksesta? 

1) seksuaalineuvontaa/seksuaaliterapiaa on toteutettu riittävästi kuntoutujien tarpeisiin 

nähden: 

2) seksuaalineuvontaa/seksuaaliterapiaa toteutettu riittämättömästi kuntoutujien 

tarpeisiin nähden: 

3) emme koe, että kuntoutujillamme on tarvetta seksuaalineuvontaan/seksuaaliterapiaan: 

 

12. Tähän kohtaan voitte kirjata kommentteja seksuaalineuvontaan/seksuaaliterapiaan liittyen: 

 

 

LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTANNE! 

Tiina Suro 

fysioterapeutti, seksuaalineuvoja (NACS), seksuaaliterapeuttiopiskelija 
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Liite 4 

 

Hyvä kuntoutuja 

 

Seksuaalisuus on olennainen osa identiteettiämme ja se on läsnä meissä koko elämämme ajan. 

Seksuaalisuus muovautuu/kehittyy läpi elämän ja siihen vaikuttavat hyvin monet eri asiat. 

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat hyvin yleisiä ja erityisesti kuormittavissa 

elämäntilanteissa seksuaalisuuteen liittyvät asiat voivat mutkistua ja ne voivat vaikuttaa 

kaikkiin elämän osa-alueisiin. Esimerkiksi ikääntyminen, sairastuminen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin sekä parisuhteeseen liittyvät asiat vaikuttavat seksuaalisuuteen monin eri 

tavoin.  

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 

 

Askarruttaako mieltäsi jokin seksuaalisuuteen tai parisuhteeseen liittyvä asia? 

Pohditko sukupuolisuuteen tai seksuaali-identiteettiin liittyviä asioita? 

Onko sinulla toiminnallisia seksuaaliongelmia, kuten erektiohäiriöitä, kiihottumisongelmia, 

orgasmivaikeuksia tai ilmeneekö sinulla seksuaalisen halun puutetta/vähenemistä? 

Vaikuttaako jokin sairaus seksuaalitoimintoihisi tai koetko sairauden kuormittavan 

parisuhdetta? 

Pyöriikö mielessäsi parisuhteeseen tai sen puuttumiseen liittyviä kysymyksiä, joihin haluaisit 

vastauksia? 

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 

 

Nyt sinulla on mahdollisuus tulla keskustelemaan seksuaalisuuteen/parisuhteeseen liittyvistä 

asioista veloituksetta kuntoutusjaksosi aikana.  

Mitään keskusteluun liittyviä tietoja / esille tulleita asioita EI kirjata 

kuntoutusasiapapereihisi.  Minua sitoo salassapitovelvollisuus eli mitään tietoja EI myöskään 

anneta kuntoutukseesi osallistuville työntekijöille eikä tietysti kenellekään muillekaan. 

Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja auktorisoitu seksuaalineuvoja. Opiskelen parhaillaan 

seksuaaliterapeutiksi Sexpo-Säätiössä Helsingissä ja valmistun kesäkuussa 2014.  

Tavoitat minut numerosta (02) 445 4562 ma-pe 9-15 tai sähköpostitse tiina.suro@saga.fi 

Tiina Suro  

fysioterapeutti, seksuaalineuvoja (NACS), seksuaaliterapeuttiopiskelija 


