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Gynekologin vastaanotolle  

saapuva vammainen toivoo,  

ettei hänestä tehtäisi oletuksia 

rajoitteen perusteella ja että  

hän tulisi kuulluksi toiveineen,  

huolineen ja pelkoineen.

Seksuaalisuus on abstrakti asia, 
joka kulkee meidän ihmisten 
mukana koko elämämme ajan. 
Seksuaalisuus on tunteita, aja-

tuksia, fantasioita, muun muassa iän 
tuomia muutoksia, itsensä ilmentämis-
tä monin eri tavoin. 

Vammaisuus  
ei määrää  
seksuaalisuutta
Vammaisen kokemus seksuaalisesta 
suuntautumisestaan ja sukupuoles-
taan voi erota valtaväestöstä, vaikka 
etenkin vanhempaa väestöä on saatet-
tu pyrkiä kasvattamaan ns. puutarha-
tonttuina: Lyhyesti sanottuna olento-
na vailla sukupuolta, seksuaalisuutta 
tai/ja tietyllä tapaa iättömänä. Kaikes-
ta tästä huolimatta vammainen voi ol-
la trans. Vaikka hänellä olisi naisole-
tetun keho, voi hänen kokemuksen-
sa olla muuta.

Oli vammaisen toimintarajoite mil-
lainen tahansa, ei se estä häntä ole-
masta suhteessa. Suhde voi olla pari- 
tai monisuhde, suhde toiseen vammai-
seen tai vammattomaan. Vammainen 
voi olla seksuaaliselta suuntautumisel-
taan mitä tahansa, tai kokea tarpeetto-
maksi lokeroida itseään seksuaalises-
ti mitenkään. Ethän siis gynekologina 
oleta vammaisen olevan cis-hetero, jo-
ka ei elä tai ole elänyt suhteessa, tai 

jos eläisi suhde olisi ehdottoman mo-
nogaaminen. Vammainen joutuu ar-
kielämässään tulemaan ulos monesta 
kaapista, ja moni kokee siitä ahdis-
tusta. Pyri olemaan siis mahdollisim-
man sensitiivinen, äläkä oleta ääneen 
asiak kaastasi mitään. Kysy ja anna hä-
nen kertoa. Kuuntele.

Kohtaa  
vammainen aina  
avoimesti
Vammainen voi toisaalta nauttia myös 
vapaammasta seksistä. Jos tämä tulee 
ilmi, muistathan että jokaisella on oi-
keus omiin valintoihinsa. Ainoa, mikä 
sinua tulisi ammattilaisena kiinnostaa 
on se, että tilanteessa ollaan omas-
ta tahdosta ja ehkäisy on kunnossa. 
Vammainen saattaa myös haluta per-
heen. Tätä halua ei tule kyseenalais-
taa tai vähätellä. Henkilöllä, jolla on 
toimintarajoite, on varmasti perheen 
perustamiseen liittyen paljon epävar-
muuksia. Hän on luultavasti kuvitellut 
mielessään kaikki pahimmat skenaa-
riot. Hän ansaitsee asiantuntevaa apua 
ja tukea taipaleellaan. Ammattilaisten 
tietämättömyys vamman fyysisten ra-
joitteiden vaikutuksista tai muusta on 
ok, se vaan täytyy myöntää ja sanoa 
palaavansa asiaan mahdollisimman 
pian, kun on ensin selvittänyt epäsel-
väksi jäänyttä kohtaa.

Lisäksi esimerkiksi sairastumisen tai 
vammautumisen myötä seksuaalisuu-
den kokeminen tai ilmentäminen saat-
tavat muuttua. Myös monet lääkkeet 
saattavat vaikuttaa seksuaalisuuteen 
joko halua vähentävästi tai lisäävästi. 
Asiakkaan kanssa on hyvä keskustella 
lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuk-
sista, kuten limakalvojen kuivumises-
ta. Tämän lisäksi vamma saattaa han-
kaloittaa esimerkiksi asentoihin pääse-
mistä, tai rajoittuneet liikeradat voivat 
rajata joitakin seksin toteuttamisen ta-
poja ulkopuolelle. Mielikuvitus avuk-

si, se auttaa keksimään erilaisia tapoja 
toteuttaa seksiä. Spastisuus tai kipu-
tilat voivat haitata seksistä nauttimis-
ta tai aiheuttaa halujen haihtumista. 
Toisaalta, orgasmi on tunnetusti lois-
tava kipulääke. 

