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Lapsettomuus yleistyy Suomessa ja länsimaissa. Suomessa syntyi 2017 vähiten lapsia kahteen sataan vuoteen. 15 
% hedelmällisessä iässä olevista pareista kärsii jossakin vaiheessa lapsettomuudesta. Miesten lapsettomuus on 

lisääntynyt enemmän kuin naisten. Jo 40 % miehistä jää tahtomattaan lapsettomaksi.    

 
Miesten lapsettomuudesta ei ole puhuttu niin paljon kuin naisten, vaikka miehillä toive saada lapsi on yhtä vahva 

kuin naisilla. Miesten kokemuksia ja ajatuksia lapsettomuudesta ei kuitenkaan ole tutkittu paljoakaan viime vuosina 
ja tästä sekä omakohtaisesta lapsettomuuskokemuksesta nousi esille tarve tehdä opinnäytetyö miesten ajatuksia 

lapsettomuudesta. 
 

Opinnäytetyö on tehty sähköisenä kyselytutkimuksena kesäkuussa 2017 Simpukka Ry:n Facebook-sivujen kautta. 

Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Miehiltä kysyttiin lapsettomuuden vaikutuksesta parisuhteeseen, millaisia 
tunteita lapsettomuus on herättänyt, millaista tukea he olivat saaneet tai olisivat tarvinneet lapsettomuuden käsit-

telemiseen sekä mistä he mielestään olivat jääneet lapsettomuuden myötä paitsi. Vastauksia tuli 12 kappaletta ja 
ne on analysoitu laadullisella sisällönanalyysimenetelmällä.  

 

Tuloksina nousi esille, että lapsettomuudella oli laajalti vaikutuksia miesten elämään. Se oli vaikuttanut parisuhtee-
seen vahvistavana ja erottavana kokemuksena ja nostanut pintaan erilaisia tunteita. Tuen tarve lapsettomuuden 

käsittelemiseen oli kaksijakoinen. Puolet vastaajista oli saanut tukea lapsettomuuden käsittelemiseen omasta mie-
lestään tarpeeksi puolisoltaan, läheisiltään ja terveydenhuollon ammattilaisilta. He olivat myös kertoneet lapsetto-

muudestaan avoimesti. Puolet vastaajista kertoi, että ei ollut saanut tarpeeksi tukea tai ei ole osannut sitä hakea 

mutta olisi tarvinnut enemmän ulkopuolista keskustelu apua, terapiaa tai vertaistukea. Avun tarve oli suurempi 
siinä osassa vastaajia, jotka eivät olleet jostakin syystä halunneet kertoa lapsettomuudestaan avoimesti. Miehet 

kokivat jääneensä lapsettomuuden myötä paitsi isyydestä ja sen kokemuksista. Yhdistävänä luokkana miesten 
ajatuksille ja kokemuksille lapsettomuudesta muodostui isyyden ja vanhemmuuden tunteista ja kokemuksista vaille 

jääminen.  
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what kind of feelings of infertility arose, what kind of support they had received or needed to cope with the ex-
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analyzed by a qualitative content analysis method. 
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1 JOHDANTO 

 

Lapsettomuus on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmenten aikana voimakkaasti. Suomessa syntyi 

vuonna 2017 vähiten lapsia kahteen sataan vuoteen, 50321 lasta. Syntyvyys myös laski Tilastokes-

kuksen väestönmuutostietojen mukaan kahdeksatta vuotta peräkkäin. (Tilastokeskus 2018, 1.) 

Suomessa useampi kuin joka viides nainen ja joka neljäs mies tulee jäämään lapsettomaksi. Suuri 

osa heistä olisi toivonut tulevansa vanhemmaksi. (Berg ja Vaaranen 2018.)   

Lapsettomuus yleisellä tasolla on ollut mediassa ja uutisissa paljon esillä. Mitä tunteita lapsettomuus 

herättää ja miltä se tuntuu, tästä on kirjoitettu paljon jo vuosien ajan mutta yleensä on keskitytty 

naisiin. Jos miesten lapsettomuudesta on puhuttu, heidän kommenttinsa tai ajatuksensa on tullut 

puolison suusta ja sivulauseessa. Mies on ollut mukana sairaalassa lapsettomuuden syitä selvitettä-

essä mutta hänen roolinsa on ollut lähinnä toimittaa spermanäyte oikeaan aikaan ja paikkaan. He-

delmöityshoidoissa on miehen rooli ollut olla naiselle henkinen tuki ja turva, jotta yhteisestä hoito-

putkesta selvitään läpi. Se, mitä miehet lapsettomuudesta ajattelevat ja miten he lapsettomuuden 

kokevat on monissa tutkimuksissa ja myös mediassa loistanut viime vuosiin saakka poissa olollaan.  

 

Nyt tilanne näyttää muuttuneen ja miesten lapsettomuus on tällä hetkellä hyvin ajan kohtainen aihe. 

Helsingin Sanomissa kirjoitti keväällä toimittaja joka teki kirjaa lapsettomuudesta Suomessa ja hä-

nelle paljastui, että lapsettomia ovat työttömäksi jääneet miehet joilla ei ole puolisoa. Heinäkuussa 

2017 Helsingin Sanomat teki kyselyn, jossa haluttiin tietää miksi miehet ovat lapsettomia ja miltä se 

tuntuu? Vastauksena oli, että puolisoa ei ollut löytynyt ja lapsettomuus aiheuttaa masennuksen, su-

run ja haikeuden tunteita. Miehet vastasivat kokevansa vauvakuumetta ja haluavansa perheen mut-

ta eivät voi puhua siitä ilman, että tarvitsee pelätä leimautuvansa pedofiiliksi. Yle Uutiset kertoivat 

tänä syksynä pariskunnan keskenmeno kokemuksista kuinka mies jää yksin vaikka menetyksen suru 

on yhtä suuri molemmilla. 

Ajatus tutkia, mitä miehet ajattelevat lapsettomuudesta ja millaisia kokemuksia heillä lapsettomuu-

desta on, lähti omakohtaisesta lapsettomuuden kokemuksesta. Halusin selvittää mistä miehet lap-

settomana ovat jääneet mielestään paitsi ja tätä ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. Työn tarkoi-

tuksena on kuvata mitä miehet ajattelevat lapsettomuudesta ja miten se on vaikuttanut heidän elä-

määnsä. 

Aineisto kerättiin Google Forms:n avulla tehdyllä kyselyllä kyselynä Simpukka Ry:n sivuilla julkaistun 

linkin avulla. Tutkimukseni on laadullinen ja aineistolähtöinen ja miesten ajatuksia ja kokemuksia 

kunnioittava. 

Tutkimustuloksia hoitohenkilökunta voi käyttää apuna, jotta he pystyvät huomioimaan lapsetto-

muushoitoihin tulevan pariskunnan ja erityisesti miehen entistä paremmin. Työstä on apua miehille 

itselleen vertaistuen muodossa. Tässä työssä keskityn pääasiassa tahattomaan lapsettomuuteen.  

  



         
         6 (54) 

2 LAPSETTOMUUS KÄSITTEENÄ 

     

Miten lapsettomuus määritellään? Onko lapseton hän, jolla ei ole lapsia? Lapsettomuuden määrittely 

ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. Lapsettomuus voidaan määritellä lääketieteen perusteella, 

käyttää apuna sosiologiaa sekä voidaan lisäksi puhua tahattomasta ja tahallisesta tai vapaaehtoises-

ta lapsettomuudesta. (Lindfors 2012, 271.)  

  

Lääketiede määrittelee pariskunnan lapsettomaksi eli heikentyneesti hedelmälliseksi jos raskaus ei 

ole alkanut vähintään vuoden kestäneen säännöllisen sukupuolielämän jälkeen. Primääristä lapset-

tomuudesta puhutaan jos naisella ei ole ennestään raskauksia. Lapsettomuuden yleisyydessä on 

vaihteluita eri tutkimusten lapsettomuudesta jossakin vaiheessa elämäänsä. Lapsettomuus voi kos-

kettaa paria missä vaiheessa tahansa. Parilla voi olla entuudestaan lapsi mutta he voivat silti olla 

lapsellisia lapsettomia, koska esimerkiksi toista lasta ei toiveista huolimatta kuulu. Tällöin puhutaan 

sekundäärisestä lapsettomuudesta. Lapsettomuus lisääntyy naisen iän myötä ja yleisintä se on 40 - 

45- vuotiailla. Heistä 40 % on kokemus lapsettomuudesta. (Tiitinen ja Hovatta 2008, 176.) Lääketie-

teen keinoin lapsettomia autetaan hedelmällisyyshoitojen avulla. Lapsettomuushoitoja tehtiin 2017 

vuonna noin 13000 ja niiden avulla syntyi 2442 lasta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018).  

 

Ennen lapsettomuushoitojen kehittymistä nykyiselle tasolleen tahaton lapsettomuus oli sosiaalinen 

ongelma, joka hoidettiin siten, että pariskunta sai kasvatti- tai adoptiolapsen. Nykyisin lapsettomuut-

ta pidetään lääketieteellisenä ongelmana, vaikka se ei välttämättä ole niin. Lapsettomuus voidaan 

nähdä sosiaalisena ongelmana mutta hoito on lääketieteellistä. Tahatonta lapsettomuutta ei paran-

neta lääketieteen keinoilla, vain ainoastaan helpotetaan raskaaksi tulemisen mahdollisuutta ja mah-

dollistavat pariskunnalle vanhemmuus. (Lindfors 2012, 271 – 274.) 

 

Tahaton lapsettomuus määritellään parhaiten siten, että jokainen joka itse kokee olevansa tahatto-

masti lapseton voi kutsua itseään lapsettomaksi. Joissakin tilanteissa lapsettomuuden määrittelee 

biologiset tosiasiat. Yksinäinen nainen tai naispari ei voi saada lasta ilman jotakin ulkopuolista apua 

kuten hedelmöityshoitoja. Tahatonta lapsettomuutta voi kokea ilman parisuhdetta oleva, joka ei kui-

tenkaan hakeudu lapsettomuushoitoihin. (Lindfors 2012, 275 - 276.)  

 

Vapaaehtoisen lapsettomuuden määrittely ei ole täysin yksiselitteistä, sillä eivät kaikki lapsettomat 

välttämättä halua lapsia. Lapsettomaksi on voitu jäädä, koska lapsia ei ole haluttu parisuhteen tilan-

teen tai opiskeluiden vuoksi ja sitten huomattu, että on jo liian myöhäistä saada lapsia. Pariskunta 

on voinut käydä hedelmöityshoidoissa ja toivoa hartaasti lasta mutta jäänyt lapsettomaksi ja päättä-

nyt elää kahdestaan. Tietenkin on mahdollista, että ihminen päättää jo hyvin nuorena, että ei tule 

koskaan lapsia hankkimaan ja käy esimerkiksi sterilisaatioissa. Tahallisella ja tahattomalla lapsetto-

muudella on lopulta paljon yhteneväisyyksiä. Vapaaehtoinen lapsettomuus on ilmiönä vielä varsin 

uusi ja sen rinnalla puhutaan usein child-free käsitteestä. (Lindfors 2014.) 
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Lapsettomina on pidetty uraa tekeviä naisia jotka eivät työnsä vuoksi ehdi perhettä perustamaan. 

Totuus kuitenkin on, että suurin osa tahattomasti lapsettomista Suomessa ovat miehet. Suomalaisis-

ta miehistä noin 40 % jää lapsettomiksi, koska heiltä Väestöliiton 2015 tekemän tutkimuksen mu-

kaan puuttuu sopiva kumppani. Tämä luku on noussut uudessa Väestöliiton tutkimuksessa edellises-

tä kolmen vuoden takaisesta tutkimuksesta noin viisi prosenttia, 45 %. (Väestöliitto 2018.) 

 

Perhebarometri 2015 tutkimusten mukaan Suomessa lisääntyvä joukko nuoria aikuisia tyytyy pie-

neen perheeseen. Lapsettomuutta ja pientä perhettä ihannoivien osuus on kasvanut koko 2000-

luvun ajan. Nuoret alle 30- vuotiaat eivät halua luopua omasta elämän tyylistä ja muut asiat esimer-

kiksi vapaa-aika kiinnostavat perheen perustamista enemmän. Sopivan kumppanin puuttuminen oli 

yli 35-vuotiaiden miesten suurin syy lapsettomuuteen. Suomen perhepolitiikalla on myös vaikutusta 

lasten hankintaan. Suomalaiset eivät pidä yhteiskunnan lapsiperheille tarjoamia tukia kovinkaan hy-

vänä. (Miettinen 2015, 89 - 91.) 

 

2.1 Kansainvälisiä tutkimuksia lapsettomuudesta 
 

Tahaton lapsettomuus on yleistynyt Euroopassa viime vuosikymmenten aika voimakkaasti. Syitä lap-

settomuuteen on monia mutta ensisynnyttäjien iän nousu on niistä yksi. EU:n tilastoiduista synny-

tyksistä jo puolet ensisynnyttäjistä on yli 30- vuotiaita. Miesten lapsettomuudesta on puhuttu 

enemmän viimeisen vuosikymmenen aikana mutta molemmat sukupuolet huomioon ottavassa Eu-

rooppalaisessa tutkimuksessa lapsettomuuden tutkimuksessa on puutteita ja miesten lapsettomuutta 

pitäisi huomioida pikaisesti enemmän. Teoria ja tilastot perustuvat suurimmaksi osaksi pelkästään 

naisten lapsettomuuteen. Tiedämme hyvin vähän miesten lapsettomuudesta. Ne vähäiset tutkimuk-

set, jotka ovat olemassa, ovat varsin epätasa-arvoisia miesten näkökulmasta. Näiden tutkimusten 

mukaan lapseton mies on eronnut, alhaisen koulutus tason omaava ja töissä matalapalkkaisella alal-

la. Tuloksista selviää, että suomalaisista miehistä suurempi osa jäi lopulta tahtomattaan lapsettomik-

si kuin naisista. Lopullisesti lapsettomiksi katsottiin jääneet 45 - 49-vuotiaat miehet ja heitä oli yli 25 

% suomalaisista, italialaisista, saksalaisista, britannialaisista ja tšekkiläisistä miehistä. Suomalaisten 

naisten vastaava luku oli alle 20 %. Suomalaisten miesten ja naisten lapsettomuudessa ei ole kovin 

jyrkkää eroa verrattuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin maihin, esimerkiksi Ruotsin vastaavat 

luvut ovat hieman yli 20 % miehistä ja vajaat 15 % naisista katsotaan jääneen lapsettomaksi. (Miet-

tinen, Rotkirch, Szelma, Donno ja Tanturri 2015, 4, 16 – 18; Tanturri, Mills, Rotkirch, Sobotka, 

Takács, Miettinen, Faludi, Kantsa ja Nasiri 2015, 42.) 

 

Nopeasti kasvanut tahtomattaan lapsettomien Eurooppalaisten määrä aiheuttaa monenlaisia haastei-

ta myös tulevaisuudessa päätöksen tekijöille, sillä suurempi määrä lapsettomia ihmisiä aikanaan 

ikääntyy. Näillä ikäihmisillä ole lapsia tai lapsenlapsia, jotka huolehtisivat heistä. (Sherif 2010, 34.)  

 

Monissa kulttuureissa lasten saamista pidetään itsestään selvyytenä. Lapsi on keino, jolla osoitetaan 

miehisyys, oma asema suvun ja muiden yhteisön jäsenten silmissä. Etelä-Afrikassa tehdyssä tutki-

muksessa vastaajat kertoivat, että pariskunnan mennessä naimisiin aletaan heiltä kysellä lapsista, 

halusivat he lapsia tai eivät. Etelä-Afrikassa isyys voi vielä olla miehelle se ainoa keino todistaa ole-
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vansa mies. Miehellä, joka ei pysty saamaan lasta ei katsota olevan oikeutta sanoa mielipidettään tai 

hänellä ei ole asemaa omassa yhteisössään. Häntä ei välttämättä pidetä edes ihmisenä, eräs mies 

kommentoi. (Dyer, Abrahams, Mokoena ja van der Spuy, 2004.)  

 

Kiinalainen tutkimus toi esille sen, että lapsettomuudella on suuri vaikutus Taiwanilaisten miesten it-

setuntoon ja miehisyyteen. Miehelle se on kova kolaus ja miehestä johtuva lapsettomuus on suuri 

häpeä ja kasvojen menetys suvun ja sukupolvien ketjussa. Lapsettomuus aiheuttaa miehille syylli-

syyden ja itsesyytösten tunteita. Lapsettomuuden johtuessa miehestä, miehen suku ei puhu asiasta, 

koska he eivät halua häpäistä poikaansa. Miehen äiti ei myöskään tässä tilanteessa tutkimuksen mu-

kaan vaatinut miniää lapsettomuushoitoihin mutta toivoo niitä suvun jatkuvuuden vuoksi. Anopit 

ymmärtävät, että lapsettomuus ei ole miniästä johtuvaa. Vaimon puolen suku ei yleensä puutu mie-

hestä johtuvaan lapsettomuuteen mutta he ovat pahoillaan, koska vaimo joutuu käymään läpi vai-

keita lapsettomuustutkimuksia ja hoitoja. (Lee, Sun ja Chao, 2001). 

 

Australialainen tutkimus selvitti lapsettomuuden vaikutuksia miesten terveyteen ja henkiseen hyvin-

vointiin viisi vuotta hoitojen jälkeen ja totesi, että stereotyyppiset ajatusmallit olivat väärässä. Lap-

sen saaminen ja vanhemmuus oli lapsettomuushoidoissa käyneelle miehelle yhtä tärkeää kuin nai-

selle. Miehille ajatus lapsettomuudesta aiheutti samalla tavalla stressiä kuin naisille. Tutkimukseen 

vastanneiden miesten mielestä miehisyys ja hedelmällisyys eivät ole sama asia. (Fisher, Baker ja 

Hammarberg, 2010). 

 

Italialaiset miehet kokivat jäävänsä ulkopuolisiksi ja kaipasivat enemmän tukea lapsettomuushoito-

jen aikana. Erityisesti, kun hoitojen kohteena hedelmöityshoidoissa oli yleensä nainen. Miehet eivät 

myöskään puhuneet hoidoista yhtä avoimesti kuin naiset. Miesten ulkopuolisuuden tunnetta lisäsi se, 

että miesten yleisesti oletetaan olevan päävastuussa oman suvun jatkumisesta. (Agostini, Monti, De 

Pascalis, Paterlini, Battista La Sala ja Blickstein, 2011).  

 

2.2 Lapsettomuuden syyt 

 

Ikä tuo mukanaan hedelmällisyyden laskua naisilla ja miehillä. Miesten spermatogeneesi eli siittiöi-

den muodostus toimii jatkuvana prosessina ja siittiöitä muodostuu normaalisti noin 150 miljoona 

päivittäin. Elimistö varastoi ja erityiset solut lisäksi tuhoavat tarpeettomat siittiöt lisäkiveksissä. Mie-

hellä siemennesteen määrä ja siittiöiden tuotanto heikkenevät 40 – ikävuoden jälkeen sekä määrälli-

sesti ja laadullisesti. Siittiöissä kuten munasoluissa tapahtuu lisäksi kromosomi muutoksia. (Koski-

mies 2004, 18.)  

 

Naisten hedelmällisin ikä on 18- 35 - vuoden väliin. Jo 30 - vuoden jälkeen naisen hedelmällisyys 

laskee. Tähän syynä ovat ei-ovulatoristen kiertojen määrän lisääntyminen, munasolussa tapahtuva 

vanheneminen, joka aiheuttaa sen, että munasolu ei aina hedelmöity tai sen jakautuminen on poik-

keavaa eikä se pysty kiinnittymään kohdun limakalvolle. Selkeästi naisten hedelmällisyys laskee 40 

ikävuoden jälkeen ja mahdollisuus tulla spontaanisti raskaaksi on 10 % ja hedelmöityshoidoissa 

mahdollisuudet laskevat 20 % tasolle. Tämä johtuu munasoluista mutta kohdun vastaanottokyky 
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vaikuttaa asiaan. Uudet tiedot hedelmöittymisestä ovat tulleet hedelmöityshoitojen avulla. Mu-

nasoluissa tapahtuu paljon muutoksia: munarakkuloiden ja munasolua huoltavien munarakkulasolu-

jen määrä laskee, munasolut eivät ole enää laadullisesti yhtä hyvä kuin aikaisemmin ja niiden kro-

mosomipoikkeavuus kasvaa. (Koskimies 2004, 17.) 

