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Alkusanat  
 
Muslimien määrä Suomessa on tasaisesti kasvussa. Uskonto ja kulttuuri vaikuttavat yksilön 
käsityksiin seksuaalisuudesta ja perhe-elämästä. Hoitohenkilökunnan tulee osata neuvoa eri 
uskontokunnasta tulevaa myös seksuaalisuuteen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Tieto 
toisesta kulttuurista auttaa hoitohenkilökuntaa hyvän hoitosuhteen luomisessa. 
 
Tämä on sähköinen tietopaketti, joka on tehty Siun soten alueen terveydenhoitajien työn 
tueksi. Sen tarkoituksena on lisätä terveydenhoitajien tietoa islamin uskonnon käsityksistä 
seksuaalisuudesta ja perhe-elämästä. 

 

Islamin uskonto  
 
Islamissa uskotaan yhteen jumalaan Allahiin 
ja hänen profeettaansa Muhammadiin. Musli-
mit kokevat, ettei islam ole vain uskonto vaan 
myös elämäntapa ja siksi se näkyy arkisessa 
elämässä kuten pukeutumisessa, puhtaudes-
ta huolehtimisessa, ruokakulttuurissa ja arjen 
rytmissä.  
 
Uskontoon kuuluu viisi peruspilaria, jotka ovat 
usko yhteen Jumalaan ja hänen profeettaan-
sa, rukoileminen viidesti päivässä, paaston 
pitäminen kerran vuodessa, uskonnollisen 
almuveron eli zakaatin maksaminen ja pyhiin-
vaellus Mekkaan kerran elämässä. 
  
Islamin uskonnon kirjalliset lähteet kuten Ko-
raani ja perimätieto, eri maiden perhelait, pe-
rinnäistavat, paikalliset käytännöt, sukupuoli ja 
yhteiskunnallinen asema vaikuttavat isla-
minuskoisten käsityksiin seksuaalisuudesta. 
Maahanmuutto Eurooppaan ja muihin länsi-
maihin on synnyttänyt lisää uusia tapoja tulki-
ta uskontoa ja siksi löytyy useita erilaisia vari-
aatioita uskonnon harjoittamiseen. 
 

Parin mennessä naimisiin oletetaan, että mor-
sian on neitsyt. Jos sulhanen hääyön jälkeen 
toteaa, ettei näin ole, voidaan avioliitto mitä-
töidä ja tämä aiheuttaa morsiamen perheelle 
suuren häpeän. Suomessa muslimit vihitään 
usein maistraatissa, mutta useimmat haluavat 
myös imaamin eli islamilaisen uskonnonoppi-
neen siunauksen liitolle varmistuakseen siitä, 
että liitto on oikea ja suku hyväksyy sen.  

Islamilaisen lain mukaan miehellä voi olla sa-
manaikaisesti neljä vaimoa, jos hän kykenee 
huolehtimaan taloudellisesti heistä kaikista. 
Mielipiteet moniavioisuudesta kuitenkin vaihte-
levat ja osassa islamilaisista maista se on 
kielletty. Myös Suomessa on moniavioisia 
perheitä, vaikka lainsäädäntö kieltää sen. 

Avioeron hakeminen on mahdollista, vaikka 
sitä paheksutaan. Miehen on käytännössä 
helpompaa saada avioero, mutta myös nainen 
voi hakea eroa, jos mies on esimerkiksi impo-
tentti, väkivaltainen tai kyvytön huolehtimaan 
perheestään. 

 

Seurustelu, avioliitto ja avioero  
 
Islamin uskonnossa ei tunneta seurustelukult-
tuuria, mutta tytöt ja pojat eivät kuitenkaan elä 
täysin erillään toisistaan, vaan tapaavat esimer-
kiksi opiskelu- ja työpaikoilla. Avioliitot ovat 
usein vanhempien järjestämiä, mutta nuoret 
voivat myös sopia keskenään avioitumisesta ja 
vanhemmat antavat tällöin liitolle muodollisen 
suostumuksen. Pakkoavioliittoja esiintyy etenkin 
silloin, jos tyttö on menettänyt neitsyytensä. 

 Suhtautuminen seksuaalisuuteen  
 
Seksuaalisuutta pidetään positiivisena voimava-
rana elämässä, mikä edistää yksilön hyvinvoin-
tia. Seksuaalisuuden käsite on laaja ja jopa 
kättely, katse tai äänensävy voidaan tulkita sek-
suaaliseksi teoksi.  
 