Seksuaalisuus  
on kaikkien  
perusoikeus
Emme haluaisi puhua vammaisten sek-
suaalisuudesta, koska jokaisen ihmi-
sen seksuaalisuus on erilainen. Vam-
maisilla ihmisillä oman seksuaalisuu-
tensa toteuttaminen saattaa olla haas-
tavampaa, etenkin jos toimintarajoite 
on suuri, ja he tarvitsevat paljon mui-
den ihmisten apua. 

Suomessa onkin harmittavan mon-
ta vammaista ihmistä, jotka eivät ajat-
tele seksuaalisuuden kuuluvan heille. 
Seksuaalisuus on oikeasti jokaisen ih-
misen perusoikeus, vaatii sen toteut-
taminen joitain erityisjärjestelyjä tai ei. 
Virheellisten ajatusten ja nihkeiden 
suhtautumisten vuoksi olemme lähte-
neet levittämään seksuaalisuuden ilo-
sanomaa ja tekemään työtä seksuaa-
lioikeuksien toteutumiseksi vammais-
näkökulmasta. 

Avusteinen  
seksi mahdollistaa  
nautinnon 
Avusteinen seksi on käsite, jota käyte-
tään tilanteissa, joissa vaikeasti liikun-
tavammainen ihminen tarvitsee hen-
kilökohtaisen avustajan apua päästäk-
seen kosketuskontaktiin kumppaninsa 
kanssa. Avusteisessa seksissä avustava 
henkilö ei ole osapuoli seksissä vaan 
vammaisen henkilön seksuaalisuuden 
toteutumisen eli tilanteiden mahdollis-
taja. Avusteinen seksi jaetaan passiivi-
seen ja aktiiviseen avustamiseen riip-
puen siitä onko avustavalla henkilöl-
lä kosketuskontaktia apua tarvitsevaan 
henkilöön seksitilanteessa. 

V a m m a i s n ä k ö k u l m a
L RAILA RIIKONEN ja PINJA ESKOLA

Gynekologin kohtaamiset 
vammaisnäkökulmasta

RAILA RIIKONEN
Raila on seksuaalikasvattaja, jolla on ollut oma toi-
minimi Ilon Kipinä vuodesta 2015. Hän on onnekas 
voidessaan toteuttaa unelmatyötään seksuaalisen 
yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Raila työsken-
telee vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa, unohta-
matta heidän läheisiään sekä sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjä, työntekijöitä että oppilai-
toksia. Hän nostaa esiin myös seksuaali- ja 
sukupuolisensitiivistä ajattelutapaa luen-
noillaan. Kukaan kun ei voi sanoa toiselle 
onko hän homo vai hetero. Jokaisella on 
oikeus itse määritellä itsensä tai olla 
määrittelemättä, se on myös hyväk-
syttävää. Jokainen on arvokas ainut-
laatuisena omana itsenään. Lue lisää 
Railasta: www.ilonkipina.fi.

PINJA ESKOLA
Pinja on tuleva seksuaalineuvoja, me-
dianomiopiskelija ja keho- ja seksipositii-
vinen vammais- sekä mielenterveysakti-
visti. Yhteiskunnan epäkohtiin tarttumi-
nen ja avoimen keskustelun herättäminen 
aroistakin aiheista ovat Pinjan tekemän 
työn keskiössä. Hän pitää Kynäniekan 
salaiset mietteet -blogia ja @kynaniekka 
Instagram-tiliä. Pinjan voi tilata luennoi-
maan kokemustoimijan roolissa eri ta-
hoille. Tilaaminen tapahtuu blogin kautta. 
Tulevaisuudessa Pinja haaveilee oman 
toiminimen perustamisesta ja itsensä 
elättämisestä sekä kirjoittamalla että 
seksuaalineuvontaa tekemällä. Seksuaa-
lineuvojana Pinja tahtoo erikoistua vam-
mais- ja kinkyasioihin.