 

Lapsettomuuden syitä selvitetään parin yhteisenä ongelmana. Syyt lapsettomuuteen jakautuvat 

yleensä neljään osaa: naisesta, miehestä johtuviin syihin tai kolmas osassa syytä löytyy molemmista 

ja on myös selittämätöntä lapsettomuutta. (Aaltonen, Haltia, Perheentupa, Poranen, Simberg, Tiiti-

nen, Tomás ja Tulppala 2014, 4.) Selittämättömässä lapsettomuudessa syynä voivat kuitenkin olla 

munasoluissa olevat viat, hedelmöittymiseen tai alkion varhaisjakautumisen häiriö, munanjohtimen 

toimintaongelma tai implantaatio häiriö, jolle ei ole vielä nykyisellä tiedolla ole selitystä (Tiitinen ja 

Unkila-Kallio 2011). 

 

Psyykkiset tekijät, parisuhdevaikeudet ja seksuaalielämän häiriöt voivat aiheuttaa lapsettomuutta 

mutta nämä eivät ole tavallisia lapsettomuuden syitä. Stressi voi vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen 

sitä heikentävästi. Pelkkä henkinen rasitus ei voi nykyisten tutkimusten perusteella aiheuttaa lapset-

tomuutta. Stressi voi vaikuttaa kuukautiskiertoon ja tätä kautta aiheuttaa tilapäistä hedelmällisyyden 

laskua. Pitkittyneenä stressi voi muuttua ahdistuneisuudeksi ja masentuneisuudeksi. Nämä oireet 

voivat pitkittyessään olla naiselle este tehdä päätöksiä hakeutuuko lapsettomuushoitoihin ja tätä 

kautta aiheuttaa lapsettomuutta. Voimakkaat stressin ja ahdistuneisuuden tunteet voivat myös lisätä 

halukkuutta lopettaa jo alkaneet lapsettomuushoidot kesken. Positiivista tässä kuitenkin on se, että 

lapsettomuudesta tai lapsettomuushoidoista aiheutunut stressi ei heikennä mahdollisuutta tulla ras-

kaaksi. (Anttila ja Korkeila 2012, 2076 - 2080.) Molempien puolisoiden elintavoilla, tupakoinnilla, 

päihteiden tai huumeiden käytöllä ja mahdollisella yli- tai alipainolla voi olla merkitystä lapsettomuu-

den syitä selviteltäessä. (Tiitinen ym. 2008, 176.) 

 

2.2.1  Lapsettomuuden syyt miehellä 

  

Miehestä johtuvan lapsettomuuden syynä heikentynyt sperman laatu on löytynyt 30 – 50 % paris-

kunnista. Spermavialle ei usein löydy selitystä. Miehen alentuneeseen hedelmällisyyteen ja sperman 

laatua selittäviä tekijöitä on sitä vastoin useita. (Tiitinen 2017). 

 

Muita miehen lapsettomuuden syitä ovat: Varikoseele eli kiveksen laskimopunoksen suonikohjumai-

set laajentumat. Nämä ovat yleensä aina vasemman puoleisia ja sen aiheuttama verenkiertohäiriö 

haittaa siittiöiden muodostusta molemmissa kiveksissä. Varikoseelen aiheuttaa todennäköisesti mu-

nuaislaskimosta kulkeutuvista verisuonia supistavista hormoneista. Vauriot vaikeutuvat iän myöstä. 

Se kehittyy murrosiän aikana noin 10 % pojista ja noin 15 % heistä hedelmällisyys vähentyy. (Tiiti-

nen ym. 2008, 178: Lukkarinen 2002, 303.)  

 

Sikotauti aiheuttaa lapsettomuutta. Rokotusten avulla sikotauti on jo ehkäistävissä kokonaan. Se 

vaurioittaa kivesten siemenepiteeliä lopullisesti ja voi aiheuttaa täydellistä hedelmättömyyttä. (Tiiti-

nen ym. 2008, 178; Lukkarinen 2002, 304.)   
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Sukupuolielinten tulehdukset, jotka ulottuvat yleensä laajalle useampiin elimiin voivat aiheuttaa py-

syviä vaurioita ja tätä kautta vähentää hedelmällisyyttä ja aiheuttaa jopa lapsettomuutta. Tulehduk-

set ja traumat voivat myös aiheuttaa häiriöitä elimistön vasta-aineiden muodostuksessa. Siittiöt 

muodostavat perimällään oman pintarakenteensa ja ovat tämän vuoksi tavallaan elimistölle vieraita 

soluja. Vasta-aineita voi alkaa syntyä omia siementiehyissä olevia siittiöitä kohtaan kun ne joutuvat 

kosketukseen elimistön immuunipuolustuksesta vastaavien solujen kanssa. (Tiitinen ym. 2011; Luk-

karinen 2002, 304.) 

 

Synnynnäisiä mutta harvinaisia vikoja, jotka aiheuttavat lapsettomuutta tunnetaan myös useita. 

Nämä viat yhdessä selittävät varsin ison osan miesten hedelmättömyyden syistä. Yleisin näistä on 

Klinefelterin oireyhtymä (47XXY). Tämä kromosomihäiriö voi olla jopa yhdellä viidestäsadasta – tu-

hannesta vastasyntyneestä poikavauvasta. Klinefelter-oireyhtymää sairastavilla pojalla on kaksi x-

kromosomia kun normaalisti niitä on vain yksi. Osalla miehistä tämä ei aiheuta mitään oireita eikä 

näy millään tavalla ulospäin. Osalla kiinnitetään huomioita normaalia pienempi kokoisiin kiveksiin ja 

suurentuneisiin rintarauhasiin. (Saha, 2015.)  

 

Miehen lapsettomuuden syynä voi olla salpautunut siittiöiden tuotanto. Syyt tähän ovat tuntematto-

mia mutta se voi olla joko synnynnäinen tai ulkopuolisen tekijän aiheuttama. Muita synnynnäisiä 

poikkeavuuksia ovat siemenjohtimien, lisäkivesten tai jopa molempien puuttuminen. Nämä ovat koh-

talaisen yleisiä synnynnäisiä poikkeavuuksia ja osalla tämä liittyy kystisen fibroosin geenivirheeseen. 

(Tiitinen ym. 2008, 180.) Lapsettomuuden syy voi olla endokriininen esimerkiksi aivolisäkkeen vajaa-

toiminta tai hypotyreoosi. Viime aikaisissa tutkimuksissa lapsettomuuden syitä on opittu etsimään 

myös hormonireseptorigeenien mutaatioista. Erään FSH-reseptorigeenin inaktivoiva mutaatio on osa 

suomalaista tautiperintöä. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Siittiöiden muodostuminen on herkkä erilaisille ympäristön kemikaaleille ja haittatekijöille. Kad-

miumin tiedetään olevan kiveksille haitallista. Lyijy vaikuttaa siittiöiden hedelmöittämiskykyyn hei-

kentävästi. Teollisuudessa käytetyistä kemikaaleista polyklooratut bifenolit (PCB) ovat myös kivesten 

toimintaa heikentäviä. (Koskimies 2004, 26.) 

Kivesten vauriot, jotka tulevat esimerkiksi orgaanisten liuottimien, torjunta-aineiden, raskasmetallien 

ja hitsaushuurujen altistumisen vuoksi voivat heikentää siittiöiden tuotantoa tai jopa aiheuttaa lap-

settomuutta. Samoin kuin ionisoiva säteily, esimerkiksi kivesten syöpähoidon yhteydessä vaikuttaa 

hedelmällisyyteen. (Tiitinen ym. 2008, 180.)   

 

Useilla eri lääkeaineilla on vaikutusta miehen hedelmällisyyteen. Salatsopyriini, jota käytetään suolis-

tosairauksien hoitoon heikentää hedelmällisyyttä. Monilla solunsalpaajillaan siittiöiden tuotantoon 

salpaava vaikutus mutta tämä voi palautua vuosien jälkeenkin hoitojen loppumisen jälkeen. Kalsium-

salpaajat aiheuttavat lapsettomuutta heikentämällä siittiöiden kykyä hedelmöittää munasolu. Antibi-

ooteista tetrasykliini ja makrolidit vaikuttavat siittiöiden liikkuvuuteen ja muodostumiseen heikentäen 

sitä. Allopurinoli-kihtilääkitys vaikuttaa siittiöiden muodostusta heikentävästi. Anaboliset steroidit py-

säyttävät siittiöidentuotannon mutta se voi palautua 6 – 12 kuukauden kuluttua mutta joissakin ta-
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pauksissa mies on jäänyt pysyvästi hedelmättömäksi. Eräillä psyykelääkkeillä on prolaktiinin tasoa 

nostava vaikutus ja ne aiheuttavat hedelmättömyyttä sitä kautta. (Koskimies 2004, 28.) 

 

Selkäytimen hermovauriot aiheuttavat siemen syöksyn puutetta. Selkäytimen vaurio aiheuttaa 95 % 

miehistä kyvyttömyyden saada siemensyksyä. Pesäkekovettumatauti voi aiheuttaa siemensyöksyn 

tai erektion puuttumisen tai molemmat. Diabeetikoilla neuropatia voi aiheuttaa siemensyöksyä, jossa 

siittiöt purkautuvat virtsarakkoon, koska virtsarakonkaula ei sulkeudu. Lisäksi lantion alueelle tehdyt 

leikkaukset tai vammat voivat aiheuttaa sen, että siemensyöksy suuntautuu vastakkaiseen suuntaan 

eli virtsarakkoon päin. Erektio voi jäädä kokonaan pois tai erektion saamisessa voi olla heikkoutta. 

(Tiitinen ym. 2008, 180.)     

 

Lapsettomuuden taustalla voi olla myös seksuaalisia vaikeuksia kuten ejakulaatiohäiriöitä tai impo-

tenssia sekä psyykkisillä tekijöillä kuten parisuhdeongelmilla voi olla osuutta mutta nämä eivät ole 

lapsettomuuden yleisimpiä syitä miehillä (Tiitinen ym. 2008, 181). Sukupuolitaudit voivat hoitamat-

tomana olla miesten lapsettomuuden syinä. Hoitamattomana tippuri voi levitä ylöspäin virtsaputkeen 

ja tehdä kuroumia ja aiheuttaa lisäkivestulehdusta. Erektioista voi lisäksi tulla kivuliaita. (Tiitinen 

2018.) Stressin vaikuttaa myös miesten lapsettomuuteen. Stressi voi heikentää hedelmällisyyttä, 

koska se voi vaikuttaa testosteronitasoon heikentävästi ja tätä kautta myös siittiöiden tiheyteen ja 

liikkuvuuteen. Lapsettomuushoidot voivat aiheuttaa myös miehelle stressiä. Jos lapsettomuus johtuu 

miehestä, hoitojen onnistuminen aiheuttaa stressiä samoin kuin naiselle. Jos nainen on hoitojen 

kohteena miehille stressiä aiheuttaa se miten rankkoja hoidot ovat ja huoli puolison jaksamisesta. 

(Anttila ym. 2012, 2076 - 2080.) 

 

2.2.2 Lapsettomuuden syyt naisella 
 

Naisesta johtuvista syistä yleisimmät ovat munasolun kypsymiseen ja irtoamiseen eli ovulaatioon liit-

tyvät häiriöt. Vaikeat krooniset sairaudet sekä endokrinologiset häiriöt kuten kilpirauhasen vajaatoi-

minta voivat myös aiheuttaa ovulaatioon liittyviä häiriöitä tätä kautta aiheuttaa lapsettomuutta. (Tii-

tinen ym. 2011.) 

 

Erilaiset munanjohdinvauriot voivat häiritä sukusolujen kuljetusta ja tätä kautta lisääntymistä. Mu-

nanjohtimiin vaurioita voivat aiheuttaa esimerkiksi puhjennut umpilisäke tai muusta syystä johtunut 

vatsakalvon tulehdus. Kohdussa olevat viat heikentävät alkion kiinnittymistä kohdun limakalvolle ja 

heikentävät hedelmällisyyttä. Myoomat voivat aiheuttaa lapsettomuutta, jos ne ovat kohtuonteloon 

pullistuneita tai ulottuvat kohdunlihasseinämään. (Tiitinen ym. 2008, 176.)    

 

Kohdun rakenteelliset, yleensä synnynnäiset viat esimerkiksi kohdun osittainen tai täydellinen kak-

siosaisuus voivat hankaloittaa alkion kiinnittymistä. Myös adenomyoosi tai endometriumin polyypit 

voivat hankaloittaa alkion kiinnittymistä kohtuun. Kohdussa voi olla kiinnikkeitä tai kohtuontelo voi 

olla kokonaan umpeen muurautunut toistuvien kaavintojen jälkeen. Kohdunkaulan kanavan erilaiset 

muutokset hidastavat tai estävät siittiöiden pääsyn kohtuonteloon ja munanjohtimiin. Kohdunkaulan 



         
         12 (54) 

lima voi olla huono laatuista hormonitasapainosta johtuvan muutoksen takia tai kroonisen tulehduk-

sen vuoksi. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Endometrioosin yleisyys on 10 – 30 % lapsettomista naisista. Laaja-alainen endometrioosi aiheuttaa 

lapsettomuutta siihen liittyvien anatomisten muutosten vuoksi. Munasarjoissa se voi häiritä muna-

rakkulan kehittymistä, vaikeuttaa ovulaatiota tai keltarauhasen toimintaa. Vatsakalvolla esiintyvä en-

dometrioosi voi aktiivivaiheessa aiheuttaa muutoksia peritoneaalinesteeseen ja näillä immunologisilla 

muutoksilla on epäilty olevan vaikutusta hedelmöittymiseen. (Tiitinen ym. 2008, 178.)     

 

Sukupuolitaudit voivat myös hoitamattomana aiheuttaa lapsettomuutta ja siksi niiden ennaltaehkäisy 

on tärkeää. Klamydia tulehduksen tärkein komplikaatio on PID (pelvic inflammatory disease) joka voi 

aiheuttaa munajohtimiin vaurioita ja lisää näin ulkoisten raskauksien riskiä. Tippurin aiheuttamat jäl-

kitaudit ovat samanlainen uhka naisen lapsettomuudelle kuin klamydian. (Paavonen 2011.)   

 

Toistuvat keskenmenot lapsettomuuden syynä 

 

Kaikista raskauksista päätyy keskenmenoon 10 – 15 % ennen raskausviikkoa 22. Näistä yli 80 % 

päätyy kesken kahdeksan ensimmäisen raskausviikon aikana. Toistuvasta keskenmenosta puhutaan, 

jos naisella on ollut vähintään kolme perättäistä keskenmenoa. Alle puolessa toistuvista keskenme-

noista syynä on kromosomipoikkeavuus, hormonihäiriö, kohdun rakennepoikkeama tai immunologi-

nen syy. Lisäksi syynä voi olla lisääntynyt tromboosi eli tukostaipumus. Tähän hoitona on hepariini ja 

asetyylisalisyylihappo. Joskus keskenmenojen syy jää epäselväksi mutta vielä kolmannen keskenme-

non jälkeen 60 – 86 % raskauksista onnistuu ilman tukihoitoa. (Koskimies 2004, 43.) 

  

Särkylääkkeiden jatkuvalla käytöllä voi olla hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus. Haitallisia ovat var-

sinkin ne tulehduskipulääkkeet jotka toimivat prostaglandiinien estäjinä. Prostaglandiineja tarvitaan 

normaaliin ovulaatioon. Näitä ovat esimerkiksi indometasiini, ibuprofeiini, ketoprofeiini sekä samaan 

ryhmään katsotaan kuuluvan uusimmat tulehduskipulääkkeet eli esimerkiksi refekoksibi ja selokoksi-

bi. Niiden vaikutus ulottuu munasolun irtoamiseen ja ne voivat lisäksi heikentää munasolun kiinnit-

tymistä kohdun limakalvoon. Ovulaatioin on todettu palautuvan normaaliksi heti lääkkeen käytön lo-

puttua. (Koskimies 2004, 27.) 

  

2.3 Lapsettomuuden tutkimukset 
 

Tutkimukset kannattaa aloittaa jos lapsettomuutta on kestänyt yli vuoden tai on hyvä aloittaa jo ai-

kaisemminkin jos naisella on epäsäännölliset kuukautiset, vuodot ovat jääneet pois kokonaan tai his-

toriassa on sairastettuja pahoja lantion alueella olleita tulehduksia tai muita gynekologisia ongelmia 

esimerkiksi voimakkaita vatsakipuja. Jos miehellä tiedetään olevan sairauksia, jotka heikentävät he-

delmällisyyttä kannattaa siemennestetutkimus ottaa mahdollisimman pian. Lapsettomuus on paris-

kunnan yhteinen ongelma. Molempia kannattaa haastatella sekä yhdessä, että erikseen ja tutkimuk-

set kannattaa aloittaa yhtä aikaa. (Tiitinen ym. 2008, 181.)  
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2.3.1 Tutkimukset miehelle 

 

Tahattomassa lapsettomuudesta kärsivän pariskunnan perustutkimuksiin miehelle kuuluu sperma-

näyte. Tämä analyysi kannattaa tehdä ennen kuin naiselle aletaan suunnitella tarkempia tutkimuksia 

(Tiitinen 2008, 182). Se, että näyte on annettu ja säilytetty laboratorioon tuotaessa oikein, takaa 

luotettavat tulokset. Myös laboratorion tulee olla spermanäytteiden analysoinnin vaatimien kriteerien 

mukaisia. Spermanäytteestä tutkitaan tilavuutta, joka kertoo ehkä mahdollisesta ongelmasta näyt-

teenoton aikana tai se voi olla merkki tukoksesta tai anatomian poikkeavuudesta. Siittiöiden tiheys 

on yksi tärkeimmistä mitattavista parametreista. Siittiöiden kokonaismäärällä on merkitystä raskaaksi 

tulon kannalta. Jos siittiöitä on alle 15 miljoonaa/millilitra, pidetään arvoa alentuneena. Siittiöiden 

liikkuvuudesta arvioidaan silmämääräisesti liikkuvatko siittiöt eteenpäin, pysyvätkö paikallaan tai 

ovat kokonaan liikkumattomia. Jos siittiöt ovat liikkumattomia voi olla kyseessä kryptotsoospermia 

eli siittiöt ovat elottomia ja silloin myös hedelmällisyys on heikko. Siemennesteen väri on normaalisti 

harmaata. Väriltään kirkas tai väritön siemenneste on yleensä merkki alentuneesta siittiöiden tihey-

destä. Jos siemenneste on väriltään punertavaa, se voi johtua punasoluista näytteessä. Syy on pa-

rasta selvittää urologin tutkimuksilla. Tulos ei aina kerro varmuutta hedelmällisyyden tilasta ja jos 

näytteessä on huomattavaa poikkeavuutta se pitää toistaa. Lapsettomuuden hoitojen kannalta täy-

tyy aina muistaa ottaa huomioon naisen ikä. Tällä voi olla suurempi merkitys hoitojen kannalta kuin 

spermanlaadulla. (Klami ja Perheentupa 2015.) 

 

Lääkkeellisestä lapsettomuuden hoidosta hyötyy vain pieni osa miehistä. Jos lapsettomuuden syyksi 

paljastuu esimerkiksi aivolisäkkeen vajaatoiminta joko aivolisäkkeessä tai hypotalamuksessa johtu-

vana, voi lääkkeellinen hoito käynnistää siittiöiden tuotannon. Siittiöt kuitenkin kypsyvät hitaasti, jo-

ten lääkehoidon teho näkee vasta useamman kuukauden jälkeen. Jos spermanäytteen siittiötilavuus 

on toistetuissakin näytteissä matala, ovat jatkotutkimukset tarpeen. (Klami ym. 2015.) 

 

Kliiniseen tutkimuksen kuuluu selvittää murrosiän alkaminen ja selvittäminen onko kivesten laskeu-

tumisessa ollut häiriöitä. Yleistarkastus, jossa arvioidaan karvoitus, habitus, kivespussit sekä nivus-

taipeet kuuluu myös tutkimuksiin. Kivesten pinkeys ja koko täytyy mitata, sillä se kertoo miehen he-

delmällisyydestä. Lisäksi saadaan esille mahdolliset kasvaimet tai lisäkiveksen tukkeumat. (Tiitinen 

ym. 2008, 184.) 