Seksiä pidetään avioliittoon kuuluvana asiana. 
Siitä keskusteleminen puolison kanssa ei ole 
soveliasta, mutta samaa sukupuolta olevan 
henkilön kanssa seksistä voidaan yleensä pu-
hua.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Anaaliseksiä ja yhdyntää takaapäin ei pidetä 
hyväksyttävänä, koska se muistuttaa sodomi-
aa eli sukupuoliyhdynnän harjoittamista eläi-
men kanssa. Lisäksi seksi kuukautisten aika-
na on kielletty islamilaisten puhtaussääntöjen 
perusteella. Seksin harrastamisen jälkeen 
muslimin tulee käydä kokovartalosuihkussa, 
koska siemennestettä pidetään likaisena. 
 
Masturbaatioon suhtaudutaan vaihtelevasti. 
Osa muslimeista tulkitsee, että masturbaatio 
on esiaviollista seksiä ja osa katsoo, että se 
on hyväksyttävää naimattomilla henkilöillä, 
jotta esiaviollisilta seksisuhteilta vältytään. 
 
Rukoilua ja paastoa voidaan suositella sek-
sihalujen hillitsemiseksi. Naimisissa olevan 
miehen masturbaatio on turhaa ja naisen 
masturbaatio on eräänlainen tabu, koska 
aviomiehen kuuluisi tyydyttää naisen tarpeet.  

 

 

Raskausaika, synnytys ja imetys  
 
Raskausaikana tuleva äiti saa yhteisöltään 
huolenpitoa ja apua arkiaskareissa. Raskau-
teen, synnytykseen valmistautumiseen sekä 
synnytykseen ja sen jälkeiseen aikaan voi 
liittyä erilaisia kulttuurisia käytäntöjä, kuten 
naisten kesken pidetyt juhlat tai tiettyjen ruo-
kien nauttiminen. Raskaus, synnytys, imetys 
sekä lapsen hoitaminen on hengellinen teko 
äidiltä. 
 
Synnytyksessä lapsen isä ei yleensä ole mu-
kana, vaan synnyttäjän seurana ovat oma äiti 
tai muut naispuoliset sukulaiset. Maahanmuu-
ton seurauksena tukiverkosto voi olla olema-
ton ja myös isän rooli korostuu.  

 

 

Perhesuunnittelu  
 
Ehkäisyn käyttöön suhtaudutaan melko salli-
vasti. Useimmat islamilaisista uskonoppineista 
hyväksyy modernit ehkäisyvälineet, mutta osa 
uskonoppineista pitää hormonaalista ehkäisyä 
kiellettynä. Hormonaalisen ehkäisyn yleisinä 
haittavaikutuksina ovat välivuodot ja islamin 
uskonnon mukaan nainen on epäpuhdas ve-
renvuodon aikana. Tämä tarkoittaa, ettei nai-
nen voi rukoilla, paastota, mennä moskeijaan 
tai harrastaa seksiä. 
 
Sterilisaatio, munasolun luovuttaminen ja lai-
nakohdun käyttäminen sekä adoptio ovat is-
lamin lain perusteella kielletty. Keino- ja koe-
putkihedelmöitys ovat sallittuja ainoastaan 
aviomiehen spermalla. Joissain islamilaisissa 
maissa abortti sallitaan tietyin ehdoin, mutta 
on myös maita, joissa se rinnastetaan mur-
haan. Useimmiten abortti on sallittu, jos ras-
kaus vaarantaa äidin terveyden.  

 

 

 

 

Perhe 
 
Islamilaisessa kulttuurissa perheeseen kuulu-
vat ydinperheen lisäksi isovanhemmat, van-
hempien sisarukset, serkut ja jopa ystävät, 
jotka mahdollisesti asuvat perheen luona. Las-
ta pidetään Jumalan lahjana ja lapsien saami-
nen on hyvin tärkeää. Poikalapset vahvistavat 
isän sukulinjaa ja tytöt auttavat äitiä. Äidit 
saavat lapsien kautta lisää vaikutusvaltaa ja 
lasten olemassaolo myös turvaa vanhempien 
vanhuuden.  
 
Päävastuu lapsen kasvatuksesta islamilaiseen 
kulttuuriin ja uskonnollisiin tapoihin on äidillä. 
Lapsien sosiaalistaminen miesten ja naisten 
maailmaan alkaa varhaislapsuudessa. Pojille 
ja tytöille annetaan sukupuolta eriyttäviä teh-
täviä. Lapsen tulee kunnioittaa vanhempiaan 
ja islamilaisessa kulttuurissa vanhemmilla on 
oikeus kurittaa lastaan. Terveydenhoitajan voi 
olla tarpeellista kertoa maahanmuuttajaper-
heelle, ettei kurittaminen ole laillista Suomes-
sa. 
 