Vaikka mahdollisuus seksuaaliseen 
itseilmaisuun on jokaisen perusoikeus, 
ei avustajaa voi velvoittaa avustamaan. 
On hyvä muistaa, että avustaja voi hy-
väksyä osan avustustilanteista: Hän voi 
esimerkiksi olla sinut sen kanssa, että 
ojentaa seksilelun yöpöydän laatikosta 
tai auttaa vammaisen parin sopivaan 
asentoon, mutta ei kykenisi olemaan 
itse seksiaktin aikana paikalla. Kaikista 
avusteisen seksin tilanteista pitää ol-
la yhdessä sovittu. Avusteinen seksi 
on ollut viime vuosina hyvästä syys-
tä paljon pinnalla. On kuitenkin hy-
vä muistaa, etteivät kaikki vammaiset 
tarvitse apua seksissä, eivät edes sii-
nä kauniin asun pukemisessa tai lelun 
saamisessa hyllyltä, tämäkin oletus on 
hyvä heittää romukoppaan. 

Monta tietä  
nautintoon
Seksuaalisuus on jatkuvassa muutok-
sessa läpi elämän. Se, että piti josta-
kin 20-vuotiaana ei tarkoita, että sa-
man asian pitäisi kutkuttaa esimerkiksi 
40-vuotiaana. Seksuaalisuuteen liittyy 
myös erilaisia mieltymyksiä. Toimin-
nalliset haasteet eivät vaikuta siihen, 
mistä henkilö pitää ja mikä ei ole hä-
nen juttunsa. Toiset pitävät vaniljasta, 
eli hellemmistä leikeistä lakanoissa ja 
toiset tahtovat leikkiä voimakkailla 
tuntemuksilla, kuten kivuilla ja val-
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ta-asemilla. Esimerkiksi BDSM -seksi 
tai -sessiointi ei ole väkivaltaa, vaan 
kyseessä on aina osapuolten välinen 
suostumuksellinen tilanne, jossa pe-
lisäännöt neuvotellaan tarkkaan. Ses-
siointiin voi yhteisestä sopimukses-
ta kuulua valtaleikkejä, rajoittamista, 
nöyryyttämistä, tai kivun aiheuttamista 
erilaisin välinein. Vammaiselle suostu-
muksellinen kipu voi tarjota esimer-
kiksi vallantunnetta omasta kehosta: 
Hän päättää mihin sattuu, koska sat-
tuu, ja koska se loppuu. Tällainen val-
ta ei ole esimerkiksi kipukroonikolle 
hänen arjessaan tavallista. 

Lääkärikäynnit  
synnyttävät pelkoa  
ja ahdistusta
Meillä molemmilla on valitettavasti 
omat huonot kokemuksemme gyne-
kologin vastaanotoilta, jotka jaamme 
esimerkeiksi siitä, kuinka ei tule toi-
mia. Raila kertoo epäonnistuneesta gy-
nekologikäynnistään seuraavaa: ”Olin 
menossa hakemaan ehkäisyä ollessani 
jo reilusti täysi-ikäinen”. Gynekologi 
kysyi minulta, kun olin tullut sähkö-
pyörätuolillani tutkimushuoneeseen, 
että ”Mitä teet vastaanotolla, kun et-
hän sinä ole koskaan harrastanut sek-
siä kenenkään kanssa?” Gynekologi 
todellakin sanoi asian suoraan minul-
le päin näköä… mitä ihmettä? Tapah-
tumapäivä oli kuitenkin 2000-luvun 
puolella, luulisi kyseisen gynekologin 
kohdanneen työuransa aikana liikku-
misen apuvälinettä käyttäviä asiakkai-
ta. Oli hieman hankala kakistaa suus-
tani, että ”Tulin keskustelemaan kans-
sasi ehkäisyvaihtoehdoista, koska mi-
nulla todellakin on seksielämä!” 