 

Laboratoriokokeista hormonimittauksien avulla voidaan määrittää siittiöiden tuotannon häiriön laatua 

sekä vaikeutta. Kromosomianalyysia käytetään diagnoosin tarkennukseen, ennusteeseen ja perinnöl-

lisyysneuvontaan tai arvioitaessa mahdollista preimplantaatio eli alkiodiagnostiikkaa. Alkiodiagnostii-

kan merkitys on lisääntynyt viime vuosien aikana ja tulee varmasti lisääntymään geneettisen tiedon 

kasvaessa. Jos tarvitaan pois sulkea atsoospermiaa, voidaan tehdä kivesbiopsia. Biopsiaa voidaan 

käyttää myös hedelmällisyyden mikroinjektiohoidossa ja jos sitä kautta päädytään ottamaan siittiöi-

tä, kannattaa ne pitää pakastaa mahdollisen hoidon varalle. Tämän vuoksi biopsia kannattaa tehdä 

vain sellaisessa yksikössä jossa on mahdollisuus pakastaa spermaa mahdollista hedelmöityshoitoa 

varten. (Tiitinen ym. 2011.) 
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2.3.2  Tutkimukset naiselle 

 

Naisen lapsettomuuden perustutkimuksiin kuuluu rintojen ja karvoituksen tarkastaminen ja papa-

näytteen ottaminen sekä tarvittaessa infektionäytteiden otto. Kuukautiskierto ja sen säännöllisyys 

määritetään ja kierron erivaiheissa voidaan tehdä hormonitasojen kaikukuvaustutkimuksia eli ultra-

äänitutkimuksia, joiden avulla tiedetään munasarjojen toiminnasta tai sen mahdollisesta hiipumises-

ta. Kohdun ja munasarjojen rakenne selvitetään ultraäänitutkimuksella. Kohtuontelo ja munanjohti-

met tutkitaan hysterosalpingosonografialla. Tällä tutkimuksella kohtuonteloon ruiskutetaan ohuella 

katetrilla keittosuola- ilmaseosta ja emättimen kautta ultraäänitutkimuksella tutkitaan munanjohtimi-

en läpäisevyys. Laparoskopia on tarkin kohdun, munanjohtimien ja mahdollisen endometrioosin sel-

vittämiseen ja siinä voidaan myös ottaa koepaloja lopullisten vastausten saamiseksi. Laparoskopiaa 

käytetään myös hoitomenetelmänä. Erilaisilla verikokeilla voidaan lisäksi tutkia onko lapsettomuuden 

syy mahdollisesti hormonaalinen. Peruskokeiden lisäksi on hyvä tutkia ainakin kilpirauhasen toiminta 

ja prolaktiinitaso. (Tiitinen ym. 2011.)    

 

2.4 Lapsettomuuden hoito 

 

Usein lapsettomuudelle löytyy useita syitä ja siksi kattavat tutkimukset jo alkuvaiheessa ovat tar-

peen. Tutkimusten jälkeen pariskunta voi pohtia onko lapsettomuushoidot tarpeen ja halutaanko nii-

tä aloittaa. Lapsettomuushoitoja voidaan tarjota tilanteessa jossa lapsettomuuden syy ei ole selvin-

nyt tutkimuksista huolimatta. (Aaltonen ym. 2014.) 

 

2.4.1 Miehen lapsettomuuden hoito 

 

Miehestä johtuvan lapsettomuuden hoitokeinot riippuvat lapsettomuuden syystä. Jos se johtuu 

sperman laadun heikkenemisestä, jonka syytä ei tiedetä, hoitokeinoja ei juuri ole. Hoidoissa joudu-

taan turvautumaan inseminaatioon tai koeputkihedelmöitykseen. Koeputkihedelmöitystä voidaan 

käyttää, oli miehen sperman heikon laadun syy mikä tahansa. Siittiöitä voidaan saada kivespunktiol-

la. Hormonihoidoista on hyötyä vain, jos syy on endokriininen. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Varikoseelen leikkaushoito voidaan pitää järkevänä, jos se aiheuttaa miehelle oireita tai jos halutaan 

ennalta ehkäistä nuoren miehen kivesvaurio. Siittiöiden tuotantoon tai hedelmällisyyteen leikkauksel-

la ei kuitenkaan ole tutkimusten mukaan helpotusta. (Tiitinen ym. 2011; Lukkarinen 2002, 307.) 

 

Puuttuvaa siemensyöksyä voidaan joissakin tapauksissa hoitaa lääkityksellä mutta yleensä joudutaan 

käyttämään sähköstimulaatiota tai vibraattoria. Siittiöitä voidaan myös ottaa neulalla kiveksistä. Jos 

siemenneste erittyy virtsaa, voidaan hoitoja yrittää keräämällä siittiöitä virtsasta. (Tiitinen ym. 2011; 

Lukkarinen 2002, 308.) 

Jos elimistön vasta-aineet ovat lapsettomuuden syynä, voidaan hoitona käyttää inseminaatiota pes-

tyillä siittiöillä, mikroinjektioita munasolun häiriöstä riippuen tai koeputkihedelmöitystä. (Tiitinen ym. 

2011.) 

Jos lapsettomuus johtuu aivolisähormonien puutteellisesta erityksestä, hoitona voidaan puolella ta-

pauksista käyttää hormonihoitoa joko pumpulla tai injektioina. Hoidot voivat kestää kuukausista jopa  
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pariin vuoteen. Jos hoitojen tuloksena siittiöiden määrä on saatu nousemaan vain miljoonaan, niin 

raskaus on voinut alkaa normaalisti. (Tiitinen ym. 2011; Lukkkarinen 2002, 308.)  

 

Klinefelterin oireyhtymää sairastavilla nuorilla miehillä voi olla siittiöitä kiveskudoksessa ja kivesbiop-

sialla niitä voidaan saada munasolun mikroinjektioita varten. Viimeisimpien tietojen mukaan on alet-

tu epäillä, että siittiöiden määrän vähenevän iän myötä. Nuorilta miehiltä pitäisi pakastaa siittiöitä ki-

vesbiopsian avulla mahdollisia tulevia hedelmöityshoitoja varten. Muissa kromosomihäiriöissä esi-

merkiksi Y-kromosomin katkeamassa pareja voidaan hoitaa siittiöiden mikroinjektion avulla mutta se 

vaatii myös perinnöllisyysneuvontaa. Sillä vika Y-kromosomissa periytyy yleensä vain poikalapselle. 

Myös kromosomien translokaatio voi aiheuttaa heikkoa siittiöiden tuotantoa ja parit tarvitsevat pe-

rinnöllisyysneuvontaa, preimplantaatiodiagnostiikkaa tai prenataalidiagnostiikkaa, sillä syntyvä lapsi 

voi olla vaikeasti vammainen mahdollisen balansoitumattoman translokaation vuoksi. Näissä tapauk-

sissa lapsettomuushoitoon päätyvälle parille voi suositella luovutettujen siittiösolujen käyttöä yhtenä 

vaihtoehtona. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Miehen sterilisaation purkuleikkaus palauttaa vain puolet siittiöistä siemennesteeseen ja raskaus al-

kaa vain kolmasosalla naisista, koska siittiöt ovat yleensä huonoja liikkuvuudeltaan ja niitä on mää-

rällisesti vähän. Näitä pareja voidaan kuitenkin hoitaa koeputkihedelmöityksen avulla. (Tiitinen ym. 

2011; Lukkarinen 2002, 307.)          

 

2.4.2 Naisen lapsettomuudenhoito 

 

Leikkaushoitoon naiselle ryhdytään jos sen katsotaan oleellisesti parantavan hedelmällisyyttä ja/tai 

tarkentavan diagnoosia. Leikkauksen syitä naisella ovat kipu, nestetäytteinen tai muuten vaurioitu-

nut munatorvi, endometrioosi, jotkut munasarjojen muutokset, myoomat sekä kohdun viat. Moni-

rakkulaisen munasarjaoireyhtymän hoitoon voidaan joskus tarvita leikkaushoitoa. Sterilisaation pur-

kuleikkauksia naisille tehdään rajoitetusti ja keskitetysti. Purkuleikkauksen vaihtoehtona ovat koe-

putkihedelmöityshoidot. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Ovulaatiohäiriöiden hoito 

 

Ovulaatiohäiriöitä voidaan hoitaa erilaisia lääkityksiä käyttämällä jos oikean diagnoosin on saatu sel-

ville. Seurannassa katsotaan, että kuukautiskierrot ovat ovuloivia ja myös perussairauksien hoito on 

tasapainossa esimerkiksi diabetes tai kilpirauhasenvajaatoiminta. Myös ali- tai ylipaino tulee saada 

normalisoitumaan ennen kuin muita hoitoja aloitetaan. Ovulaatiohäiriöiden hoitojen tulokset ovat 

yleensä hyviä jos muuta häiriötä ei ole. (Tiitinen ym. 2011.) 

  

2.5 Hedelmöityshoidot 
 

Hedelmöityshoidot ovat muuttaneet ihmisen mahdollisuuden lisääntyä. Hoidoilla voidaan saada lapsi 

ilman biologista vanhemmuutta. Toiminnassa on kuitenkin muistettava aina lapsen edun turvaami-

nen. Lapsettomuushoitojen historia ulottuu Englantiin 1969, jolloin Robert Edwards ja Patric Steptoe 
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onnistuivat hedelmöittämään ihmisen munasolun in vitro. Maailmassa ensimmäinen koeputkihedel-

möityksellä alkunsa saanut lapsi syntyi myös Englannissa 1978. Suomessa ensimmäinen hedelmöi-

tyshoitojen avulla alkunsa saanut vauva syntyi 1984. (Koskimies 2004, 96 – 98.) 

 

Lapsettomuutta voidaan hoitaa nykyisin hyvin. 80 % hoitoon tulleista pareista, jotka haluavat ja 

saavat tehokkaita hoitoja saavat toivomansa lapsen. Lapsettomuushoidot ja sukusolujen käsittely 

ovat lailla säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. Hoitoihin päätyvää pariskunta informoidaan kyseisis-

tä hoidoista, niihin liittyvistä riskeistä sekä onnistumistuloksista. Pari allekirjoittaa määräaikaisen hoi-

tosopimuksen, jossa heillä on mahdollisuus asettaa ehtoja hoitavalle yksikölle. Julkisella puolella hoi-

detaan vain pareja, joilla ei ole ennestään kahta lasta, lahjoitettujen sukusolujen käyttö on harkin-

nanvaraista. Hoitoja tehdä ei, jos taustalla on sterilisaatio. Lähtökohtana hoitovalinnoissa on, että ei 

tehdä turhia ja vaikuttamattomia hoitoja. Yksityinen puoli tarjoaa hoitoja myös niissä tapauksissa 

missä julkinen puoli ei. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Inseminaatio 

 

Keinosiemennyksessä eli inseminaatiossa (IUI) puolison (AIH) tai luovutettuja (AID) pestyjä siittiöitä 

ruiskutetaan ohuella muovikatetrilla yleensä kohtuonteloon. Ajallisesti tämä ajoitetaan ovulaation ai-

kaan. Ajoitus toimenpiteessä on tärkeä ja se voidaan varmentaa kotona tehtävällä LH-testillä tai ult-

raäänitutkimuksella. Inseminaatioita käytetään esimerkiksi erilaisten siemennesteen vikojen, siittiöi-

den vasta-aineiden tai selittämättömän lapsettomuuden hoidossa. Sitä voidaan käyttää myös esi-

merkiksi impotenssista tai vaginismista johtuvan lapsettomuudesta hedelmättömyyshoitona. (Tiitinen 

ym. 2011.)  

 

Luovuttajalta saatua siemennestettä voidaan myös käyttää inseminaatiossa tarkkojen tutkimusten 

jälkeen esimerkiksi, jos miehen omista siittiöistä syntyvällä lapsella olisi perinnöllisen sairauden riski 

tai miehellä ei ole omia siittiöitä. Inseminaation onnistumiseen vaikuttaa siemennesteen laatu. On-

nistumisprosentti yleisesti arvioiden on 5 – 10 % luonnollisessa kierrossa ja 10 – 20 % jos siihen on 

yhdistetty munasolun kypsytys- ja irroitushoito. Luovutetuilla siittiöillä tehdyt hoidot onnistuvat pa-

remmin ja niihin vaikuttaa eniten naisen ikä. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Koeputkihedelmöitys 

  

Koeputkihedelmöitystä (IVF) voidaan käyttää lähes kaikkiin lapsettomuushoitoihin. Sen alkuperäinen 

tarkoitus oli hoitaa pareja joiden hedelmättömyys johtui munajohtimien vaurioista. Nykyisin hoide-

taan eniten endometrioosin ja selittämättömän lapsettomuuden takia. Koeputkihedelmöitystä voi-

daan käyttää myös luovutetuilla munasoluilla tai lain mukaan jopa alkioilla jos omia munasoluja ei 

kehity. Hoidot tehdään hormonilääkityksellä ja siinä käytetään useampaa lääkettä erityisen hoito-

kaavion mukaisesti. Hoitokaaviossa voidaan käyttää lyhyttä tai pitkää hoitoa ja se valitaan yksilölli-

sesti. Hoidon etenemistä seurataan ultraäänitutkimuksilla ja tarvittaessa verikokein. Riskeinä on hy-

perstimulaatio-oireyhtymä, jossa munasarjat reagoivat hoidolle liian voimakkaasti. Tila voi olla vaka-
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vimmillaan henkeä uhkaava ja vaatii sairaala hoitoa mutta vain noin 1 - 5 % hoidetuista saa vakavan 

reaktion. (Tiitinen 2017.) 

 

Munasolujen keräyksessä annetaan kevyesti sedatoivaa lääkitystä ja munasolut kerätään ultraääni 

ohjauksessa emättimen kautta tehtävässä punktiossa. Munasolut siirretään viljelymaljaan, jossa ne 

hedelmöitetään perinteisessä menetelmässä muutaman tunnin kuluessa maljalle siirretyillä esikäsi-

tellyillä siittiö soluilla. Munasolujen kehitystä seurataan koko viljelyn ajan tarkasti siihen saakka kun-

nes ne ovat valmiita siirtoon. Nykyisin pyritään siirtämään vain yksi alkio kerrallaan. Kahden alkion 

siirtoon päädytään usein jos hoitoja on jo useampia takana tai alkion varhainen jakautuminen on ol-

lut huonoa. Alkioiden siirron tuloksia voidaan yrittää parantaa siirrettävien alkioiden valintakriteerejä 

tiukentamalla sekä viljelemällä alkioita pidempään ja tämä on parantanut raskauksien onnistumisia. 

Tätä ei aina voida tehdä jos ongelmia on alkionkehityksessä. Siirron jälkeen käytetään tavallisimmin 

keltarauhashormonia tukihoidoksi raskaustestiin saakka. (Tiitinen ym. 2011.)         

 

Siittiön mikroinjektio munasoluun (ICSI) 

 

Siittiön mikroinjektiosta suoraan munasoluun on tullut tärkeä hoitomuoto, varsinkin jos lapsettomuus 

johtuu miehestä tai hedelmöityksessä on ongelmia. Mikroinjektiossa yksi siittiö viedään ohuella lasi-

pipetillä munasolun sisälle. Menetelmä toimii hyvin, vaikka mieheltä saataisiin yksittäisiä siittiöitä 

esimerkiksi siemennesteestä tai neulabiopsialla kiveksistä. Tätä hoitomuotoa käytetään, jos siittiöt 

liikkuvat huonosti tai ovat epämuodostuneita sekä jos on voimakas siittiövasta-aineiden muodostus. 

(Koskimies 2004, 61.) 

 

Miehestä johtuvan hedelmättömyyden hoidossa tällä menetelmällä on ollut suuri edistys. Huonona 

puolena näyttää tällä hetkellä olevan, että urogenitaalialueen epämuodostumia on esiintynyt enem-

män syntyneillä poika vauvoilla. ICSI-hoitoa tarjottaessa pariskunnalle on kerrottava, että mieheltä 

perinnölliset lapsettomuutta aiheuttaneet viat ja mutaatiot siirtyvät myös syntyviin lapsiin. Näiden 

hoitojen lisääntyessä on kasvanut myös tarve perinnöllisyysneuvontaan ja diagnostiikkaan. (Tiitinen 

ym. 2011; Lukkarinen 2002, 309.) 

 

Alkioiden pakastaminen 

 

Tärkeä osa koeputkihedelmöitystoimintaa on alkioiden pakastaminen mutta se vaatii parin ja hoita-

van yksikön välistä kirjallista määräaikaista sopimusta. Hoidoissa tavallisesti yksi tai kaksi alkiota siir-

retään kohtuun. Parantuneiden hoitotulosten avulla on päästy yhden alkion siirtoon. Kahta alkiota 

voidaan siirtää vanhemmilla potilailla joiden hedemällisyys on laskenut. Pakastus lisää hoidon turval-

lisuutta, koska aina alkiota ei päästä siirtämään tuoreena. Näitä tilanteita ovat hyperstimulaatio, 

vuotoa kohdun limakalvolta tai tulehdus. (Koskimies 2004, 65.) 
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Uudet menetelmät 

 

Sukusolujen kuten siittiöiden, kiveskudoksen, munasolun tai munasarjakudoksen pakastaminen, 

munasolujen viljelmässä kypsytys ja preimplataatiodiagnostiikka ovat uusimpia menetelmiä, joiden 

avulla hedelmällisyyttä voidaan säilyttää ja ehkäistä hoidoista syntyviä haittoja. Siittiöitä ja kivesku-

dosta voi pakastaa ennen syöpähoitojen aloitusta miehen niin halutessa. Tavallisesti toimitetaan 

useampi spermanäyte lapsettomuushoitoihin erikoistuneeseen laboratorioon. Näytteet voidaan säi-

lyttää mahdollisia myöhempiä hedelmöityshoitoja varten. (Koskimies 2004, 69.) 

 

Munasolut voidaan punktoida jo pienistä munarakkuloista epäkypsinä ja kasvattaa ne sitten viljel-

missä hormoneja apuna käyttäen. Nämä munasolut voidaan sitten hedelmöittää maljalla tai siittiöllä 

mikroinjektion avulla. Näiden hoitojen tulokset eivät ole vielä yhtä hyvät kuin perinteisen koeputki-

hedelmöityksen. Munasoluja pystytään myös pakastamaan jos sopivia siittiöitä ei ole tarjolla tai esi-

merkiksi ennen nuorelle naiselle annettavia syöpähoitoja. Munasarjakudosta voidaan pakastaa mutta 

munasolujen kypsyttäminen ja takaisin istuttaminen vaativat vielä tekniikan kehittymistä. Sulatetun 

kudoksen takaisin istuttaminen on jo maailmalla onnistunut ja päätynyt jopa spontaaniin raskauteen 

ja synnytykseen saakka. (Tiitinen ym. 2011.) 

 

Preinplantaatiodoagostiikka on kehittynyt niin, että jokin tunnettu periytyvä vika voidaan tunnistaa 

alkioista peräisin olevasta solusta. Kohtuun voidaan siirtää vain se alkio, jolla tuota vikaa ei ole ja 

näin voidaan estää raskauden keskeyttäminen. Tekniikassa on kuitenkin alle 5 % virhemahdollisuus 

ja siksi suositellaan vielä lisäksi sikiöndiagnostiikkaa. Hoitoa käytettäessä vaaditaan toimiva yhteistyö 

perinnöllisyyslääkärin, genetiikan laboratorion sekä hedelmöityshoitoja antavan yksikön kesken. (Tii-

tinen ym. 2011.) 