Islamilaisessa kulttuurissa mies on naisen pää 
ja naisen oikeudet ovat huonommat kuin mie-
hen. Naisen työskentely ei ole varsinaisesti 
kielletty, mutta perheen elättäminen on mie-
hen vastuulla. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synnytyksen jälkeen tulee suorittaa suuri 
puhdistautuminen eli kokovartalosuihku. Isla-
milaiset ajattelevat, että nainen on epäpuhdas 
lapsivuodeajan, joka kestää noin 40 päivää. 
 
Jotkut islamilaisen kulttuurin äidit uskovat, että 
ensimaito on vastasyntyneelle vahingollista ja 
tästä syystä äidit saattavat odottaa imetyksen 
aloittamista useamman päivän ajan. Tervey-
denhoitajan voi olla tarpeellista keskustella 
äidin kanssa imetyksen hyödyistä ja kannus-
taa varhaiseen imetyksen aloittamiseen. 
 
Islamilaisessa kulttuurissa saman äidin imet-
tämistä lapsista tulee maitosisaruksia, jotka 
eivät voi mennä naimisiin keskenään. Siksi 
vastasyntyneelle ei tule antaa luovutettua mai-
toa, jos sen alkuperästä ei ole tietoa. Teolliset 
äidinmaidonkorvikkeet ovat sallittuja musli-
meille. 
 
Koraanin ohjeen mukaan äidin tulisi imettää 
lasta kaksi vuotta, mutta toisaalta Koraanissa 
sanotaan myös, että vanhempien yhteisestä 
päätöksestä vieroitus voidaan aloittaa aiem-
min. Islamilaisen vaatimattomuuden ja säädyl-
lisyyden vuoksi imettäminen julkisella paikalla 
tai sukulaisten nähden ei ole suotavaa. 

 

 

 

 

 

Seksuaalisuuteen liittyvät tabut  

Islamilainen laki määrittelee seksuaalisuuden 
kuuluvan heteroseksuaaliseen avioliittoon, 
joten homoseksuaalisuus ja esiaviolliset sek-
sisuhteet eivät ole hyväksyttäviä. Joissakin 
islamilaisissa yhteiskunnissa homoseksuaali-
suudesta voidaan tuomita sakkoihin, vankeus-
rangaistukseen tai kuolemantuomioon. Kaik-
kialla homoseksuaalisia suhteita ei ole krimi-
nalisoitu ja osittain jopa ajatellaan, että ho-
moseksuaaliset suhteet turvaavat yhteisön 
naisten neitsyyden.  

Seksuaaliterveyden kannalta ongelmallisia 
asioita muslimeilla ovat raiskaus avioliitossa, 
kunniamurhat, seksuaalikasvatuksen puute, 
epämieluisat ja aikaiset avioliitot, erilaisten 
seksuaalisuuntausten tuomitseminen, turvalli-
sen abortin puute, tyttöjen ympärileikkaus ja 
avioliiton ulkopuolisten raskauksien tuoma 
häpeä naiselle. Kunniamurha on oikeutettua, 
jos syytetyn epäillään käyttäytyneen epäsi-
veellisesti tai pettäneen puolisoaan. 

 

 

 

Ympärileikkaukset  
 
Koraanissa ei vaadita naisen ympärileikkausta 
ja ympärileikkaus onkin enemmän kulttuuri- ja 
perinnesidonnainen asia. Ympärileikkaukseksi 
lasketaan kaikki toimenpiteet, jossa osittain tai 
kokonaan poistetaan ulkoiset sukupuolielimet 
ja kaikki muut toimenpiteet, jotka vahingoitta-
vat genitaalialuetta ilman lääketieteellistä syy-
tä. Naisten ympärileikkauksella eli sukupuo-
lielinten silpomisella ei ole terveyshyötyjä ja se 
aiheuttaa välittömiä sekä pitkäkestoisia haitta-
vaikutuksia ja estää kehon normaalia toimin-
taa.  
 
Naisten ympärileikkaus on kansainvälisesti 
tunnustettu ihmisoikeuksien rikkomukseksi ja 
se on lainsäädännöllä kielletty, mutta silti yhä 
edelleen monissa maissa suoritetaan ympäri-
leikkauksia. Ympärileikkauksen läpi käyneitä 
tyttöjä ja naisia on maailmalla noin 200 mil-
joonaa. 