Pinja samaistuu Railan kokemuk-
seen: Kun hän oli menossa hakemaan 
ehkäisypillereitä ensimmäistä kertaa 

17-vuotiaana, kysyi terveydenhuollon 
ammattilainen häneltä suoraan, mitä 
hän teki vastaanotolla, kun hänellähän 
on hyvä iho. ”Tokaisin tyynesti, etten 
tahdo teiniäidiksi, minkä jälkeen am-
mattilainen alkoi selittää minulle pe-
rusasioita tavalla, joka aliarvioi ymmär-
rykseni tason täysin. Vastaavasti eräs 
lääkäri kysyi minulta, kykenenkö yh-
dyntään. Vastasin pystyväni, mutta se 
sattuu aluksi. Siihen terveydenhuollon 
ammattilainen totesi, etten minä siinä 
tapauksessa tarvitse puudutusta. Millä 
logiikalla hyvän esileikin ja eroottisen 
tunnelman sisältävä intiimitilanne on 
verrattavissa gynekologiseen sisätutki-
mukseen? Koin, ettei minua ja hätääni 
kivun suhteen kuunneltu.”

Moni vammainen vulvallinen pel-
kää gynekologilla käymistä, koska si-
sätutkimus voi tehdä kipeää. Raila on 
kokenut myös sen haasteen, ettei tut-
kimusta välttämättä tehdä ollenkaan. 
”Miten gynekologi voi ammattilaisena 
tietää miten hoitaa asiakastaan, jos ai-
noastaan keskustelemme tilanteesta?” 
Tutkimusta ei tule koskaan jättää te-
kemättä esimerkiksi kiireen vuoksi. 
Ammattilaisen ei tule myöskään säi-
kähtää vammaa ja ajatella pääsevänsä 
helpommalla, jos tutkimusta ei tehdä. 
Tutkimukset ovat tärkeä osa seksuaa-
literveydestä huolehtimista, sillä vam-
mat tai sairaudet eivät tee immuuneiksi 
intiimialueen sairauksille. Suurin osa 
vammaisista henkilöistä osaa itse ker-
toa, miten juuri häntä on paras aut-
taa tai henkilöllä on mukana henkilö-
kohtainen avustaja, joka häntä auttaa.

Turvallinen  
tila kiireettömästi  
kohdaten
”Hyvä gynekologilla käynti on rau-
hallinen ja kiireetön. Tilanteessa tulen 
kohdatuksi ilman oletuksia taustoista-
ni tai tavoistani harrastaa seksiä. Am-
mattilainen kuuntelee esimerkiksi ki-
puun liittyvää pelkoani ja miettii kei-
noja sen poistamiseen. Erityistarpeis-
ta, kuten puudutuksesta tai mahdol-
lisesta avustajan läsnäolosta ei tehdä 
numeroa. Ammattilainen puhuu mi-
nulle, ei avustajalleni. Tilanteen kul-
ku käydään rauhallisesti läpi. Mahdol-
lisiin kysymyksiini vastataan ikätasoni 
mukaan, eikä selitetä kuten lapselle”, 
kuvaa Pinja.

”Älä oleta  
asiakkaasta  
mitään,  
kysy ja anna  
hänen kertoa.  
Kuuntele.  
Hyvä  
vastaanotto  
on kiireetön.”

