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 Olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan 

(perustarve)

 Seksuaalisuus on ihmisen synnynnäinen kyky ja 

valmius reagoida psyykkisesti ja fyysisesti 

aistimuksiin ja virikkeisiin kokemalla mielihyvää 

ja valmius pyrkiä näihin kokemuksiin

 Seksuaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat
✔ Sosiaalinen ympäristö

✔ Opitut seksuaalisen käyttäytymisen mallit

✔ Yhteiskunnan tabut ja normit



✔ Ajatukset

✔ Fantasiat

✔ Halut

✔ Uskomukset

✔ Reaktiot

✔ Asenteet

✔ Arvot

✔ Käyttäytyminen

✔ Roolit suhteessa itseen ja toisiin



 Fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin tila suhteessa 
seksuaalisuuteen; se ei ole pelkästään sairauden 
tai vajaatoiminnan poissaoloa

 Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja 
ylläpitää, kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia 
tulee kunnioittaa ja suojata

 Tyytyväisyys omaan sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen

 Olennainen osa ihmisyyttä ja jokaisen 
persoonallisuutta koko elämän ajan



 Sisältää seksuaalisen kehityksen, biologisen      

sukupuolen, sosiaalisen sukupuoli-identiteetin 

ja sen mukaisen roolin, seksuaalisen 

suuntautumisen, eroottisen mielenkiinnon, 

nautinnon, intiimiyden ja suvunjatkamisen

 Rakentuu yksilön ja sosiaalisten rakenteiden 

välisessä vuorovaikutuksessa

 Seksuaalisuuden täysi kehittyminen on 

välttämätöntä yksilölliselle, ihmisten väliselle 

ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille.



 Seksuaalinen nautinto katsotaan ihmisen 
hyvinvointiin kuuluvaksi oleelliseksi asiaksi

 Seksuaalinen aktiivisuus on terveyttä edistävää ja 
ylläpitävää toimintaa

 Hyvä seksuaalielämä ja positiiviseksi koettu 
terveydentila liittyvät toisiinsa

 Halu ja taito iloita oman kehon elämyksistä 
vaihtelevat elämäntilanteesta ja iästä riippuen

 Seksuaalisuuden käsikirjoitus – kirjoitetaan läpi 
elämän

 Voimavara



 Sairastuminen vaikuttaa seksuaalisuuteen,

sen kokemiseen ja ilmaisuun, mutta ei hävitä seksuaalisia 
tarpeita

 Sairaus nostaa esiin seksuaalisuuteen liittyviä 

pelkoja, häpeää tai ahdistusta, jotka voivat vaikuttaa 
esimerkiksi nauttimiskyvyn ja erektion menettämiseen sekä 
halun katoamiseen

 Sairauden vaikutukset ulkonäköön (lipodystrofia, ikterus)

 Muutokset parisuhteessa, kumppanin suhtautuminen 

 Yksineläjät

 Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat hetero-, homo- ja 
bi-seksuaaleilla hyvin samantyyppisiä. Enemmän eroa 
yksilöiden kuin ryhmien välillä



 Miten otat seksuaalisuuden puheeksi?

 Odotatko, että potilas ottaa asian puheeksi?

 Kenen kanssa puheeksiottaminen on helppoa?
 Miksi?

 Mitkä tilanteet koet haasteellisiksi?
 Miksi?

 Mitkä tekijät vaikeuttavat puheeksiottoa?

 Miten puheeksiottoa voisi helpottaa, että se olisi 

hoitokäytäntö kaikille potilaille?





 Suuri osa ihmisistä toivoo, että terveydenhuollon 

henkilöstö ottaa seksuaalisuuteen liittyvät asiat 

puheeksi

 Hyväksyvä kuuntelu ja ohjaus riippumatta 

asiakkaan elämäntavoista, 

seksuaalikäyttäytymisestä, kulttuurista, iästä jne.

 Luottamuksellisuus

 Potilas määrittelee, haluaako hän puhua aiheesta 

vai ei. Joskus asiaan palataan vasta seuraavalla 

tapaamisella



 I-taso: P = Permission –
LUPA PUHUA 
SEKSUAALISUUDESTA

 II-taso: LI = Limited 
Information – RAJATUN 
TIEDON ANTAMINEN

 III-taso: SS = Spesific
Suggestions –
ERITYISOHJEET 
(lyhytterapia)

 IV-taso: IT = Intensive
Therapy –
INTENSIIVINEN 
TERAPIA (psykoterapia)



 Luvan antaminen – myönteinen ja salliva 
suhtautuminen seksuaalisuuteen

 Tiedon antaminen – nopeuttaa toipumista 
(syöpäpotilailla)