 

Hedelmöityshoitojen tulokset 

 

Naisen iällä, lapsettomuuden kestolla ja syyllä on vaikutusta annettujen hoitojen tuloksiin. Tulokset 

ovat käytännössä yhtä hyviä riippumatta minkä vuoksi lapsettomuushoitoihin on päädytty. Alle 38-

vuotiailla todennäköisyys raskauteen on 25 – 40 %, joista synnytykseen saakka päästään 20 – 30 % 

hoitokierroista ja yli 40-vuotiailla omia munasoluja käytettäessä alle 10 % aloitetuista hoitokierroista 

ja yli 43-vuotiailla mahdollisuudet ovat erittäin huonot. Hoitojen avulla alkaneiden yksi sikiöisten ras-

kauksien seuranta tapahtuu neuvolassa. (Tiitinen ym. 2011.) 
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3 LAPSETTOMUUSKRIISI JA SEN VAIHEET 

 

Ihmiset puhuvat usein lasten tekemisestä tai hankkimisesta ja sitä pidetään usein asia joka tapahtuu 

kun aika on. Lasten saamista pidetään päätöksenä joka on omassa hallinnassa kuten se mikä olet 

ammatiltasi, luotko uraa tai menetkö naimisiin. Tahaton lapsettomuus muuttaa hyvin rajulla tavalla 

elämän suuntaa ja murtaa suunnitelmia. Lapsettomuuskriisi on monelle ehkä se elämän ensimmäi-

nen vakava, pitkä ja hyvin henkilökohtainen kriisi. Se eroaa mistään muusta elämän kriisistä siinä, 

että sen alkua ja loppua on vaikeaa määritellä. Monikaan ei halua myöntää edes itselleen, että kuu-

luu lapsettomiin. Se vaikuttaa ihmisiin syvälle ja monisyisillä tavoilla. Vaikka kauan toivottu lapsi lo-

pulta saataisiin, voi kriisi jäädä osaksi omaa identiteettiä. Tällöin suhde omaan kehoon ja itseen on 

pysyvästi muuttunut. Lapsettomuuskriisi tuo tullessaan monenlaisia tunteita. Kenenkään ihmisen 

elämä tai kokemukset eivät mahdu mihinkään tiettyyn kaavaan ja ne eivät mene minkään rytmin 

mukaisesti. On kuitenkin tunnistettavissa vaiheita, joita jokainen lapsettomuuden kokenut käy läpi 

jollakin tavalla. (Pruuki, Tiihinen, ja Tuominen 2015, 15 – 16; Salzer 1994, 34 - 36.)  

 

Lapsettomuus voi aiheuttaa psyykkistä stressiä ja lisätä yksinäisyyttä sekä vaikuttaa onnellisuuteen 

ja hyvinvointiin (Miettinen ym. 2015, 42). Sen ajatellaan koskettavan vain parisuhteessa olevia mut-

ta jos lapsettomuus johtuu sopivan kumppanin puutteesta, siihen liittyy silloin kaksinkertainen suru. 

Silloin elämästä puuttuu kumppani ja myös lapsi. Silloin on vaikeaa osoittaa mitä on menettänyt kun 

sitä ei ole koskaan konkreettisesti ollutkaan. Yksin eläväkin on voinut saada lapsettomuusdiagnoo-

sin. Tästä voi tulla kokemus vajavaisuudesta miehen tai naisen roolissa ja itseään voi pitää kelvot-

tomana parisuhteeseen. Tällöin voidaan vältellä suhteen luomista jo alkuvaiheessa, jotta tieto lap-

settomuudesta ja hylkäämisestä ei tulisi julki. Lapsettomalla yksin elävällä voi olla ajatuksia, että olisi 

ehkä pitänyt ottaa puolisoksi kuka vain tai jäädä entiseen parisuhteeseen, jotta olisi saanut toivo-

mansa lapsen. Yksin elävä on yksin lapsettomuusajatuksiensa kanssa, sillä hänellä ei ole puolisoa 

kenen kanssa siitä keskustella ja jakaa kokemusta. Ystävät ja sukulaiset eivät välttämättä ymmärrä 

heidän suruaan. Tässä tilanteessa tulee loputtomien toteutumattomien toiveiden ketju, jos ei ole 

puolisoa ei ole lasta. Jos ei ole lasta ei myöskään perhe-elämää iloineen ja suruineen. Eikä myös-

kään tulevaisuudessa lapsenlapsia. Lapseton yksin elävä pohtii sanoja asioita kuin parisuhteessa ole-

va eli mikä on asema yhteiskunnassa ja suvussa, kenelle jättää mitäkin perinnöksi tai opettaa itsel-

leen tärkeitä taitoja. (Pruuki ym. 2015, 28 - 30.) 

 

Seksuaalivähemmistöön kuuluvalla voi olla toiveita saada lapsi ja perustaa perhe. Suru lapsettomuu-

desta on samanlaista mutta hän voi ajatella, että se ei ole samanveroista kuin heteron, koska se 

voidaan katsoa olevan omasta valinnasta johtuvaa. Itsehän on valinnut elää suhteessa samaa suku-

puolta olevan kanssa. Tällöin lapsettomuuden surusta puhumisen kynnys voi olla vielä korkeampi 

kuin heteroseksuaalisessa suhteessa olevalla. Lisäksi tunteet voivat liittyä tunteeko itsensä hylätyksi 

vai hyväksytyksi, sekä näiden tunteiden aiheuttamista peloista. Lasta toivovat naisparit ja yksin elä-

vä nainen pääsevät lapsettomuushoitoihin tai he turvautuvat tuttuun mieheen. Miesparin tai yksinäi-

sen miehen lapsettomuus onkin paljon monimutkaisempi asia. Miesparin vaihtoehdoksi jää usein api-

laperheen perustaminen naisen tai naispari kanssa. (Pruuki ym. 2015, 34 - 35.) 
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Keskenmenoon liittyy lapsettomuuden tavoin surutyö ja se on jokaisen naisen ja miehen käytävä lä-

pi. Psyykkisen tuen antaminen pariskunnalle on tärkeää ja ammattilaisen kanssa yhdessä voidaan 

menetys käydä läpi. Menetyksien psyykkinen työstäminen ja siihen saatu keskusteluapu sekä onnis-

tuneen raskauden tehostettu seuranta voivat parantaa raskauden ennustetta. (Koskimies 2004, 43.)   

 

3.1        Lapsettomuuden herättämät tunteet 
 

Tunteet syntyvät ihmisten ja ympäristön yhteisestä vaikutuksesta. Jokaisen persoona ja tapa tehdä 

havaintoja ja arvioida erilaisia tilanteita vaikuttaa tunteisiin joita koemme. Tilanteelle annettu merki-

tys vaikutta siihen millaisia tunteita se herättää. Tunteiden syntyminen on merkki siitä, että asia on 

henkilökohtaisesti tärkeä ja merkityksellinen. Tunteiden aiheuttamiin reaktioihin liittyy muutoksia se-

kä kehossa, että mielessä. (Myllyviita 2016, 19.) 

Lapsettomuus tuo pintaa tunteita, joita kohtaa ehkä ensimmäistä kertaa elämässään. Jokainen ko-

kee ne yksilöllisesti mutta ne tulevat ennen kuin kriisistä on selvinnyt. Suruun kuuluu mutkaa sekä 

yllättäviäkin käänteitä, edistystä ja takaiskuja voi tulla uudelleen eteen. Mitkään vaiheet eivät sulje 

toisiaan pois mutta luokittelu antaa viitteitä tunnereaktioiden suunnasta. Kannattaa pitää mielessä, 

että prosessi voi toistua helposti uudelleen. Tämä onkin lapsettomuudessa sen surullisimpia piirteitä. 

(Salzer 1994, 36.)  

 

Järkytys ja torjuminen 

 

Lapsettomuuden mahdollisuutta harva on tullut edes ajatelleeksi. Siitä vaihtoehdosta ei ole koskaan 

yhdessä edes keskusteltu. Lasten saamista pidetään itsestään selvyyksinä ja ajoituskysymyksinä. 

(Lindfors ja Mikkonen 2016, 12.) Torjuminen on ihmiselle tärkeä puolustusmekanismi. Sen tarkoituk-

sena on suojata ja antaa aikaa sopeutua tilanteeseen, hetkellisesti puuduttaen. Torjuminen ja kiel-

täminen tulevat yleensä silloin kun uutinen lapsettomuudesta tulee äkkiä ja odottamatta. Torjumi-

nen on ongelma vasta siinä vaiheessa, kun se on jatkunut liian pitkään niin, että ihminen ei ole so-

peutunut todellisuuteensa. Yksi torjumisen ilmenemismuoto on syyttäminen ja kieltäytyminen otta-

masta vastuuta oman ongelman käsittelystä. Pitkään jatkuva kieltäminen voi olla ongelmallista jos 

puolisot katsovat tilannetta vastakkaisista näkökulmista. Tässä tilanteessa realistisesti asiaan suhtau-

tuvan voi olla viisasta hakea ulkopuolista apua. Tilanteesta selviämisen takia on pakko saada kätke-

tyt tunteet ja pelot esille. ( Salzer 1994, 36 – 40; Pruuki ym. 2015, 17.)   

 

Hyökkäys ja kieltäminen 

 

Tässä vaiheessa ihmisellä on pakonomainen tarve saada selville mitä on tapahtunut ja mitä hän on 

tehnyt väärin, koska joutuu kokemaan tuskaa (Salzer 1994, 41). Siihen, että pitää itseään lapsetto-

mana edes omassa mielessään voi mennä pitkä aika. Moni ajattelee kuitenkin saavansa lopulta lap-

sia ja unohtavansa pitkän ja loputtomalta tuntuneen odotuksen. Joku uskottelee, että ei ole tosiasi-

assa toivonut lasta vielä tarpeeksi kovasti. Toinen vastaavasti ajattelee, että ei hänestä itse asiassa 

edes tulisi hyvää vanhempaa. (Lindfors ym. 2016, 12.) 

 



         
         21 (54) 

Tässä vaiheessa esiin tulevat reaktiot, jotka ovat heijasteita aikaisemmista tavoistamme käyttäytyä 

ja reagoida menetyksiin ja ristiriitoihin. Jos on luonteeltaan positiivinen taistelija, suhtautuu toden-

näköisesti lapsettomuuteen samalla tavoin. Jos sitä vastoin on luonteeltaan helposti lannistuva ja 

suhtautuminen ongelmiin on negatiivista, reaktio on todennäköisesti samanlaista lapsettomuutta 

kohtaan. (Salzer 1994, 42.) 

 

Vihan ja kateus 

 

Lapsettomuuden vihan tunteet johtuvat haavoittuneisuudesta ja avuttomuudesta. Ihminen ei hallitse 

omaa ruumistaan, tunteitaan tai tulevaisuuttaan. Itse on saanut tähän saakka voinut valita puolison-

sa, työnsä, asuinpaikan ja ystävät, elämän voi ajatella olevan epäreilu. Moni muu tuntuu saavan lap-

sia heti kun alkaa toivoa. Sitä vastoin itselle raskauden aikaansaaminen voi viedä vuosia ja sille saa 

antaa kaikkensa. Voi tuntua raskaalta kun lapsia synty perheisiin, joissa niistä ei kyetä pitämään 

huolta tai lapsi syntyy vahingossa. Lapseton tuntee vihaavansa yhteiskuntaa joka pitää lastensaa-

mista itsestään selvyytenä. Lapseton tuntee vihaa myös niitä muita kohtaan, jotka ovat lapsia saa-

neet. Yksin kertaisesti, hän vihaa kaikkia. Surutyöhön kuuluu tärkeänä osana myös viha ja kaikki ei-

vät osaa ilmaista tätä tunnetta, koska se voi olla liian pelottava tai sopimaton. Lapseton voi eristäy-

tyä, koska se on kivun välttämiseksi kaikkein helpointa. Kun vihan tunteet kohdistuvat omiin sisaruk-

siin, parhaimpiin ystäviin niitä tunteita on hyvin vaikeaa itsessään hyväksyä. Jos uskonto kuuluu 

elämään, voi omaa uskoaan alkaa epäillä. Uskosta voi saada voimaa itselleen jaksaa eteenpäin. 

(Lindfors ym. 2016, 12; Pruuki ym. 2015, 17 - 18.)  

 

Omalla tavalla käsitellä kiukkua on merkitystä. Itseensä vihaiset voivat masentua helpommin ja muil-

le vihaiset estävät ympärillä olevia ihmisiä auttamasta itseään. Puolisoon vihan kohdistaminen voi ol-

la tuhoisaa parisuhteelle. Todellisuudessa ihminen vihaa itseään, mutta se on tuskallista. Kun oma 

tilanne ei ole hallinnassa, on helpompaa vihata muita. Kiukku kannattaa suunnata mahdollisiin lap-

settomuushoitoihin ja toimenpiteisiin. Sen voi purkaa myös puhumalla siitä puolison tai ystävän 

kanssa. Toimintaan voi myös purkaa jännitystään ja raivoaan. Muille puhuessa kannattaa muistaa 

sanoa, ettei viha kohdistu heihin vaan keino purkaa tunnetta. Viha voi olla rakentavaa kun saa jon-

kun ymmärtämään sen syitä. Vihan tunteet väistyvät lopulta, kun niitä ilmaistaan ja työstetään. Lap-

settomuushoidoissa käyville voi olla helpottavaa suunnata energiaa olemalla selvillä omasta tilan-

teesta ja taistelemalla avuttomuuden tunnetta vastaan. (Salzer 1994, 42 – 46; Pruuki ym. 2015, 17.)  

 

Syyllisyyden tunne 

 

Lapsettomuudesta kärsivät haluaa ymmärtää syyn lapsettomuudelleen. Halutaan löytää ja etsiä seli-

tystä ja luontevinta on etsiä syytä itsestään. Syyllisyyden tunne on luonnollinen reaktio kriisitilan-

teessa. Syyllisyyttä voidaan kokea suhteessa omaan puolisoon, koska ei ole pystytty täyttämään hä-

nen toivettaan isyydestä tai äitiydestä. Syyllisen etsiminen tai syyttäminen ei pääty hyvään loppu tu-

lokseen. (Pruuki ym. 2015, 19.) Jotta syyllisyyden tunteesta voi päästä eroon, on tärkeää myöntää 

itsesyytöksen olevan normaali reaktio ja yleinen reaktio lapsettomuuteen. Tärkeää syyllisyyden tun-

teiden käsittelyssä on myös ymmärtää, ettei oma lapsettomuus mitenkään vähennä ihmisarvoa. Tä-
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hän ajatukseen täytyy myös todella uskoa. Tämä tunne voi hälvetä kun puhut siitä jollekin ystävälle. 

Joskus voidaan yrittää hyvittää kuviteltuja syntejä, jotta saataisiin kauan toivottu lapsi. Kannattaa 

kuitenkin muistaa, että lapsettomuus ei ole kirous tai rangaistus jostakin menneisyyden päätöksestä 

tai teosta. Syyllisyydestään voi päästä eroon, kun hyväksyy omat tunteensa menneisyydessä tapah-

tuneita vaikeita asioita kohtaan. (Salzer 1994, 49 – 50.) Syyllisyyden tunteista puhumiseen rohkai-

seminen helpottaa lapsettomuuskriisistä selviämiseen (Tiitinen ym. 2011). Tämän jälkeen on hyväk-

syttävä itsensä sellaisena kuin on. Ihmisenä, jolla on vahvat ja heikot puolensa (Salzer 1994, 49 - 

50). 

 

Masennus 

 

Lapsettomuus voi hyökätä tunteiden tasolla ja tuoda tullessaan pitkiä masennusjaksoja, nämä ovat 

normaali reaktio lapsettomuuden aiheuttamaan tuskaan. Masennus voi olla lievää depressioita, jol-

loin voi olla spontaaniuden puutetta, itkuisuutta, huonovointisuutta, välinpitämättömyyttä arkisia 

toimintoja kohtaa, jatkuvaa väsymystä tai pessimistisiä ajatuksia. Kaikki vaatii aivan erityistä ponnis-

telua ja mikään ei tunnut enää hauskalta tai mukavalta. Itsensä voi tuntea hyvin vanhaksi joutues-

saan katsomaan omaa kuolevaisuuttaan kasvoihin. (Salzer 1994, 53; Pruuki ym. 2015, 19 - 20.) 

Työt tai opiskelut saattavat kärsiä tai niitä voidaan pitää pakopaikkana. Itsestä ei välitetä pitää huol-

ta, oma asenne voi muuttua välinpitämättömäksi, käytös holtittomaksi ja jopa itsetuhoisia ajatuksia 

voi tulla mieleen. (Lindfors ym. 2016, 13.) Jos masennus vielä syvenee mielen voi vallata synkkyys 

ja epätoivo. Joillekin voi tulla fyysisiä sairauksia, toiset ovat taas loputtoman uupuneita, unettomia, 

saamattomia ehkä ahdistuneita ja levottomia. Vakavasti masentuneen tunteiden taakse voi kätkey-

tyä voimakkaita tunteita, joita ei itse osaa käsitellä. Jos lapsettomuutta hoidetaan masennus voi kes-

tää kauankin, usein koko hoitojen ajan, eikä varsinainen suruprosessi edes pääse koskaan alka-

maan. Pitkään jatkuneeseen masennukseen voi jäädä kiinni, eikä pääse eteenpäin kohti ratkaisua. 

Sisällään piilossa olevat mahdolliset surun tai vihan tunteet on parempi päästää pintaan ja kohdata 

ne, sekä löytää oikea tapa ilmaista niitä. (Salzer 1994, 54.) 

 

Luopuminen ja suru 

 

Suru on merkki siitä, että ollaan siirtymävaiheessa. Jokin vaihe elämässä on päättymässä ja uusi al-

kamassa, tavallaan uusi alku. Jos suru koetaan liian pelottavaksi se voi tuoda muita tunteita muka-

naan, esimerkiksi vihaa ja katkeruutta. Joskus surua koetetaan vältellä päihteiden ja siitä seuraa 

yleensä ihmissuhdeongelmia ja päihderiippuvuus. Surun kohtaaminen vaati rohkeutta mutta se kas-

vattaa ihmistä enemmän kuin mitkään muut tunteet. (Myllyviita 2016, 193.) Milloin on oikea aika 

surra lapsettomuutta ja kenelle siitä voi kertoa? Surua voidaan kutsua äänioikeudettomaksi jos suh-

detta ei ole tunnistettu tai menetystä ei tunnisteta menetykseksi tai jos surua tuntevaa vähätellään 

surun vuoksi. (Pruuki ym. 2015, 28 - 30.) 

 

Suru eroaa pitkällisestä masennuksesta siinä, että siihen liittyy äkkiä alkavia itkun ja toivottomuuden 

kohtauksia. Nämä päättyvät kyllä aikanaan mutta suru voi vallata mielen kuukausittain ennen kuin 

se on todella loppuun käsitelty. Aikuisuuteen katsotaan kuuluvaksi kyky luopumiseen ja suremiseen 
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kun jotakin on menetetty. Tämä kyky joutuu todella koetukselle niillä pareilla jotka päättävät heti ol-

la kokeilematta lapsettomuushoitoja tai jotka hoidoista huolimatta jäävät lapsettomiksi. Lapsetto-

muuden suru on erittäin kipeä asia ja se kertautuu elämässä useaan kertaan, esimerkiksi ystävän 

saadessa lapsenlapsen. (Tulppala 2012.) Tämän vuoksi on hyvä muistaa, ettei lapsettomuus ole vain 

lapsen menettämistä vaan se on sarja mutkikkaita menetyksiä ja koskettaa aina yksilöä syvälle sisäl-

le. Siinä menetetään biologisen perillisen lisäksi paljon kokemuksia: raskaus, synnytys ja sen kaikki 

fyysiset kokemukset, imettäminen sekä yksi elämän päämäärä, parin yhteinen rakkaus lapseen, 

omanarvontunto, seksuaalinen kuva omasta itsestä ja siitä, että omaa elämää voisi hallita. Biologista 

isovanhemmuutta vaille jääminen on lapsettomuuden viimeinen piste. Tässä vaiheessa on mahdolli-

suus käsitellä omaa lapsettomuuttaan jos sitä ei ole vielä tehnyt Riippuu paljon ihmisestä itsestään 

ja hänen taustoista miten syviä ja laajoja nämä menetykset itselle ovat. (Salzer 1994, 55 – 56; 

Pruuki ym. 2015, 95.)  

 

Elämän eheytyminen 

 

Tunteet tulevat lopulta esille ja itkut itketään. Lapsettomuus myönnetään itselle ja ehkä jopa toisille. 