V a m m a i s n ä k ö k u l m a

BDSM-termi tulee sa-
noista Bondage (sidonta), 
Bondage & Discipline eli 
B&D (sidonta ja kuri), 
Domination & Submission 
eli D&S (alistaminen ja 
alistuminen) sekä Sadism 
& Masochism eli S&M 
(sadismi ja masokismi)

Käyntiä gynekologilla voisi helpot-
taa monin tavoin. Jos ammattilainen 
osaa varautua tilanteeseen, osaa hän 
oletettavasti suhtautua siihen ammat-
timaisemmin. Pinja toivookin, että tu-
levaisuudessa esimerkiksi verkkoajan-
varausta voisi kehittää. Ajanvarauslo-
makkeeseen voisi lisätä kohdat: ”Tar-
vitsen puudutuksen/kivunlievitystä”, 
”Mukanani on avustaja/tukihenkilö”, 
sekä ”Käytän apuvälinettä”, jonka jäl-
keen avautuisi kohta, jossa vammai-
nen voi halutessaan avata tilannetta li-
sää. Näin vammaisen ei itse tarvitsisi 
kyetä sanoittamaan tilannettaan niin 
tarkasti ja hänen ahdistustaan voisi 
helpottaa sekin, että ammattilainen 
tietää tilanteen etukäteen. 

Koska kaikilla vammaisilla ei ole 
fyysistä mahdollisuutta, tai vastaavas-
ti rauhallista tilaa tutkia kehoaan, voi 
lääkäri, tai esimerkiksi hoitaja, pitää 
toimituksen aikana käsipeiliä siten, 
että vammainen näkee, miltä hänen 
intiimialueensa näyttävät. Jokaisella 
on oikeus tutustua kehoonsa ja lää-
kärin pieni ele voi merkitä vammai-
selle paljon. 

Onneksi on olemassa hyviä, ym-
märtäväisiä, rauhallisia, asiantuntevia 
gynekologeja, jotka osaavat kohda-
ta vammaisen asiakkaan hänen kan-
naltaan parhaalla mahdollisella taval-
la. Kiitos teille, jatkakaa upeaa työ-
tänne. n
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Lugesteron®

Bioidenttinen progesteroni

Vaginaalista hoitoa käytetään erityisesti 
keltarauhasen vajaatoiminnan yhteydessä 

tukemaan luteaalivaihetta – IVF
 

Progesteronin puutteeseen liittyvät tilat, kuten 
peri- ja postmenopausaalinen korvaushoito 

estrogeenihoidon yhteydessä (vain  
naisille, joilla on kohtu tallella tai  
joilla on todettu endometrioosi)