 Asioiden normalisointi, myyttien ja väärien käsitysten 
purkaminen

 Miten kysymykset muotoillaan? – Riittävän avoimia,    
erilaisia toimintoja normalisoivia

 Apuna voi käyttää materiaalia, informaatiota myös 
puolisolle

 Ohjausta saaneet potilaat kokivat positiivisena 
ohjauksen vaikutuksen elämänlaatuunsa sekä 
seksuaalisiin toimintoihin



 Seksuaaliterveys

 Mahdolliset seksitaudit

 Sairauden oire tai siihen liittyvä (diabetes, 
sepelvaltimotauti)

 Lääkityksen haittavaikutus

 Seksuaalinen dysfunktio – moninaiset syyt

 Asiakkaan menneisyyden painolasti (somaattiset 
oireet)

 Parisuhdeväkivalta

 Kokonaisvaltainen hoito

 Miksei ottaisi seksuaalisuutta puheeksi?



Kysy (ota seksuaalisuus puheeksi) (Bring up the topic)

Kerro (tunteet, oma kehitys, oikeudet) (Explain)

Ohjaa (tarvittaessa eteenpäin) (Tell)

Kunnioita (yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja kehon 
koskemattomuutta, ajoitus) (Timing)

Käytä (sellaista kieltä, joka sopii itsellesi ja on 
ymmärrettävissä) (Educate)

Luota (omiin ammatillisiin taitoihisi)

Muista (ammatillisuus, tietoisuus omista arvoista ja 
asenteista, salassapitovelvollisuus, kirjaaminen) 
(Record)



 Ammatillista, että ammattilainen ottaa 
seksuaalisuuden puheeksi

 Helppo saatavuus, luotettava asiantuntijuus, 
avoin vuorovaikutus

 Seksuaaliterveys osana hyvinvointia –ajattelu

 Väärinkäsitysten oikominen, salliminen, asioiden 
normalisointi

 Neuvonta kohdistuu ongelmiin – lyhyesti

 Osaava neuvonta toimii ennaltaehkäisevästi

 Osaava neuvonta ohjaa ihmistä tarvittaessa 
eteenpäin



1. Aitous – saa olla oma itsensä.

2. Avoimuus – saa sanoa, kaikki mielipiteet ja tunteet ovat sallittuja.

3. Turvallisuus – ei mitään hätää, vaikeistakin asioista voidaan puhua.

4. Kiireettömyys – meillä on aikaa puhua.

5. Pakottomuus – ei tarvitse tietää.

6. Samanarvoisuus – kukaan (mikään ääni) ei ole toista parempi.

7. Kiinnostuneisuus – haluan kuulla ajatuksistasi, kokemuksistasi.

8. Jaettavuus – pohditaan yhdessä.

9. Joustavuus – olen valmis muuttamaan käsityksiäni/työtapojani.

10. Vastuullisuus – olen vastuussa sekä itsestäni että toisten huomioon 
ottamisesta





 Omat asenteet ja arvot käytävä läpi sekä käytävä 
läpi omaa seksuaalisuutta

 Keskustelutilanteessa heräävät omat tunteet ja 
tietoisuus niistä

 Yhteisen kielen löytäminen – neutraali 
seksisanasto, mitä potilas tarkoittaa?

 Riittävästi aikaa, rauhallinen tila

 Kuuleva ja kuunteleva asenne

 Sanattoman viestinnän huomioiminen

 Asioihin puuttuminen ja niistä puhuminen

 Empatia



 Harjoittelu

 Ajatus kokonaisvaltaisesta terveydestä / 
sairauden parantamisesta

 Asiakkaan kunnioittaminen

 Oman asennoitumisen ja seksuaalisuuden 
läpikäynti

 Riittävä tiedon määrä

 Asiasta suoraan kysyminen / puhuminen, 
seksuaalisuus osaksi ohjausta ja neuvontaa



 Oletteko tyytyväinen seksuaalielämäänne?

 Kuinka kotona sujuu kumppanin kanssa?

 Onko teillä intiimejä asioita, joista haluaisitte 

keskustella?

 … lääkitys aiheuttaa seksuaalihäiriöitä, oletteko 

huomanneet itsellänne vastaavia tai muita oireita?



 Mitkä arvot ohjaavat seksuaalisuuden puheeksiottoa
työpaikallasi?

 Miten seksuaalisuus määritellään työpaikallasi?

 Mitä tabuja tai ennakkoluuloja työyhteisössäsi 
seksuaalisuuteen liittyy?

 Miten seksuaalisuus näkyy työyhteisössäsi?

 Miten seksuaalisuus otetaan puheeksi potilaiden 
kanssa?

 Mihin ohjaat, jos potilas vaatiikin lisätietoa tai -
selvittelyjä?

 Oma jaksaminen – työnohjaus

 Ammatillinen tuki, kollegiaalisuus
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