(Lindfors ym. 2016, 13). Jossakin vaiheessa ja tämän hetken jokainen päättä itse, suru alkaa helpot-

taa ja aletaan katsoa elämää eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, että lapsettomuudesta olisi omasta 

mielestä tullut reilua tai oikeudenmukaista mutta se ei hallitse enää elämää. Kipeät tunteet eivät ka-

toa pois, ne saattavat tulla pintaan yllättävinä mutta ne eivät ole enää hallitsevia tunteita. (Pruuki 

ym. 2015, 20.)   

 

Ilo ja tasapaino alkavat löytyä taas elämään. Omaan elämään saattaa saada uusia näkökulmia ja 

mahdollisuuksia kun toivottua tulosta tuomattomat lapsettomuushoidot viimein lopetetaan. Moni pari 

voi päätyä aloittamaan adoption joka vie heidät taas uudenlaiseen odotteluun. Ne parit jotka pääty-

vät jäämään kaksin eivät koe sitä enää tappiona vaan näkevät siinä uudenlaisen mahdollisuuden.  

(Lindfors ym. 2016, 13.) Lapsettomana kahdestaan voidaan elää rikasta ja täyttä elämää. Jäljelle on 

jäänyt monia mahdollisuuksia toteuttaa hyvää elämää. Näistä asioista ei kuitenkaan kovin usein pu-

huta. (Koskimies 2004, 81.) Molemmilla puolisoilla on lupa yhdessä ja erikseen löytää uusi merkitys 

ja ilo elämään. Pariskunnan elämästä jäi puutumaan jotakin mutta jäljelle jäi vielä paljon tilaisuuksia. 

Elämässä olevat kauniit asiat ja monet mahdollisuudet ovat paljon parempia jos ne voi jakaa yhdes-

sä puolison kanssa. (Tulppala 2012.) 

 

Lapsettomuushoitojen myötä yhä useampi pari saa kuitenkin kauan toivomansa lapsen. Lapsetto-

man identiteetistä ja lapsettomuudesta kärsineestä ei ole helppoa muuttaa itseään vanhemmuuden 

rooliin ja unohtaa kaikki jopa monien vuosien aikana läpi käydyt vastoinkäymisen tunteet ja petty-

mykset. Lapsettomuuskokemus lievittyy yleensä raskauden alettua ja lapsen synnyttyä. Tärkeää kui-

tenkin on, että hoitohenkilökunta huomioi kuka pariskunta tarvitsee apua päästäkseen raskaiden 

lapsettomuushoitojen kokemustensa ylitse. (Tulppala 2012.) Lapsettomuuden aiheuttaman surupro-

sessin läpikäyminen on erittäin tärkeää. Voi olla mahdollista, että lapsettomuuden kokemukset voi-

vat heijastua lapsiperheen arkeen tai tulevat mieleen pitkän ajan kuluttua. (Lindfors ym. 2016, 13.) 
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4 MIES JA LAPSETTOMUUS 

 

Lapsettomia miehiä on ollut aina mutta syy on vaihdellut. Miehen ympäristön asettamaan muottiin 

on kuulunut kestää tilanne, koska sen tunnustaminen olisi raskasta, henkilökohtaista. Miten mies voi 

kertoa ääneen se, että haaveilee isyydestä ja sen tuomasta onnesta mutta se saattaa jäädä turhaksi 

toiveeksi. (Enwall 2005, 120.) Miehelle isyys on ollut aikojen alusta saakka tärkeä asia kolmelta kan-

nalta: suvun jatkuvuuden vuoksi, sosiaalisen arvostuksen ja miehisyyden identiteetin takia. Identi-

teettinsä kannalta mies oli mies vasta kun hän oli biologinen isä. Omalla lapsella osoitettiin ulkopuo-

lisille myös mieskuntoisuus. Isyys toi miehelle lisäarvon suvun ja oman perheen kesken, koska työ-

voimasta ja vanhuuden turvasta oli jatkuva puute. (Tulppala 2012; Huttunen 2001, 127.) 

 

Väestöliiton tilastojen mukaan koulutus vaikuttaa miesten ja naisten lasten saatiin. Miehistä 40 - 44 

vuotta, joilta puuttui peruskoulu jälkeinen koulutus, oli lapsettomia lähes 40 %. Korkeakoulututkin-

non suorittaneilla kolme lasta tai enemmän oli noin 25 % miehiä. Naisilla vastaavat luvut olivat päin-

vastaisia. (Miettinen ja Salo 2018.) 

 

Naiset ja miehet haluavat lapsia äitiyden ja isyyden kokemusten takia sekä siksi, että elämä jatkuisi 

ja tuntuisi tarkoituksen mukaiselta. Lasten kasvun ja kehityksen seuraaminen on miesten mielestä 

tärkeää. (Gissler, Klemetti, Lammi-Taskula ja Miettinen 2009). Miesten kokemus lapsettomuudesta ei 

ehkä poikkea naisten tuntemuksista mutta miesten tapa ilmaista ja tunteitaan ja se miten selvitään 

kriisistä voi olla hyvin erilainen (Pruuki ym. 2015, 48). Tulppalan (2012) mukaan miehet ja naiset 

reagoivat eritavalla lapsettomuuteen. Jos lapsettomuus on miehestä johtuvaa se vaikuttaa suuresti 

siihen miten mies kokee itsensä seksuaalisesti sekä vaikuttaa itsetuntoon ja miehisyyteen. Miehet 

kokevat lisääntyvää stressiä jos mahdolliset lapsettomuushoidot eivät toimikkaan toivotulla tavalla. 

Samoin he voivat myös ajatella, että oma biologisesti saatu lapsi täydentäisi vajavaiseksi koettua su-

kupuoliroolia (Miettinen 2011, 56). 

 

Syitä tähän eroon reagoinnissa voidaan hakea historiasta. Miehet on perinteisesti opetettu olemaan 

itkemättä, koska surun avointa ilmaisemista on pidetty heikkoutena ja miesten oletetaan olevan 

vahvoja sekä pitämään itsensä kontrollissa. Tämä olettamus asettaa miehen tukija rooliin ja monesti 

miehet kuvaavat jääneensä myös ulkopuolisiksi. Eikä tässä tilanteessa miehen erilaisille tunteille ole 

parisuhteessa tilaa. (Salzer 1994, 58.) 

 

4.1 Mistä on lapsettomana jäänyt paitsi 
 

Miehistä on tullut isiä ja he ovat olleet isiä jo aikojen alusta mutta elämä nykyään on poikkeuksellista 

sekä isänä olemisen, että myös isäksi tulemisen suhteen. Kuten jo aikaisemmin on todettu, synty-

vyyden laskiessa yhä harvempi mies ylipäätään tulee isäksi. Isäksi tuloa ei voi pitää itsestään selvyy-

tenä, joka tapahtuu tietyn ihmisen tietyssä vaiheessa elämää. (Eerola ja Mykkänen 2014, 7, 14.) 
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Isyyden kokemus, lapsen hoivaamisen halu ja lapsen kasvun ja kehityksen seuraamisen halu ovat 

tärkeää varsinkin hedelmöityshoitoihin hakeutuneiden miesten mielestä. Lapsettomuushoitoihin ha-

keutuvilla on vahva motivaatio vanhemmiksi (Miettinen 2011, 56).  

 

Miten isyys määritellään ja kuka oikeastaan on isä? Isyystutkija Jouko Huttunen on tarjonnut mallia, 

jossa hän jakaa miesvanhemmuuden neljään eri isyydenmuotoon: biologinen, juridinen, sosiaalinen 

ja psykologinen isyys. Voimakkain mielleyhtymä syntyy miehen ja lapsen yhteyteen biologiselta kan-

nalta. Isäksi määritellään se, joka on lapsen siittänyt. Riippumatta siitä, tiedetäänkö hänen henkilöl-

lisyyttään. Nykyään isän määritelmä on muuttunut keinohedelmöitysten ja sateenkaariperheiden 

myötä ja se voisi aivan yhtä hyvin olla: Isä on yleensä mies sukupuolinen henkilö, joka ei ole synnyt-

tänyt lasta mutta, jolla on lapseen läheinen suhde. Biologinen isyys määritellään miehen ja lapsen 

välillä olevaksi biologiseksi ja perinnölliseksi suhteeksi. Tätä suhdetta ei pidä pitää merkityksettömä-

nä lapsen tai miehen itsensä kannalta. Jo tieto siitä, että omat geenit jatkavat elämää on merkityk-

sellinen miehen identiteetille ja elämän päämäärälle. (Huttunen 2001, 57- 59.) 

 

Juridinen isyys on miehen oikeutta lapseen isyysolettamuksen, avioliiton tai adoption kautta (Huttu-

nen 2001, 60). Sosiaalinen isyys on lapsen kanssa asumista, arjen jakamista hänen kanssaan sekä 

joissain määrin myös hoivan, huolenpidon ja ajan tarjoamista. Myös lapsen kanssa julkisesti esiinty-

minen erilaisissa tilanteissa, joissa mies saa ikään kuin isyyden hyväksynnän ja ulkopuoliset pitävät 

miestä lapsen isänä vaikkei näin biologisesti olisikaan. (Huttunen 2001, 62.) 

 

Psykologinen isyys on tunteeseen ja kiintymykseen perustuvaa isäsuhdetta. Tämä on näistä isyyden 

muodoista vaikeimmin hahmotettava ja käytännössä vaikeimmin saavutettava, sillä se määräytyy 

lapsen kautta. Miehen puolelta psykologinen isyys on tunnistettavissa siten, että lapsi aiheuttaa use-

ampia tunteeseen pohjautuva merkityksiä sekä niin, että miehelle tulee voimakas suojelun, hoivaa-

misen, auttamisen, henkisen tukemisen, läsnä olemisen ja yhteisen ajan viettämisen tarve eli puhu-

taan kiintymyssuhteesta. Tämän lisäksi miestä ja lasta yhdistävät tiedolliset ja moraaliset kysymyk-

set. Isä ei ole vain arjessa mukana oleva henkilö vaan hänellä on aito kiinnostus lapsen ajatusmaa-

ilmasta sitä arvostaen. Hän on myös viisas kasvattaja joka jaksaa kuunnella, keskustella ja kärsivälli-

sesti vastata kysymyksiin. (Huttunen 2001, 64.)  

 

Perinteisesti isyys on ollut automaattisesti miehelle kaikkea edellä kuvattua isyyttä mutta nykyään 

terveydenhuollon kehittymisen myötä on tullut moderni versio isyydestä, jossa keinohedelmöityksel-

lä on tuotettu isyys. Tästä puuttuu kokonaan biologinen puoli, koska hedelmöitykseen on voitu käyt-

tää ulkopuolisen siittiöitä. Käytännössä tällainen isyys ei varmaankaan poikkea perinteisestä biologi-

sesta isyydestä. Varmaan tietoa asiasta ei ole, sillä miesten kokemuksia ja syvimpiä tunteita tähän 

liittyen ei ole tutkittu. (Huttunen 2001 67.) Tutkimuksissa ei ole myöskään huomioitu isiä, joiden 

lapsi on menehtynyt (Mykkänen 2014, 204). 

 

Nykyään suhteen laatu lapsen kanssa on todennäköisesti tärkeämpää kuin sen biologinen alkuperä. 

Lapsen ei ole enää toivottavasti tänä päivänä ajatella olevan miehen aseman ja identiteetin tuki 

vaan mahdollisuus aitoon ihmissuhteeseen. (Huttunen 2001, 128.)  
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Miesten lapsettomuudesta puhutaan vähän ja sitä ei ajatella naisten lapsettomuuden kanssa tasave-

roisena ongelmana. Perhemuodot ovat moninaistuneet ja myös samaa sukupuolta olevien miesten 

ja sateenkaariperheiden vanhemmuus on hyväksyttävämpi osa yhteiskuntaamme. Tätä ei kuiten-

kaan ole suomalaisessa isyystutkimuksessa huomioitu. (Mykkänen 2014, 204). 

 

Tästä vielä vähemmän puhutaan, että miehet kaipaavat lasta tai heillä olisi vauvakuume. Tässä kes-

kustelussa on hallitsevana ollut viime aikoina hyväksikäyttö ja pedofiliapuhe. (Jämsä 2010, 34.) Mie-

hen pitää olla erityisen rohkea puhuessaan omasta kaipuusta lasten seuraan tai siitä miten vaikeaa 

tahattomasti lapsettomalla miehellä voi olla (Huttunen 2001, 128). Miehen ja naisen lapsen kaipuu 

voi olla oireineen samanlaista (Rotkirch, Basten, Väisänen ja Jokela, 2012). 

   

Miehet ovat kuitenkin alkaneet haluta ja tahtoa isiksi myös niissä tilanteissa, joissa he yleensä olisi-

vat jääneet hiljaisiksi ja tyytyneet siihen, että heistä ei tule isiä koskaan. Tämä tasa-arvoistaa mie-

hen osuutta lapsentekopäätöksessä naisen kanssa mutta voi olla uhkana lapsettomassa parisuhtees-

sa. (Mykkänen 2014, 63 - 64.)  

 

Mykkänen kertoo väitöskirjassaan (2010) isäksi tulleiden miesten kertomuksia niistä arkisista hetkis-

tä ja yhdessä tekemisestä kun ollaan lapsen kanssa. Esimerkiksi miten mahtavaksi tunteeksi eräs 

mies kuvasi sitä, että lapsi kutsuu häntä isäksi tai miten isä kertoi ylpeänä, kun lapsi oppi sanan 

pappa. Oman lapsen menettämisen pelko tai, että lapselle tapahtuisi jotakin saavat isille kylmiä vä-

reitä jo pelkkänä ajatuksena. Suurin osa isistä nauttii ja riemuitsee omasta isyydestään, josta on 

saanut enemmän kuin on osannut toivoa. Oman elämän merkitykselliseksi kokeminen miehillä koos-

tuu monesti jo työn lisäksi tai sen sijaan omasta perheestä ja isyydestä. (Mykkänen 2014, 64.) 

 

4.2 Lapsettomuuden kokemukset ja vaikutus parisuhteeseen 

 

Lapsettomuudella on parisuhteeseen sekä kielteisiä, että myönteisiä vaikutuksia. Vuosien aikana se 

voi tuoda paria lähemmäs toisiaan mutta se voi etäännyttää. Se nostaa esille tärkeän kysymyksen: 

kohtaammeko tämän haasteen yhdessä toinen toistamme tukien vai olemmeko eripuolilla. Omaa 

puolisoaan on tärkeää kuunnella mutta pitää uskaltaa kysyä ja kertoa omat tarpeensa ja pelkonsa. 

(Pruuki ym. 2015, 56 – 59.) 

 

Parisuhteen vahvistuminen 

 

Lapsettomuus voi olla parisuhteessa se lähentävä ja yhdistävä tekijä surun muodossa. Surussa koe-

taan usein läheisyyttä. Surun ja toivon kautta parit voivat tukea toisiaan vaikeassa tilanteessa ja lap-

settomuus voi olla se yhdessä pitävä voima. Lapsettomuuden myötä kiintymyksen, lojaaliuden ja si-

toutumisen tunteet toista kohtaan vahvistuvat. Tässä tilanteessa lapsettomuus voi tuoda syvän kes-

kinäisen tuen ja ymmärryksen tuntemuksen jota ennen ei ole ollut. Näin lapsettomuus on se joka 

kehittää ja vie parisuhdetta eteenpäin ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vaikka läheisyys ja 
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yhteen kuluvuus parantuisivat, voi pariskunta kuitenkin olla tyytymätön suhteeseensa, sillä lapset-

tomuus vaikuttaa suuresti seksuaalisuuteen. (Sallinen, 2006, 23.) 

 

Jos pariskunta päätyy lapsettomuushoidoissa käyttämään luovutettuja sukusoluja, tämä on monesti 

pitkän harkinnan tulos. Päätökseen sisältyy syvää luopumisen tuskaa mutta toisaalta tieto siitä, että 

ainakin toisen vanhemman perimä jatkuu ja saadaan kauan yhdessä toivottu lapsi. Päätös voi vah-

vistaa pariskunnan keskinäisiä välejä entisestään mutta mies voi kokea ulkopuolisuuden tunteita 

synnytyksen jälkeen varsinkin, jos on käytetty luovutettuja siittiösoluja. (Tulppala 2012.)  

 

Positiivisina vaikutuksina voi ehkä myös ajatella, että osaa arvostaa pitkään toivottua lasta jos he-

delmöityshoidot ovat onnistuneet. Kokemuksena lapsettomuus on opetus eräästä elämänkriisistä, 

josta voi selvitä. (Lindfors, 2012, 275.)   

 

Parisuhteen heikentyminen 

 

Miehet ovat Tulppalan (2012) mukaan huolissaan miten lapsettomuus vaikuttaa heidän parisuhtee-

seen, elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa. Naisen reaktio, esimerkiksi itku voi saada miehen neuvotto-

maksi, kun hän ei tiedä miten toimia. Mies saattaa pelätä, että vaimo tuomitsee hänet. Näissä tilan-

teissa miehet myös kokevat usein avuttomuutta, sillä he haluaisivat toimia ja löytää ratkaisuja. Täs-

sä tilanteessa parasta olisi ottaa toinen syliin ja halata, sillä se vähentää ahdistusta. (Pruuki ym. 

2015, 59.) Miesten tukijan rooli vielä monesti korostuu lapsettomuushoidoissa. Niissä yleensä keski-

tytään enemmän naiseen, varsinkin jos syy on naisessa. Mutta myös siksi, että nainen on yleensä 

fyysisesti hoitojen kohde ja mies unohdetaan helposti kokonaan. Pariskunta saattaa uhrata molem-

pien kaikki voimat siihen, että hoidot suoritetaan läpi ja nainen selviää niistä. (Pruuki ym. 2015, 52.) 

 

Miehellä ei ole tässä tilanteessa monesti mahdollisuutta surra ja miettiä miltä hänestä tuntuu, vaikka 

lapsettomuuden syy olisi miehessä. Tässä tilanteessa elimistön puolustusmekanismit, erityisesti koko 

tilanteen kieltäminen ovat vahvoja. Miehet voivat jäädä tässä vaiheessa todella yksin sekä kärsiä 

stressistä. Tuen saaminen muulta kuin omalta puolisolta voi olla vaikeaa. Miehet eivät välttämättä 

osaa tuoda tunteitaan esille ja ei myöskään ole ketään kenelle niistä kertoisi. Varsinkin toiselle mie-

helle omista tunteista puhuminen on vaikeaa. Miesten tunteet lapsettomuudesta tulevat monesti 

pintaan paljon myöhemmin kuin naisten. Ne voivat tulla esille esimerkiksi alakuloisuutena. Töissä voi 

tulla jännittyneisyyden, kohtuuttoman masennuksen sekä kateuden ja ärsyyntyneisyyden tunteita 

kun kuulee muiden lapsiuutisia tai näkee isiä lapsineen. (Salzer 1994, 58 - 59.) 

 

Lapsettomuudesta kärsivä pari ei herkästi kerro lapsettomuudestaan ulkopuolisille, koska asia koe-

taan niin henkilökohtaisena (Miettinen, 2011, 40- 41). Puhumattomuus voi heijastua parisuhteeseen 

vuosien jälkeen, kun ei pystytä jakamaan kokemuksia mitä on tapahtunut itselle tai sen vaikutuksis-

ta parisuhteelle. Ne asiat, jotka ovat jääneet puhumatta hoitojen aikana jäävät monesti puhumatta 

vielä vuosienkin päästä. Puhumattomuus suhteessa voi tuntua yksinäisyyden kokemuksena tai tun-

netason etäisyytenä. Lapsettomuuden kriisistä pariskunnat selviytyvät parhaiten puhumalla sitä kes-

kenään, koska tällöin sillä on paria yhdistävä jaettu kokemus. Lapsettomuus voi olla kuitenkin niin 
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vaikea tilanne, että puolisot saattavat miettiä eroa tai puolison vaihtoa. Yleisesti kuitenkin kriisi ja 

yhteinen suru ovat yhdistävä tekijä ja puolison arvo korostuu. (Pruuki ym. 2015, 67 - 68, 74.)  