 

 

 

Pukeutuminen 

Naisella on vastuu olla herättämättä miehen 
seksuaalista halua ja tästä syystä vaatetus 
peittää vartalon muodot. Sekä miehen että 
naisen tulee peittää vartalosta vähintään na-
van ja polvien välinen alue. Lisäksi naisen 
tulee peittää myös käsivarret ja jalat sekä joi-
denkin uskomusten mukaan kasvot.  

Osa naisista käyttää burka -vaatekappaletta ja 
osa pukeutuu länsimaalaistyylisesti pitkähihai-
siin ja -lahkeisiin vaatteisiin yhdessä huivin eli 
hijabin kanssa. Vaatimattomuus on sekä kult-
tuurinen että uskonnollinen tekijä, joka vaikut-
taa pukeutumisen ohella myös käyttäytymi-
seen.  

 

 

 

Poikien ympärileikkausten perinteet juontavat 
tuhansien vuosien taakse ja muslimeille toimen-
pide on niin uskonnollinen kuin lääketieteellinen 
asia ja sillä on iso merkitys islamilaisessa kulttuu-
rissa. Toimenpide on myös laillinen Suomessa, 
kun se tehdään sairaalaolosuhteissa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vastaanotolla huomioitavia asioita 

Muslimien suhtautuminen terveydenhuoltoon, lääketieteeseen ja hoitoihin perustuu pitkälti Koraanin 
oppeihin ja rukouksen voimaan uskotaan vahvasti. Lääkevalmisteiden käytössä tulee huomioida, 
ettei valmistukseen ole käytetty sikaperäistä ainetta tai alkoholia. Muslimien paastoa rikkovat paas-
ton aikana emättimeen laitettavat lääkkeet ja tamponit sekä lääketieteelliset tutkimukset emätti-
meen tai peräsuoleen. Musliminaiset saattavat välttää gynekologisia tutkimuksia myös ennen avio-
liittoa, koska he pelkäävät tutkimuksen rikkovan immenkalvon ja näin vievän todisteen neitsyydestä.  

Musliminaiselle tulee antaa yksityisyyttä riisuutuessa ja mahdollisuus peittää vartalosta kohdat, joi-
den ei tarvitse olla paljaana. Musliminaiselle on annettava mahdollisuus tulla tutkimuspöydälle laka-
nan tai pyyhkeen verhoamana. Yksityisyyden suojasta tulee huolehtia erityisen hyvin, kun muslimi-
nainen ei ole täysissä pukeissa. Lähtökohdista riippuen täysissä pukeissa oleminen voi musliminai-
selle tarkoittaa, että vain kasvot ja kädet ovat näkyvissä. 

Hoitohenkilökunnan tulee pyytää lupaa koskettamiseen ja selittää kaikki toimenpiteet huolellisesti. 
Ennen vartaloa paljastavia toimenpiteitä tulee perustella etukäteen musliminaiselle, mahdollisesti 
hänen miehen ollessa paikalla, miksi riisuutuminen ja vartalon koskettaminen toimenpiteen aikana 
on tarpeen. On hyvin tavallista, että musliminaisella on saattajana oma aviomies tai muu sukulainen 
ja saattajan pyytäminen poistumaan voi olla epäkohteliasta muslimeista.  

Musliminainen saattaa välttää kättelyä tai suoraa katsekontaktia miespuoliseen henkilökuntaan ja 
musliminaista ei saa jättää yksin miespuolisen hoitohenkilökunnan kanssa. Hoitohenkilökunnan 
tulee olla samaa sukupuolta. Jos on ehdottoman tärkeää käyttää miespuolista hoitohenkilökuntaa, 
asiasta tulee keskustella etukäteen. Tällöin hanskojen käyttö koskettaessa on suotavaa kaikissa 
tilanteissa. Aviomiehen tai toisen naisen mukana olo voi helpottaa tilanteeseen liittyvää pelkoa ja 
suojata naisen intimiteettiä ja mainetta.  
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Lopuksi 

 

Kansi, sisältö ja kuvat: sairaanhoitajaopiskelijat Jemina Surakka ja Maria Turunen 

Sähköinen tietopaketti on tehty maaliskuussa 2018 osana Karelian ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyötä Islamin uskonnon käsityksiä seksuaalisuudesta ja perhe-elämästä               

– Sähköinen tietopaketti terveydenhoitajille  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Siun soten äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola ja päivitys-

oikeudet sähköiseen tietopakettiin on toimeksiantajalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