Lugesteron 100 mg ja 200 mg kapseli, pehmeä. Vaikuttava aine: progesteroni. Käyttöaiheet: Progesteronin puutteeseen liittyvät tilat, kuten peri- ja postmenopausaalinen korvaushoito 
estrogeenihoidon yhteydessä, premenstruaalinen oireyhtymä, toiminnalliset vuotohäiriöt, keltarauhasen vajaatoiminta. Vaginaalista hoitoa käytetään vaihtoehtoisesti oraalisen hoidon sijasta 
erityisesti keltarauhasen vajaatoiminnan yhteydessä tukemaan luteaalivaihetta sykleissä, joiden aikana tehdään koeputkihedelmöitys (IVF) tai tukemaan luteaalivaihetta uhkaavien tai 
toistuvien alkuraskauden keskenmenojen yhteydessä, jos niiden syynä on keltarauhasen vajaatoiminta. Annostus ja antotapa: Tavallinen oraalinen vuorokausiannos on 200-300 mg yhtenä 
tai kahtena annoksena, eli 200 mg illalla nukkumaan mennessä tai 100 mg aamulla ja 200 mg illalla. Oraalinen annos tulisi ottaa erillään aterioista. Vaginaalinen annos on yleensä 300-600 mg 
päivässä, ja se jaetaan kahteen tai kolmeen annokseen. Hoito tapahtuu työntämällä yksi tai useampi kapseli käsin syvälle emättimeen. Ks. tarkemmat annostusohjeet valmisteyhteenvedosta. 
Vasta-aiheet: Vakava maksasairaus, kolestaattinen ikterus, selvittämätön kohtuverenvuoto, yliherkkyys jollekin valmisteen aineosalle, laskimo- tai valtimotromboembolinen sairaus, pähkinä- ja 
soijaallergia. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ennen hoidon alkua ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana on tarpeellista tehdä täydellinen lääketieteellinen tutkimus. Lugesteronia 
pitäisi käyttää ainoastaan raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana ja silloinkin vaginaalisesti. Väsymystä tai huimausta saattaa esiintyä 1-3 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen. 
Tiputtelevia läpäisyvuotoja saattaa esiintyä. Tromboflebiitin ja/tai tromboembolisen sairauden riskin ja rintasyöpäriskin suurenemista on raportoitu, kun hormonikorvaushoito toteutetaan 
estrogeenin ja progesteronin yhdistelmällä. Tromboottisten häiriöiden mahdollisuus, tromboflebiitti, verkkokalvotromboosi, aivoembolia/aivohalvaus ja keuhkoembolia mukaan lukien, tulee 
ottaa huomioon. Jos tällaisia häiriöitä esiintyy tai epäillään, hormonikorvaushoito on heti lopetettava. Potilaita, joilla on tromboottisten häiriöiden riskitekijöitä, tai sairaus, johon nesteretentio voi 
vaikuttaa, on seurattava huolellisesti. Myös välivuodot, muut epäsäännölliset vuodot ja masennus saattavat edellyttää lääkityksen lopettamista ja jatkodiagnostisia toimenpiteitä. Voi peittää 
postmenopausaalioireiden alkamisen ja pahentaa porfyrian oireita. Hoidosta tulee ilmoittaa patologille tiettyjä näytteitä toimitettaessa, koska hoito voi vaikuttaa esim. kohdun limakalvon 
rakenteeseen ja patologiaan. Yhteisvaikutukset: Kun steroideja on käytetty raskauden ehkäisyyn, on seuraavien lääkeaineiden käytössä ilmennyt yhteisvaikutuksia: griseofulviini, jotkut 
antibiootit, rifampisiini ja rifabutiini, antiepileptiset lääkkeet, siklosporiini, mäkikuisma. Voi estää joidenkin bentsodiatsepiinijohdannaisten hapettumista tai indusoida glukuronoitumista, 
mutta tällä ei todennäköisesti kliinistä merkitystä. Raskaus ja imetys: Luonnollista progesteronia on käytetty kauan keltarauhasen vajaatoiminnan hoitoon oraalisesti, vaginaalisesti ja 
lihakseen annettuna aina 9.–11. raskausviikolle asti. Valmisteen käyttö raskauden 2. ja 3. kolmanneksen aikana voi johtaa kolestaattisen ikteruksen tai hepatosellulaarisen maksasairauden 
kehittymiseen. Valmiste pidetään turvallisena imetyksen aikana edellä mainituissa hoitoindikaatioissa. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Väsymystä tai huimausta saattaa 
esiintyä 1-3 tuntia oraalisen annoksen jälkeen. Yleiset haittavaikutukset: Vatsakipu, nesteretentio, rintojen pingotus/arkuus, libidon heikkeneminen, päänsärky. Muut, ks. valmisteyhteenveto. 
Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv 9-2019) 100 mg 30 kaps. 17,82 €, 200 mg 15 kaps. 17,82 €. Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Reseptilääke. Lisätietoja: Pharmaca Fennica ja Besins Healthcare 
Nordics AB, Malmö, Ruotsi. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 09.08.2019 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. 

Viite: 1. Perustuu yhteensä 284 600 sykliin/vuosi 408 IVF-yksikössä. kuudessa eri maanosassa. Mukailtu: www.ivf-worldwide.com 2. Baber RJ, et al. Climacteric 2016;19:109-150
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• Käytetyin hoito IVF-klinikoilla ympäri maailman1

• Mikronoitu vaikuttava aine biologisen 
hyväksikäytettävyyden parantamiseksi

• IMS:n (International Menopause Society) 
suositusten mukainen vaihtoehto2