 

Lapsettomuus vaikuttaa ihmisen seksuaalisuuteen monin eri tavoin. Seksi muuttuu halusta pakoksi 

ja muistuttaa kipeästi omasta kyvyttömyydestä. Se nostaa myös pintaan tunteet naiseudesta ja mie-

hisyydestä. Seksin ajoittaminen tiettyyn aikaan kuukaudesta aiheuttaa suorituspaineen ja erektioon 

häiriöitä. (Tulppala 2012). Seksielämä voi huonontua merkittävästi lapsettomuuden myötä ja se voi 

olla paheneva kierre. Naiseen liittyvistä ongelmista huolimatta yhdyntä ja hedelmöittyminen voivat 

tapahtua kun taas miehestä johtuva ongelmat kuten haluttomuus tai erektiohäiriöt voivat estää sen 

kokonaan. (Pruuki ym. 2015, 63.) Lapsettomuushoidot voivat viedä viimeisenkin halun harrastaa 

seksiä, sillä se muistuttaa kipeästä tilanteesta ja samalla tuo mieleen oman kyvyttömyyden. Se 

muistuttaa siitä, että keskenään rakastelemalla he eivät pysty saamaan lapsia vaan tämä asia on pi-

tänyt siirtää muiden hoidettavaksi. Lapsettomuus vaikuttaa itsetuntoon ja ajatukseen omasta varta-

losta. Molemmat puolisot voivat ajatella, että he eivät ole toisesta seksuaalisesti haluttavia ja toinen 

ei halua häntä muuten ollenkaan. Keskinäisen suhteen ja läheisyyden vaaliminen auttaa pariskuntia 

selviämään paremmin lapsettomuuden vuosistaan. (Pruuki ym. 2015, 65.) 

Jos lapsettomuuden hoitoon käytetään luovutettuja siittiösoluja, mies voi tuntea itsensä riittämättö-

mäksi ja kokea, että sukulaiset syrjivät tai halveksivat heitä. Miestä voi vaivata ajatus, että vaimo 

hedelmöitetään toisen miehen siittiöillä ja hän voi kokea itsensä ulkopuoliseksi. Miehellä jolla on hy-

vä itsetunto ja luottaa itseensä elämässä muutenkin tulee puolison tuella selviämään epävarmuuden 

tunteistaan. (Salzer 1994, 278 – 279.)   

 

Tärkeää on, että lapseton pari ei jää yksin surunsa kanssa ajatellen, että kenelläkään muulla ei ole 

samanlaista ongelmaa. Lapsettomille on myös oma kokemusasiantuntijuuteen perustuva organisaa-

tio Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, joka tarjoaa tukea ja sen avulla voi olla yhteyksissä muihin 

tahattoman lapsettomuuden kokeneisiin omasta elämän tilanteesta riippumatta. (Lindfors 2012, 

294.) 

 

4.2 Lapsettomuuden käsitteleminen ja siihen saatu tuki 
 

Lapsettomuuden tiedostaminen on vaikeaa ja siitä puhuminen ei ole helppoa edes läheisimpien ih-

misten kanssa. Ympäristön asenteet lapsettomuutta kohtaan ovat muuttuneet hyväksyvämmäksi voi 

pari kohdata silti hämmästelyä ja tahdittomia kommentteja. Suvulta ja vanhemmilta voi myös tulla 

tahatonta sosiaalista painetta. Molempien puolisoiden hoidoissa läsnä olo ja hoitohenkilökunnan riit-

tävä paneutuminen lapsettomuudesta kärsivän pariskunnan psyykkiseen jaksamiseen on välttämä-

töntä. (Tiitinen ym. 2011.)  

 

Miehelle vaikeista asioista puhumattomuus voi olla tahatonta tai tietoinen valinta. Tämä ei johdu sii-

tä, että mies ei kieltäisi lapsettomuuden vaan siitä, että hän ei halua tuottaa puolisolleen enempää 

pahaa mieltä nostamalla vaikea asia esille. Myös kokemattomuus vaikeiden asioiden puhumisesta voi 

olla esteenä sanoa mitään. Miehelle puhumisella voi olla arvo, jos se johtaa toivottuun päämäärään. 

Kun kaikki on epäselvää, tunteiden sanoiksi luominen on vaikeaa. (Pruuki ym. 2015, 67 - 68, 74.)     
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Lapsettomuudesta kärsivän hoito vaatii hoitohenkilökunnalta laajaa osaamista parisuhteesta, intii-

miydestä, seksuaalisuudesta ja surutyön tuntemuksesta. Tietoa on oltava lisäksi lapsettomuuden 

hoidosta sekä lapsettomuuskriisin vaiheista. Lapsettomat tarvitsevat tukea lapsettomuudesta sel-

viämiseen sekä läheisiltään mutta myös terveydenhuollon ammattilaisilta. Hoitohenkilökunnalta saa-

tu tuki korostuu jo siinä vaiheessa kun syitä hedelmättömyydelle vasta lähdetään etsimään. (Tulppa-

la 2002.) 

 

Jos pari päätyy hedelmällisyyshoitoihin he tarvitsevat kaikkea siitä tietoa millaisia tutkimuksia tullaan 

tekemään, mitä eri hoitomahdollisuuksia on olemassa ja mitkä näistä hoidoista ovat heidän kannal-

taan parhaita. Ammattilaisilta saadun tieto ja tuki ovat tärkeitä, jotta ehkäistään omia pelkoja tai 

asenteita hoitoja kohtaan. (Miettinen 2011, 46 - 47.) Ammattilaisilta ei useinkaan ole saatu sitä tu-

kea mitä olisi tarvittu. Oikeasuuntaisen tiedon kertominen on tärkeää, sillä monella voi olla epä-

realistiset odotukset ja käsitykset hoidoista. Osa pareista saattaa olla jo hyväksynyt tai tiedostaa itse 

lapsettomuutensa mutta haluaa tutkimusten avulla saada vahvistuksen epäilykselleen. (Miettinen 

2011, 65.) Miettisen tutkimuksesta kävi myös ilmi, että vain 5 % naisista ja 3 % miehistä on puhu-

nut lapsettomuushoidoistaan avoimesti kaikille. Valtaosa 80 % naisista ja noin 60 % miehistä oli kui-

tenkin puhunut siitä muutamien ystävien ja sukulasten kanssa.  

Parasta olisi, että psyykkisen työn ammattilainen olisi mukana hoitotyöryhmässä. Psyykkiselle tuelle 

on tarvetta lapsettomuuden kaikissa vaiheissa. Erityisen tärkeäksi tuki nousee kun mietitään lapset-

tomuuden hoitojen aloittamista tai niiden lopettamista. Sekä siinä vaiheessa kun aletaan pohtia lah-

joitettujen sukusolujen käyttämistä. Jos omaa lapsettomuuskriisiään ei käy läpi, vierailla sukusoluilla 

saatu lapsi voi olla joka päivä muistuttamassa omasta kyvyttömyydestä saada lapsia. (Tulppala 

2002.)  

 

 

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miesten ajatuksia lapsettomuudesta ja miten he kokevat 

sen vaikuttaneen heidän elämäänsä. 

 

Tavoitteena tuoda miesten kokemukset lapsettomuudesta esille, antaa miehille vertaistukea sekä 

tuoda hoitohenkilökunnalle lisää tietoa lapsettomuuden vaikutuksesta miesten elämään. 

 

Tutkimuskysymys: 

Millaisia kokemuksia miehillä on lapsettomuudesta? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

  

Opinnäytetyö miesten ajatuksia ja kokemuksia lapsettomuudesta toteutettiin kvalitatiivisena eli laa-

dullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ilmiön kuvaus, ymmärrys ja antaa 

sille mielekäs tulkinta. Pyrkimyksenä on ilmiön syvällinen ymmärtäminen. (Kananen 2012, 29 – 30.) 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan myös kiinnostuneita merkityksestä, eli siitä miten ihminen kokee 

ja näkee todellisen maailman (Kananen 2014, 19). Laadullinen tutkimus soveltuu alueille, josta ei ole 

paljon aikaisempaa tutkimusta. Tarkoituksena on luoda uusia käsitteitä, joita voidaan käytännössä 

hyödyntää. (Nieminen 2006, 220.) Tutkimussuuntausta valitessaan laadullisen tutkimuksen tekijä 

joutuu varautumaan jonkinlaiseen tunnekuormitukseen. Siksi hänellä on oltava kriittistä ja analyyttis-

tä ajattelua sekä luovuus ja kykyä myötäelämiseen. (Kylmä ja Juvakka 2007, 154.)     

 

Opinnäytetyössä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä, joka on laadullisen aineiston perusana-

lyysimenetelmä. Tämän menetelmän avulla voidaan sekä kuvata, että analysoida erilaisia aineistoja. 

Sen tarkoituksena on ilmiöiden laaja mutta tiivis esittäminen. Etuina on sisällön sensitiivisyys ja tut-

kimusasetelmien joustaminen. Sisällön analyysin avulla tuotetaan merkityksiä, seurauksia sekä sisäl-

töjä. (Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen 2009, 133 - 135.) 

 

6.2 TUTKIMUKSEN KULKU 
   

Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n Facebook-sivuillaan jul-

kaiseman linkin avulla. Linkki oli kesäkuun 2017 avoinna ja vastaajat saivat täyttää täysin anonyy-

misti Google Forms:n avulla tehdyn kyselyn. Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. (LIITE 1.) Tällä 

tavoin haluttiin saada esille vastaajien todelliset ajatukset ja kokemukset esille johdattelematta niitä 

tai antamatta vaihtoehtoja vastauksille. 

 

Kyselyn sekä avointen vastausten edut ja haitat 

 

Kyselyn etuina pidetään sitä, että sen avulla voidaan kerätä laajaa tutkimusaineistoa suurelta ihmis-

joukolta sekä voidaan kysyä monia asioita. Tämä on tutkijan kannalta tehokas menetelmä, koska se 

säästää aikaa ja vaivaa. Kyselyn aikataulun ja kustannusten arviointi varsin tarkkaa. Heikkoutena pi-

detään sitä, että ei ole mahdollista varmistua miten vakavasti kyselyyn vastaajat ovat siihen suhtau-

tuneet, ovatko he vastanneet rehellisesti. Hyvän kyselylomakkeen tekeminen on haasteellinen itse 

tutkijalle, vie aikaa ja vaatii myös erilaisia tietoja ja taitoja. Vastaamattomuus voi myös olla ongel-

ma. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2014, 193.) 

 

Vastaajilta kysyttiin taustatietoina sukupuolta ja ikää. Nämä eivät kuitenkaan vaikuttaneet tutkimus-

tuloksiin, vaan niitä kysyttiin tutkimuksen luotettavuuden ja toistettavuuden vuoksi.  

 

Vaikka tutkijalla on taustatietoa tutkittavasta asiasta, sen ei anneta vaikuttaa tuloksiin vaan pyrittiin 

tuomaan esille ”miesten todelliset ajatukset ja kokemukset” näitä tuotiin esille suorilla lainauksilla.  
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Analyysi yksikkönä tässä tutkimuksessa käytettiin sitä osaa lauseesta joka toi esille miesten koke-

muksen asiasta ja vastasi tutkimustehtäviin. 

Vastaukset tulostettiin ja niitä luettiin useita kertoja läpi. Sitten vastauksista alettiin etsiä niitä lausei-

ta, jotka vastaavat kysymykseen ja ne kirjoitettiin taulukkoon. Tämän jälkeen vastauksia alettiin pel-

kistää. Tässä varottiin pelkistämästä liikaa, jotta alkuperäinen ajatus säilyy. Tämän jälkeen luokitel-

tiin vastaukset sen mukaan mitkä olivat samanlaisia ja sopivat yhteen ja näistä tuli alaluokkia. Sa-

man sisältöiset alaluokat muodostivat yläluokkia. Tämän jälkeen yläluokista nimettiin yhdistävä luok-

ka. Analysointi tehtiin tutkimuskysymys kerrallaan, jotta luokitteluprosessin seuraaminen olisi selke-

ämpää lukijoille ja tutkijalle itselleen.  

    

TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisilmaisujen pelkistämisestä ja luokkien muodostamisesta 

Miesten kokemuksia mistä he lapsettomana ovat jääneet paitsi 

SUORALAINAUS PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

” …elämä ei tunnut täydeltä” 

”…tyhjä syli tunne…” 

”…jäänyt paitsi isyyden koke-

misesta…” 

”…perheestä, haaveesta olla 

suurperheen isä” 

”…mietin paljon, että mistä 

tulen jäämään paitsi” 

”…sanooko kukaan minua 

isäksi” 

”näenkö - - lapseni ensi aske-

leita tai ensimmäistä koulupäi-

vää”  

”jään paitsi kaikesta lapsen ja 

isän välisestä tekemisestä 

”…mietitään keneltä lapsi on 

perinyt piirteitä…” 

”…lapsen iloa, riemua, ihmet-

telyä - - kiukkua, surua  

”…sitä tyydytyksen tunnetta 

kun isovanhemmat ihastelevat 

lasta - - onnellisia vanhempien 

puolesta” 

”omasta lapsesta. Mitä ikinä 

siihen kuuluukin.” 

”…olisi hienoa kasvattaa omaa 

lasta - - opettaa tälle maailman 

eri asioita” 

elämä ei tunnu täydeltä 

tyhjä syli 

isyyden kokemus 

 

perheettömyys 

 

mistä jään paitsi 

 

isä kokemuksen puuttumi-

nen 

jäädä paitsi oman lapsen 

ensi askelista ja koulupäi-

västä 

isyyden kokemusten puut-

tuminen 

 

oma perimä 

 

lapsen tunteiden seuraami-

nen 

 

iloitseminen lapsesta ja 

isovanhempien onnesta 

 

oman lapsen kaipuu 

 

oman lapsen kasvattaminen 

ja opettaminen 

 

 

 

tyhjyys 

 

 

 

 

oman lapsen kasvaminen 

 

 

 

 

 

 

vanhemmuuden kokematta 

jääminen 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Kyselyn ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin sukupuolta ja kaikki vastaajat olivat miehiä. Toisena 

kysymyksenä kysyttiin vastaajien ikää. Kyselyyn vastanneista yksi oli 18 - 28-vuotias, kahdeksan 

vastanneista oli 29 - 39-vuotiaita ja kolme 40 - 50-vuotiaita. Yli 50-vuotiaita ei ollut yhtään. 

 

TAULUKKO 2. Kyselyyn vastanneiden miesten ikä 

 

 

7.1 Miesten tausta ja kokemukset lapsettomuudesta 
 

Kyselyn kolmannessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin kertomaan hieman taustoistaan ja sitä mi-

ten lapsettomuus oli heidän mielestään vaikuttanut esimerkiksi parisuhteeseen. 

Kyselyyn vastanneista miehistä yhtä vaille kaikki olivat parisuhteessa. Yksi vastanneista oli parisuh-

teessa miehen kanssa. Yksi vastaajista oli jäänyt ilman puolisoa ja siksi lapseton. Yksi vastaajista oli 

vapaaehtoisesti lapseton, child-free. Yksi oli saanut lapsen lapsettomuus hoitojen kautta. Yksi mie-

histä oli saanut lapsen puolisonsa kanssa vasta useiden keskenmenojen jälkeen. Yhdellä vastaajalla 

oli sairaus, jonka vuoksi hän ei todennäköisesti pysty koskaan saamaan biologisia lapsia. Yhdellä 

vastaajalla oli jo lapsia mutta toive vielä ”iltatähdestä” jota ei kuulunut. Kolme vastaajista oli käynyt 

kaikki lapsettomuushoidon läpi tuloksettomina. Yhdestä vastaajasta oli tullut isä luovutetuilla siit-

tiösoluilla. Yksi koki kärsineensä lapsettomuudesta mutta hän oli saanut lapsen. 

Vastauksista tuli esille luokittelujen perusteella, että lapsettomuus oli vaikuttanut parisuhteeseen se-

kä vahvistavana, että erottavana kokemuksena. 

 

Vahvistavina tekijänä koettiin se, että puolisot olivat lapsettomuuden myötä joutuneet keskustele-

maan asioista enemmän ja syvällisemmin toistensa kanssa. Myös miehet kertoivat ymmärtävänsä 

puolisoaan nykyisin paremmin. Lapsettomuuden aiheuttamaa surua on pidetty yhteisenä yhdistävä-

nä kokemuksena. Miehet kertovat surevansa kun näkevät vaimon olevan surullinen. Vastauksissa tuli 

esille, että jos lapsettomuus on johtunut miehestä, kertoivat miehet saaneensa tukea ja ymmärrystä 

vaimoltaan. Miehet ovat tässäkin tilanteessa kokeneet, että lapsettomuus on yhteinen ongelma, jo-

hon etsitään yhdessä puolison kanssa ratkaisua. Vahvistavina vaikutuksina miehet myös kertoivat 

lapsettomuuden hyväksymisen myötä oppineensa nauttimaan vapaudestaan, arvostamaan omaa ai-
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kaa ja sitä, ettei tarvitse olla vastuullinen kenestäkään muusta kuin itsestään. Vastauksista tuli esille 

vapaaehtoinen lapsettomuus eli lapsettomuuteen oli päädytty yhdessä ja elämässä keskitytty esi-

merkiksi opiskeluun ja uraan perheen sijasta. Syitä tähän päätökseen oli monia, esimerkiksi ei koettu 

missään vaiheessa erityistä tarvetta saada lapsia. 

 

”Parisuhteeseen tullut positiivisena vaikutuksena sen vahvistumisen tunne, eli tuntuu 

että ollaan aiempaakin vahvempi ja tiiviimpi tiimi.” 

  

”Vaimon suhtautuminen asiaan oli parasta, mitä olen omassa parisuhteessa saanut 

koskaan kokea. Se oli sitä oikeaa rakkautta.”    

  

 ”Hän ei hylännyt minua, vaan ryhdyimme yhdessä etsimään asiaan ratkaisua.” 

 

 ”Ongelmat opettaneet kommunikoimaan paremmin ja enemmän…” 

  

”Nyt olemme pisteessä, jossa ensimmäisen lapsen saaminen pitäisi saada aikaiseksi 

kahden vuoden sisällä. Emme taida kuitenkaan tarttua kyseiseen ’optioon’.” 

 

Lapsettomuus on koettu taakkana tai erottavana kokemuksena, koska esimerkiksi oman puolison, 

toisen miehen kanssa tai yksinäisen miehen lapsen saaminen on täysin mahdotonta. Yhteiskunnan 

on koettu painostavan hankkimaan lapsia, vaikka yleinen tilanne Suomessa ei ehkä ole joidenkin 

miesten mielestä lapsiystävällinen. Parisuhteelle lapsettomuus koettiin vastausten perusteella niin 

suurena taakkana, että eroa nykyisestä puolisosta oli jopa mietitty. 

 

 ”…kannattaako jatkaa matkaa yhdessä vai lähteä eri teille” 

  

Tietoa lapsettomuudesta on pidetty vastausten mukaan elämässä vaikeimmaksi asiaksi hyväksyä. 

Miehet tunsivat, että eivät ole osanneet tukea puolisoitaan tarpeeksi lapsettomuushoitojen aikana.  

Seksi oli miesten mielestä varsinkin ennen lapsettomuushoitojen alkua pakollinen suoritus tiettynä 

aikaa kuukautta. Uutisen lapsettomuudesta miehet kertoivat myös aiheuttaneen seksuaalista halut-

tomuutta. Lapsettomuushoitojen aikana miehet kokivat, että heille jäi usein pelkkä tukijan roolin. 

Tämän oli koettu aiheuttavan avuttomuuden tunnetta, kun ei ole pystytty auttamaan puolisoa fyysi-

sessä tai psyykkisessä kivussa.  

 

”Lapsettomuus on ollut elämäni vaikein asia ja myös parisuhteelle erittäin vaikeaa ai-

kaa.” 

 

”Aiheutti se haluttomuuttakin…” 

 

 ”… tukijan rooli, mikä on erittäin hankalaa, kun kokee avuttomuuden tunnetta.” 
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Lapsettomuus on ollut parisuhteessa elinpiiriä rajoittava tekijä. Miehet kertovat, että joskus on tilan-

teita, joissa lapsiperheiden vältteleminen on koettu helpommaksi. Joissakin vastauksissa tuli ilmi, et-

tä lapsettomuudesta oli aiheuttanut vaimon katkeroitumista ja tämä oli vaikuttanut negatiivisesti 

miesten kanssa käymisiin perheellisten ystävien kanssa. Miehet ovat joutuneet rajoittamaan yhtey-

denpitoa itselle tärkeisiin ihmisiin tai tapaamaan heitä yksin. Tällä tavoin miehet kertovat ehkäise-

vänsä, etteivät tuota vaimolle enempää mielipahaa eikä asiasta tule riitaa. 

     

”Erityisen vaikeana koen sen, kun vaimo katkeroituu niitä ihmisiä kohtaan jotka saa-

vat lapsia. Yhteydenpito minulle tärkeisiin ihmisiin on rajoittunut. ” 

 

Osa miehistä kertoo, että ei ole osannut käsitellä ja puhua lapsettomuudesta ja siksi työntänyt sen 

kokonaan pois mielestään, toisilla puhumattomuus oli keino pysyä henkisesti vahvana. Miehet ker-

toivat tiedon lapsettomuudesta olleen niin rakas kokemus kokonaisuutena, että osa oli miettinyt ny-

kyisen parisuhteen tilaa ja sitä onko syitä olla enää yhdessä. Osalle vastaajista jopa ero on tullut 

mielen helpoimpana ratkaisuna. 

 

”Sulloin ajatuksen niin syvälle mieleeni, että pysyisin vahvana ja etten romahtaisi.” 

   

Vaimon kyvyn käsitellä lapsettomuutta puhumalla aktiivisemmin on tuonut miesten mielestä parisuh-

teeseen taakkaa, esimerkiksi siten, että asia on ollut jatkuvasti, päivittäin esillä. Miehet kertovat lap-

settomuudesta puhumisen yleisesti olevan vaikeaa. Asiasta ei myöskään ole ollut helppoa kertoa lä-

heisille ja osa kyselyyn vastanneista miehistä kertookin päättäneensä puolison kanssa yhdessä, ette 

asiasta kerrota kenellekään. Tähän päätökseen ovat tulleet varsinkin ne parit joiden lapsettomuus oli 

miehestä johtuvaa ja lapsettomuushoitoihin oli käytetty luovutettuja siittiöitä. Osa miehistä kertoo, 

ettei heillä ole ketään kenen kanssa asiasta voisi edes keskustella. 

 

 ”Vaimoni käsitteli huomattavasti aktiivisemmin asiaa…” 

 

 ”…emme halua kenenkään tietävän asiasta - - emme kerro läheisillemme.” 

    

Lapsettomuuden hyväksyminen on ollut myös negatiivinen kokemus. Osa miehistä kertoo, että heillä 

itsellään on ollut tiedossa jo lapsuudesta saakka jokin sairaus, jonka vuoksi lasten saaminen on to-

dennäköisesti mahdotonta. Tämän lapsettomuutta aiheuttavan sairauden surun vaimo joutuu käsit-

telemään uutena tietona ja miehet surevat puolison surua.   

 

 ”Sehän oli valtava shokki..” 

 

”…Lapsettomuus on jokaiselle ihmiselle yksilöllinen koettelemus vaikka oltaisiin pa-

risuhteessa.” 

  

 ”Itkin monet kerrat, kaikki tuntui menettäneen merkityksen.” 
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 ”Asia aiheuttaa surua vaimolleni ja se taas surettaa minua…” 

 

TAULUKKO 3. Miesten tausta ja kokemukset lapsettomuudesta 

 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Sopivan puolison puuttumi-

nen 

Parisuhteelle taakka 

Puhumisen vaikeus 

Lapsettomuuden käsittele-

misen vaikeus 

 

Parisuhteelle positiivinen 

asia 

Kommunikaation parantu-

minen 

Tilanteen hyväksyminen 

 

 

 

Parisuhteen heikentymi-

nen 

 

 

 

Parisuhteen vahvistumi-

nen 

 

 

 

 

Parisuhdetta vahvistavat tai 

erottavat kokemukset 

 

 

 

7.2 Lapsettomuuden miehissä herättämät tunteet 
  

Kyselyn neljännessä kysymyksessä selvitettiin lapsettomuuden miehille aiheuttamia tunteita. Lapset-

tomuus on herättänyt hyvin erilaisia tunteita. Luokittelussa pääluokaksi tulivat lapsettomuuden eri-

laiset tunteet. Suurin yksittäinen tunne vastauksissaan on surun tunne. Sitä kuvasi kokevansa lähes 

puolet vastaajista. Surua miehet kertoivat tuntevansa esimerkiksi puolison surusta. Miehet kertoivat 

kokevansa surua siitä, ette heistä voi koskaan tulla isää. Surua miehet kertoivat kokeneensa myös 

sairaudestaan jonka takia heistä ei voi tulla isää. Miehet kuvasivat esimerkiksi tyhjää syliä sekä tyh-

jyydestä, joka elämässä on ilman lasta. Miehet kertoivat lapsettomuuden aiheuttavan yleistä masen-

nuksen tunnetta.  

 

”Tyhjä syli tunne vaivaa meitä molempia.” 

     

”…nuorena olen asiaa surrut mutta koska olen tähän kasvanut niin se ei minua enää 

vaivaa.”  

 

 ”Alkuun itkua ja surua, jopa masennusta.” 

 

Kateuden tunne oli tullut osalle vastaajista. Tunne nousi esimerkiksi niitä kohtaa, joilla oli lapsia.  

Vastaajat kuvasivat erilaisia vihan tunteita. Esimerkiksi epäuskoa ja vihaa siitä miten puolisoa on 

kohdeltu lapsettomuushoidoissa kun ei itse ole päässyt menemään mukaan. Vihaa koettiin myös 
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päihteiden väärinkäyttäjiä kohtaan, joille on tehty abortti. Miehet kertoivat kokevansa vihaa maail-

maa kohtaan. Vihaa kuvattiin myös pelottavana voimana joka auttaa kuitenkin elämässä eteenpäin.  

  

”Viha on pelottavan usein voimana jatkaessa eteenpäin…” 

  

Osa vastaajista kertoi tunteneensa itsensä yksinäisiksi ja avuttomiksi, esimerkiksi lapsettomuushoito-

jen aikana kun miehet kertovat, etteivät ole osanneet tukea puolisoitaan omasta mielestään oikein. 

Samalla osa miehistä kuvaa miten mahdotonta puolison lohduttaminen esimerkiksi keskenmenon 

jälkeen on. Miesten kuvaamana tässä tilanteessa vaimolta tuskan pois ottaminen olisi saman kuin 

loukkaisi menetetyn lapsen muistoa.    

 

 ”…tunsin oloni täysin voimattomaksi ja avuttomaksi.” 

 

”…lohduttaminen on lähes täysin mahdotonta, sillä mitkään sanat eivät auta tai vie 

tuskaa pois…” 

 

Tieto lapsettomuudesta on aiheuttanut myös ahdistuneisuutta ja osa vastaajista kuvasi suoranaista 

kauhua kuvatessaan kokemusta heille tehdyistä lapsettomuuden tutkimuksista. Miehet kuvasivat 

tutkimuksien olleen koettelemuksena omalle minuudelle. Tutkimuksiin meneminen on koettu häpeäl-

lisenä ja kohtelua kuvattu liukuhihnamaiseksi. Kauhua mainittiin tunteena yksinäisen lapsettoman 

miehen pedofilia epäilyistä. Osa vastaajista on kuvannut lapsettomuutta henkisenä kipuna. Lapset-

tomuuden kokemuksen vastaajat ovat sanoneet olevan omalle miehisyydelle kolauksena mutta sa-

malla he ovat myöntäneet koko ajatuksen turhaksi ja typeräksi. 

  

”Se sattui niin syvälle ja minä olin vain lääkärille liukuhihnalla oleva potilas.” 

  

”Olenko todella se, jonka olen luullut olevani kaikki nämä vuodet.” 

  

”…koin olevani täysin riekaleiksi revitty ja siitä hetkestä eteenpäin on täytynyt palat 

koota uudelleen kasaan; hieman erilailla koottuna, koska vanhat ajatusmallit eivät 

enää päteneet.” 

 

Erilaisia pettymyksen tunteita nousi myös esille vastauksissa. Miehet kokivat tuottaneensa pettymyk-

sen puolisolleen, perheelleen ja suvulleen, kun eivät pysty saamaan lapsia. Pettymystä koettiin myös 

siitä, että koko omalle olemassa ololle piti lapsettomuuden myötä etsiä jokin uusi merkitys.  

  

  ”…valtava pettymys, koko olemassa ololleni täytyisi keksiä uusi merkitys.”  

 

”…hetki, jolloin koin vahvan tunteen siitä, etten tule olemaan biologinen isä koskaan. 

Lasta oli yritetty yli vuosi ilman hoitoja. Koin vahvan paniikkihäiriö-reaktion...”     
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Eräs miehistä kertoi tunteiden vaihtelevan usein. Välillä ollaan tyytyväisiä esimerkiksi vapauteen ja 

vastuuttomuuteen mutta sitten pian ollaankin vihaisia, pettyneitä tai kateellisia. Lapsettomuutta osa 

vastaajista kuvasi hyvinä hetkinä jopa vapauttavana tunteena. Mies, josta oli tullut isä luovutettujen 

siittiöiden avulla, kertoi olevansa positiivinen ja kiitollinen. Hän tunsi kiitollisuutta sekä luovuttajaa 

kohtaa mutta myös omaa vaimoa kohtaan siitä, että oli saanut lapset. Biologisella isyydellä ei ollut 

lopulta mitään merkitystä. 

 

”Viha, kateus ja pettymys ovat lähes viikoittaisia tunteita, toisaalta nautin myös va-

paudestani…” 

 

”…minulla ei ole sanoja kuvata kuinka onnellinen ja siunattu olen. Minulla on kaksi 

lasta. Ne eivät ole omaa vertani, mutta sillä ei ole mitään merkitystä.” 

 

Vastaajat osasivat myös ajatella toisten lapsiuutisia kuullessaan, että muiden ilo ei ole heiltä pois ja 

lasten myötä tulee myös paljon huolta ja vastuuta. Vapaaehtoisesti lapseton vastaaja kertoi olevan-

sa tällä hetkellä tyytyväinen elämäänsä. Mutta vastauksesta tuli kuitenkin esille, että välillä hän poh-

ti, että isyys olisi hieno asia. Hän mietti, lisäksi millaista on lapsettoman vanhuus.  

 

”…lapsettomuudesta ei tarvitse välttämättä kärsiä, siitä voi ja pitää myös nauttia.” 

 

”Välillä ajattelen, että olisi hienoa olla isä.” 

 

”…miten tulen kokemaan vanhuuden, millaista on olla lapseton mies.” 

 

Osa miehistä myös kuvasi oman persoonan jollakin tapaa muuttuneen lapsettomuuden myötä. Ei ol-

la enää niin huolettomia ja elämäniloisia kuin ennen ja tätä ominaisuutta kaivattiin takaisin. 

Moni miehistä koki tuntevansa toivoa. Esimerkiksi siitä, että lapsettomuushoidot ehkä sittenkin on-

nistuisivat.  

 ”Kaipaan sitä huoletonta, iloista itseäni joka on ajan saatossa kadonnut.”   

 

Miehet toivat esille erilaisia epäreiluuden tunteita. Esimerkiksi, että yksinäinen nainen voi saada lap-

sen ilman sitoutumista parisuhteeseen mutta yksinäinen mies tai miesparit eivät siihen pysty. Miehet 

kertoivat tuntevansa epäreiluutta esimerkiksi nähdessään oman ikäisiä miehiä lasten kanssa. Epärei-

luuden tunnetta kuvattiin myös siitä, että heillä oli mielestään mahdollisuus huolehtia lapsesta ja 

miehet olisivat puolisonsa kanssa hyviä vanhempia mutta eivät vain voi lasta saada. Epäreiluutta 

miehet kuvasivat myös yleisenä surun, toivon, epätoivon tai avuttomuuden tunteena. 

 

”…miten epätasa-arvoista on, että nainen voi saada oman lapsen tarvitsematta sitou-

tumaan parisuhteeseen.” 

 

 ”…miksi maailma on niin epäreilu, ettei meille ole suotu lasta…”  
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TAULUKKO 4. Lapsettomuuden miehissä herättämät tunteet 

  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Suru 

Masennus 

Kateus 

Elämän ilottomuus 

Huolettomuus 

Avuttomuus 

Murheellisuus 

Toivottomuus 

Turhautuminen 

Yksinäisyys 

Viha 

Ahdistuneisuus 

Pettymys 

Kauhu 

Epäoikeuden mukaisuus 

Oman miehisyyden epäi-

lys 

Häpeä 

Henkinen kipu 

Vapaus 

Vastuuttomuus 

Tyytyväisyys 

Toivo 

 

 

 

 

Surun tunteet 

 

 

 

 

 

 

Vihan/suuttumuksen tunteet 

 

 

Pelon tunteet 

 

 

Häpeän tunteet 

 

Ilon tunteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erilaiset tunteet 

 

 

7.3 Miesten saama tuki tai tuen tarve lapsettomuuden käsittelemiseen 
 

Viidennessä kysymyksessä selvitettiin millaista tukea miehet olivat saaneet lapsettomuudesta sel-

viämiseen tai millaista tukea he olisivat mielestään tarvinneet. Viisi miestä kertoi, että ei ollut saanut 

tai osannut hakea tukea lapsettomuuden käsittelemiseen mutta olisi sitä kuitenkin tarvinnut. Toiset 

viisi oli saanut tarvitsemansa tuen. Yksi mies kertoi, että ei tarvinnut tukea. 

  

Viisi kertoi saaneensa tarvitsemansa tuen puolisolta, sisaruksilta, vanhemmilta, sukulaisilta tai työka-

verilta. Kolme miestä vastasi kertoneensa asiasta avoimesti. Kaksi vastaajista olisi toivonut vertais-

tukea tai terapiaa. Kaksi miestä kertoi keskustelleensa ammattilaisen kanssa. Apua oli saatu myös 

Pelkopoliklinikalta raskauden myötä, Väestöliitolta ja Simpukka ry:n kurssilta.     

Miehet kertovat, että lapsettomuudesta olisi pitänyt keskustella sillä hetkellä esimerkiksi toisen lap-

settoman ystävän kanssa ja pohtia kunnolla miten asian olisi saanut käsiteltyä. Lapsettomuus koke-
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mus ja/tai keskenmenon myötä lapsen menetys on ollut joillekin miehistä niin traumaattinen koke-

mus, että he eivät ole selvinneet siitä ilman ammattilaisen apua ja lääkitystä.  

  

 ”…kaipaisin terapiaa ja/tai keskustelua vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.” 

  

 ”En minkäänlaista. Olen puhunut asiasta vain harvojen kanssa.” 

 

 ”Varsinaista ulkopuolista tukea en ole saanut, enkä osannut sitä hakea.” 

 

”…jälkeenpäin tuo menetetty lapsi ja lapsettomuusaika ovat aiheuttaneet minulle niin 

suuria traumoja että olen joutunut purkamaan niitä lääkityksellä ja terapiassa.” 

 

Miehet, joiden lapsettomuus oli heistä johtuvaa kokivat, että heitä ei huomioitu millään tavoin. Esi-

merkiksi ei kysytty, miten he jaksavat tai voivat edes siinä tilanteessa, kun heille oli kerrottu, että he 

eivät voi saada lapsia.  

Miesten mielestä puolisoa tutkitaan esimerkiksi lapsettomuushoitojen aikana eritavoilla mutta miestä 

ei välttämättä huomioida lainkaan. He olisivat omasta mielestään tukea niissä tilanteissa tarvinneet. 

Ne miehet, joille ammattiapua oli tarjottu, olivat myös sitä yhtä vastaajaa vaille vastaan ottaneet. 

Mies, joka kertoi, että ei puolisonsa kanssa ulkopuolista apua tarvinnut oli omasta mielestään jo kä-

sitellyt asiaa ja oli oman lapsettomuutensa hyväksynyt. Vastauksista tuli esille, että ne miehet, jotka 

olivat hyväksyneet oman lapsettomuutensa, olivat siitä valmiita avoimemmin puhumaan ulkopuolisil-

le. 

 

”Hoitojen aikana ei tarjottu mitään apua.”  

 

”Vaimoa tutkitaan, ultrataan ja otetaan verikokeita. - - Tukea tarttis myös mies.” 

 

”Kukaan ei kysynyt miten voin. Sitä olisin kaivannut. Ihan vain kysymistä miten voit.” 

 

Miehet, jotka olivat kertoneet lapsettomuudestaan avoimesti, olivat mielestään saaneet tarpeeksi tu-

kea lähimmäisiltään. Miehet kertovat, että he olivat puolisoiden kanssa tukeneen toinen toisiaan. 

Osa miehistä kuvaa avoimuuden olleen ainoa keino lapsettomuudesta selviämiseen. Miesten mieles-

tä heidän ja puolison avoimuus asiasta on rohkaissut muitakin puhumaan avoimemmin lapsetto-

muudesta tai keskenmenoista. Oman lapsettomuuden käsittely oli vastaajien mielestä vaikeaa, koska 

sitä peitti ”puhumattomuuden verho”. Miehet kertoivat myös kokeneensa, että kun he puhuvat itse 

lapsettomuudestaan ihmisten kanssa, joilla oli lapsia, aihe oli tarpeettoman arka. Siitä saatettiin pu-

hua kuin vakavasta sairaudesta. Esimerkiksi voivotellen, koko asia kiertäen tai sitten ihmiset eivät 

tienneet miten siihen pitäisi suhtautua. 

 

”… olen sitä riittävästi saanut vaimolta ja lähimmiltä ystäviltä, kun asiasta on puhut-

tu.” 
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”…tutuillamme saattoi olla hieman samoja kokemuksia, mutta on vaatinut meidän 

asiasta avoimesti puhumista…” 

 

”Avoimuus aiheesta on ollut suuri apu. En usko, että olisin pystynyt pitämään näin 

suurta surua sisälläni puhumatta siitä kenellekään.” 

 

Lapsettomuushoidoissa käyneet tai hoitojen avulla lapsen saaneet olivat saaneet apua raskauden 

myötä esimerkiksi heitä hoitaneen sairaalan pelkopoliklinikalta, osa kertoo saaneensa keskustelu 

apua Väestöliitolta ja osa kertoivat käyneensä puolisonsa kanssa Simpukka ry:n järjestämällä kurssil-

la. 

 

”Hoitavan tahon aloitteesta ollaan myös käyty kerran juttelemassa alan ammattilaisen 

kanssa, kun sellaista vaihtoehtoa tarjottiin kolmannen IVF:n jälkeen.”    

 

  

7.4 Miesten ajatuksia mistä he lapsettomana ovat jääneet paitsi 

 

Kuudenteen kysymykseen miesten vastasivat hyvin erilaisia ja tarkasti yksilöityjä asioita tai tilanteita 

mistä he kokevat lapsettomuuden myötä jääneensä paitsi. Pääluokaksi tuli isyydestä ja sen koke-

muksista vaille jääminen. Vastauksissa mainittiin, että jäädään vaille kokemuksista isänä olemisesta. 

Osa kertoo miettivänsä kaikkea mitä oman lapsen kanssa olisi voinut tehdä, opettaa ja näyttää. Osa 

vastaajista jäi kaipaamaan sitä tunnetta, että joku kutsuisi häntä isäksi. Vastaajat toivat esille sen, 

että jäävät ilman omaa perhettä. Lapsettomuuden myötä menetetään haaveita, esimerkiksi suurper-

heen isyys. Lapsia jo saanut vastaaja koki, että perheestä kuitenkin puuttui joku.  

  

”Tulevaisuutta mietin paljon, että mistä tulen jäämään paitsi. Tuleeko kukaan kos-

kaan sanomaan minua isäksi.” 

 

”Joskus kun joku saa lapsen niin vanhemmat tuntuvat olevan ylpeitä itsestään. Silloin 

ajattelen, että haluan itsekin kokea tuon.” 

 

Miehet vastasivat jäävänsä paitsi kaikesta siitä mitä oman lapsen saamiseen liittyy. He kokivat me-

nettävänsä kaikkien lapsen kasvamisen seuraamisen, esimerkiksi ensi askeleet tai kouluun meno se-

kä miltä erilaiset lapsen tunteet isästä tuntuvat. Miehet kokevat myös jäävänsä paitsi siitä, tyydytyk-

sen ja iloin tunteesta minkä vanhempi kokee kun isovanhemmat ihastelevat hänen lastaan. Vastaa-

jat kertoivat jäävänsä myös vaille niistä keskusteluista isovanhempien kanssa, kun pohditaan keneltä 

lapsi on perinyt erilaisia ominaisuuksia. 

  

”Jään paitsi kaikesta lapsen ja isän välisestä tekemisestä.” 

 

”…miten hienoa se olisi kasvattaa omaa lasta ja opettaa tälle maailman eri asioita.”
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 ”Omasta lapsesta. Mitä ikinä siihen kuuluukin.” 

 

Miehet kuvasivat, että ovat joutuneet eristäytymään läheisistään lapsettomuuden takia. Joihinkin ta-

pahtumiin tai tilaisuuksiin on jätetty menemättä, ettei ole tarvinnut kohdata lapsiperheitä. Lapsetto-

muuden myötä osa miehistä kuvaa jääneensä paitsi elämän huippu hetkistä mutta ehkä myös sääs-

tynyt suurimmilta menetyksiltä kokemuksilta, esimerkiksi oman lapsen sairastumisilta tai jopa mene-

tykseltä. Miehet kuvaavat jääneensä lapsettomana vaille siitä onnesta mitä lapsen saaminen kaik-

kinensa tuottaa. 

 

”Näen ehkä lapsettomuuden asiana, jonka myötä korkeimmat huiput mutta myös ne 

syvimmät laaksot jäävät kokematta.” 

 

”…välttelimme joitakin tilanteita juuri pettymysten ja kivuliaisuuden vuoksi…” 

 

Mies, joka oli tullut isäksi luovutettujen siittiöiden avulla, mainitsi jääneensä vaille biologisesta isyy-

destä. Vastauksesta tuli kuitenkin esille se, että hän ei lopulta ollut jäänyt mistään paitsi vaan koke-

nut asioita, joita ei olisi muuten päässyt kokemaan. Asiat olivat menneet kaikkien vastoinkäymisten 

jälkeen paremmin kuin hän olisi osannut odottaa. Hänen vastauksistaan tuli esille ilo ja kokonaisval-

tainen tyytyväisyys omaan elämään. Hän olisi valmis auttamaan myös muita samassa tilanteessa 

olevia. Vapaaehtoisesti lapseton ilmoitti, että ei tällä hetkellä ole jäänyt mistään paitsi lapsettomana. 

Sitä millainen on lapsettoman miehen vanhuus, hän oli joskus miettinyt. 

  

 ”Jotenkin minä ajattelen, että minun elämässäni näin tämän pitikin mennä.”

  

”Joskus minusta tuntuu, että kumpa voisin auttaa muita samassa tilanteessa olevia. 

Sen vuoksi sinun työsi on tärkeä. Näistä asioista ei puhuta poikien saunailloissa.” 

 

TAULUKKO 5. Miesten ajatuksia mistä he lapsettomana ovat jääneet paitsi 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Tyhjyys 

Isänä olemisen kokemus 

Oman lapsen kasvaminen 

Eristäytyminen 

Elämän tasapaksuus 

Vanhemmuuden koke-

mukset 

Onni lapsista  

Biologinen isyys kokemus 

Elämän ilo 

Isyyden kokematta jääminen 

 

Vanhemmuuden kokematta 

jääminen 

 

Biologisen vanhemmuuden 

kokemus 

Oman elämäntilanteen hyväk-

syminen 

 

 

 

 

Isyydestä ja sen koke-

muksista vaille jääminen 

 

 

Yhdistävänä luokkana kaikille vastauksille oli isyyden ja vanhemmuuden tunteista sekä kokemuksista  

vaille jääminen. 
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8  POHDINTA 

 

Opinnäytetyön aiheen valintaan omakohtaisen lapsettomuus kokemuksen lisäksi vaikutti se, että 

miesten kokemuksia lapsettomuudesta ei ole paljon tutkittu ja aihe on tällä hetkellä ajan kohtainen. 

Mies on tasavertainen osapuoli pariskunnan lapsettomuudessa yhdessä naisen kanssa. Kyselylomake 

testattiin opiskelutovereiden toimesta ja sitä muutettiin hieman sensitiivisemmäksi.    

Ajallisesti olin suunnitellut, että työni olisi ollut valmis viime talven aikana. Kaikki ei elämässä mene, 

kuten suunnittelee ja työn tein lopulta tämän kevään ja syksyn aikana. Varsinainen kirjoitus prosessi 

eteni mielestäni lopulta yllättävän nopeasti. Aiheen mielenkiintoisuus piti yllä kirjoitusprosessia lop-

puun saakka. Tiesin ja osasin jo aihetta valitessani varautua, että jossakin vaiheessa oma kokemus 

ja opinnäytetyö voivat tulla iholle, vaikka tutkijana on pysyttävä kuitenkin tietyllä tapaa ulkopuolise-

na. Pahimmalle näin jälkikäteen ajatellen tuntui, se kun tajusin, miten yksin oma puoliso on koko 

lapsettomuudenhoito prosessissa jäänyt. Tulosten analyysi vaiheessa lapsettomuuden kokemusten 

luokittelu nousi itselleni vaikeimmaksi, sillä pystyin samaistumaan täysin naisena lapsettomien mies-

ten kokemuksiin mistä he olivat lapsettomana jääneet paitsi. Silloin pieni tauko koko työstä sai omat 

ajatukset rauhoittumaan ja pääsi jälleen keskittymään analysointiin ja kirjoitusprosessiin.   

 

8.1  Eettisyys  
  

Tutkimusaihetta valittaessa on pohdittava sen oikeutusta. Tätä voidaan katsoa neljästä eri näkökul-

masta. Pelkkä uteliaisuus ei riitä tutkimuksen syyksi. Ensimmäisenä on huomioitava ja arvioitava tut-

kimukseen osallistujien haavoittuvuus ja sensitiivisyys. Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava 

miten osallistuminen vaikuttaa ihmisten elämään. Toisena jokaisen ihmisoikeutta tulee kunnioittaa ja 

pitää antaa mahdollisuus osallistua tutkimukseen. Kolmantena oikeudenmukaisuus, joka tulee näkyä 

teoriassa ja tuloksissa. Neljäntenä rehellisyys, luottamus ja kunnioitus, tarkoituksena kaikessa tutki-

muksessa on ihmisiä palvelevan tiedon tuottaminen. (Kylmä ym. 2007, 143 – 145.) 

 

Hyvässä tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisössä tunnustettuja toimintatapoja, joita ovat rehelli-

syys ja huolellisuus sekä tarkkuus tutkimusta tehdessä, tuloksien tallentamisessa sekä esittämisessä, 

tuloksien tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja tuloksien arvioinnissa. Tutkimuksessa 

käytetään tieteelliseen tutkimukseen kriteerit täyttävää ja tieteellisen tiedon luonteelle kuuluva 

avoimuus ja vastuullisuus tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Muiden tutkijoiden työtä kunnioitetaan 

ja heidän julkaisuihinsa viitataan asianmukaisesti. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi 

sekä valmis tietoaineisto tallennetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. (Tutkimuseettinen neu-

vottelukunta 2012, 6.)  

 

Tutkimukseen osallistuminen on oltava vapaaehtoista ja siihen on saatava suostumus. Tutkimukseen 

osallistuvien tarpeetonta kärsimystä tulee välttää. (Kylmä ym. 2007, 138.) Opinnäyte työhön vas-

taaminen oli kaikille osallistujille vapaaehtoista, koska vastauslinkki oli jokaisen Simpukka ryhmän jä-

senen nähtävillä. Jos lukija tunsi aiheet itselleen liian vaikeaksi, hän pystyi olemaan avaamatta link-

kiä ja jättämään vastaamatta. Kyselyn pystyi jättämään kesken vielä vastauksia kirjoittaessaan. Tut-
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kimukseen vastaajia ei pystytä selvittämään, sillä vastaukset poistettiin Google Forms:sta tulostuk-

sen jälkeen, eikä IP-osoiteita ole tallennettu kyselyä lähettäessä. 

  

8.2  Luotettavuus 

 

Kyselylomake laadittiin tarkkaan aineistoon perehtymisen jälkeen ja aihealueet nousivat esille aikai-

semmin lapsettomuudesta tehdyistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta. Teorian tiedon etsiminen mies-

ten lapsettomuudesta oli haasteellista sillä uutta tutkimustietoa ei ollut paljon tehty ja kirjallisuus 

keskittyy pääasiassa ja suurimmaksi osaksi naisiin. Teoriassa käytettiin kotimaisia ja ulkomaalaisia 

tutkimuksia haettiin, joita Pubmed ja Scholar tietokannoista, Savonia-Finna hakupalvelusta ja vii-

meaikoina tehtyjen tutkimusten lähdeluetteloista. Lähdeviitteet on merkitty Savonia virallisen opin-

näyte ohjeen mukaisesti (Savonia 2018). Hakusanoina käytettiin mm. miesten lapsettomuus, lapset-

tomuus, infertility ja childlessness. Lähteiksi hyväksyttiin pääasiassa tieteelliset artikkelit ja julkaisut, 

tietokirjallisuus ja väitöskirjat ja pro gradu- työt. Osaan teoriasta tieto piti etsiä käänteisesti tuloksis-

ta esille nousseiden vastausten kautta esimerkiksi: Mistä miehet olivat jääneet lapsettomana paitsi? 

Vastauksista nousi isyys ja vanhemmuuden kokemukset. Isyydestä on tehty tutkimuksia ja sitä teo-

riaa miten miehet kokevat ja ajattelevat isyydestä pystyi käyttämään tähän teoria osioon.  

 

8.3 Opinnäytetyön päätulokset 

  

Tärkeimpänä tuloksena tuli esille miten laajasti lapsettomuus vaikuttaa mieheen ja parisuhteeseen 

sekä se, että miehet kokivat jäävänsä kokonaisvaltaisesti elämässään paitsi isyyden ja vanhemmuu-

den tunteista ja kokemuksista.  

 

Parisuhteeseen tuli lapsettomuuden myötä sekä vahvistavia, että erottavia tekijöitä. Yhdistävinä te-

kijöinä miehet pitivät sitä, että asioista piti puhua enemmän ja tätä kautta kommunikaatio ja keski-

näinen ymmärrys olivat parantuneet. Tämän saman toi teoriassa esille Pruuki ym. (2015) ja Sallinen 

(2006). Surun kokemus oli ollut myös yhdistävänä tekijänä. Lapsettomuutta pidettiin yhteisenä on-

gelmana riippumatta sen syistä ja siinä he tukivat toinen toisiaan. Miehet kuvasivat puolisoltaan 

saamaansa tukea omassa lapsettomuudessaan parhaaksi rakkauden osoitukseksi mihin ovat ikinä 

kohdanneet. Tulppala (2012) tuo esille samaa. Ne vastaajat, jotka olivat hyväksyneet oman lapset-

tomuuden, osasivat nähdä siinä myös hyvät puolet. Eli ei tarvinnut olla vastuussa kenestäkään, sai 

nauttia vapaudesta sekä miehet kertoivat, että olivat oppineet arvostamaan omaa vapaa-aikaansa.       

  

Erottavana tekijänä parisuhteessa miehet kuvasivat lapsettomuutta kokonaisuutena. Se oli ollut niin 

vaikeaa, että eroa oli mietitty. Tämän kertoivat Pruuki ym. (2015) sekä miehet kuvasivat miten ovat 

kokeneet jääneensä ulkopuoliseksi ja eivät ole osanneet tukea puolisoaan niin hyvin kuin olisivat ha-

lunneet. Yksinäinen mies koki vaikeaksi sen, että hän ei voi saada lasta, koska ei ole puolisoakaan. 

Lapsettomuudella on paljon vaikutusta seksuaalisuuteen ja välillä sitä pidettiin pakko pullana sekä 

haluttomuutta aiheuttavana tekijänä. Tolppalan (2012) ja Pruukin ym. (2015) teoriassa. 

Miesten vastauksista tuli esille yhteneväisyyksiä Salzer (1994) kanssa se, että lapsettomuudesta pu-

huminen on vaikeaa ja puoliso on taas saattanut käsitellä tilannetta paljon paremmin puhumalla. 
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Toisaalta puhumattomuutta kyselyyn vastanneet miehet perustelivat keinona jaksaa ja pysyä vahva-

na sekä, että ei haluttu nostaa asiaa esille ja aiheuttaa puolisolle mielipahaa tai erimielisyyttä asiois-

ta. 

 

Lapsettomuus toi miesten vastausten perusteella esille erilaisia tunnerektioita. Päällimmäisenä nousi 

surun tunne. Sitä aiheuttivat esimerkiksi tieto, että heistä ei koskaan tule isää sekä puolison suru. 

Tämä on yhteistä Pruukin (2015) ja Tulppalan (2012) kanssa niin kuin se, miten jo käsitelty surun 

tunne nousee uudelleen pintaa ja tämä tekee lapsettomuuden surusta hyvin pitkän ja mutkikkaan. 

Esimerkiksi mies itse oli tiennyt mahdollisesta hedelmättömyydestään jo lapsuudesta, mutta suru tuli 

uudelleen pintaan puolison surressa tietoa. Masennuksen, kateuden ja vihan tunteet nousivat vasta-

uksissa esille. Miesten kokemukset ja Lapsen muotoinen unelma (2016) ja Tulppala (2012) sekä 

Pruuki (2015) toivat hyvin yhteneväisesti esille näiden tunteiden vaihteluita ja sitä miten koko elä-

mälle on löydettävä lapsettomuuden jälkeen uusi merkitys ja esille nousi kysymys millainen on lap-

settoman vanhuus. Nämä samat seikat olivat tulleet esille Lee ym. (2001) tekemässä tutkimuksessa 

miten lapsettomuus vaikuttaa Taiwanilaisten miesten avioliittoon. Lapsettoman miehen vanhuutta oli 

pohtinut eräs kyselyyn vastanneista, vaikka toisaalta olikin lapsettomaan elämäänsä tällä hetkellä 

tyytyväinen.  

  

Eräs mies kuvasi vastauksessaan kauhun tunnetta pedofilia epäilyistä ja ihmettelin itse mitä hän sillä 

mahtaa tarkoittaa. Teoriaan perehdyttyäni tarkemmin löysin Jämsän ym. (2010) jossa isät kertovat, 

että joutuvat joskus miettimään omaa kaipuutaan lähelle omia lapsiaan ja fyysistä läheisyyttään lap-

siinsa, että sitä ei pidettäisi seksuaalisena tai sopimattomana käytöksenä. Huttusen (2001) toi esille 

Jämsän ym. (2010) lisäksi myös sen, että miehet eivät uskalla puhua lapsen kaipuustaan ääneen il-

man, että heitä aletaan syyttää pedofiileiksi. 

 

Tuen tarvetta lapsettomuuden käsittelyyn tarvitsi puolet vastaajista ja puolet oli ulkopuolista apua 

myös saanut. Ne miehet, jotka olivat omasta lapsettomuudestaan avoimesti puhuneet, olivat saa-

neet tukea läheisiltään sekä rohkaisseet omilla kokemuksillaan toisia vastaavassa elämän tilanteessa 

olevia läheisiään puhumaan avoimesti. Tulppala (2002) sekä Miettinen (2011) tuovat hyvin esille 

sen, että lapsettomuudesta kärsivät tarvitse ammattilaisten apua ja tukea monessa tilanteessa. He-

delmöityshoitoihin lähteminen ja niiden lopettaminen ovat päätöksiä joissa ammattilaiselta tukea 

kaivattaisiin. Toisaalta tukea tarvitsevat rankat hoidot läpikäyneet pariskunnat, jotka viimein ehkä 

useamman keskenmenon jälkeen saavat kauan toivomansa lapsen. Lapsettoman identiteettiä on 

vaikeaa myöntää itselleen ja lapsen saatuaankin siitä on vaikeaa päästää irti. Vertaistuella saadun 

avun määrää ei varmasti moni pysty kuvaamaan, niin tärkeää se on. Miehet kirjoittivat hyvin kauniis-

ti tuesta, jota ovat saaneet puolisoiltaan ja perheeltään jos olivat asiasta avoimesti uskaltautuneet 

puhumaa.  

Viimeisessä kysymyksessä miehet kertoivat mistä he ovat lapsettomuuden vuoksi jääneet paitsi. 

Tärkeimmäksi nousi isyydestä ja sen kokemuksista vaille jääminen. Miehet kuvasivat hyvin asioita, 

joita he olisivat isänä lastensa kanssa halunneet tehdä ja niitä kokemuksia joita ilman he jäävät. 

Miettisen (2010) väitöskirjassa tuli esille hyvin mitä miehet pitivät isyydessä parhaana, esimerkiksi, 

että lapsi kutsuu isäksi tai oppii sanomaan pappa. Samoin se tuli Gisslen ym. (2009) tutkimuksen 
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kanssa yhteneväisenä tuloksena, että isyys oli miehille tärkeää elämän jatkumisen ja mielekkyyden 

vuoksi. Miesten vastauksista ei onneksi kukaan enää vastannut kuten eteläafrikkalaiset miehet Dyer 

ym. (2004), että koko heidän olemassa olonsa, lupansa edes puhua ja miehuutensa koko yhteisön 

silmissä oli kiinni siitä saivatko he lapsia. Toisaalta jotkut vastaajat kuvasivat itse, että kokivat aihe-

uttaneen puolisolleen, vanhemmilleen ja perheelleen pettymyksen koska, eivät voi saada lapsia. He 

kuvasivat myös jääneensä ulkopuolisiksi, eristyneeksi ja jättäneet menemättä joihinkin tapahtumiin 

missä oli lapsiperheitä. Miehet olivat itse kokeneet tai toimineet näin, ei siksi, että heille olisi joku ul-

kopuolinen sanonut niin heille tai käskenyt jäädä pois. 

  

Vastauksista ei selvinnyt onko tyypillinen suomalainen lapseton mies samanlainen kuin Tanturri ym. 

(2015) Eurooppalainen mies eli eronnut, alhaisen koulutustason omaava ja töissä matalapalkkaisella 

alalla. Tätä ei kyselyssä kysyttykään mutta toisaalta kotimainen Väestöliitto on asiaa tutkinut ja Miet-

tinen ym. (2018) kertoo alhaisen koulutustason omaavien miesten jäävän muita useammin lapset-

tomiksi. Syy miksi jätin koulutus tason ja työllisyyden kysymättä oli se, että mielestäni näillä asioilla 

ei ole merkitystä siihen kokemukseen tai tunteeseen mitä lapsettomuus miehessä saa aikaan. Mie-

hellä on halu Miettisen (2011) mukaan isäksi ja he ajattelevat, että lapsi täydentäisi miehuuden roo-

lia. Kyselyyn vastanneiden mielestä isyys oli heille tärkeää mutta vastauksien perusteella enemmän-

kin kaikkien isänä olemisen kokemusten takia kuin miehuutta täydentävänä. Samaan johtopäätök-

seen olivat tulleet Fisher ym. (2010). Toisaalta yksi vastaaja kuvasi lapsettomuutta kolauksena mie-

huudelle mutta totesi koko ajatuksen olevan typerä. Biologisella isyydellä ei ollut lopulta merkitystä 

eräälle vastaajalle, vaan hänelle riitti Huttusen (2001) määrittelemät psykologinen, juridinen ja sosi-

aalinen isyys.  

 

8.4 Johtopäätökset ja jatkokehittämisehdotukset  
 

Kyselyyn vastasi lapsettomuus kokemuksiltaan 12 erilaista miestä mutta heitä kaikkia kuitenkin yh-

distää kokemus lapsettomuudesta. Kyselyyn ei vastannut lopultakaan kovin moni ja sen olisi voinut 

nostaa Simpukka Ry:n sivuilla vielä uudelleen esille, kun näytti, että vastauksia ei tule kuin 12. Kyse-

lyyn olisi voinut laittaa lisäksi moni valinta kysymyksiä ja ehkä silloin olisi saanut monipuolisemmin 

vastauksia. Toisaalta, nyt osa vastaus lomakkeista oli kuuden sivun pituisia ja lyhimmät olivat kaksi. 

Tekisin edelleenkin kyselytutkimuksen, sillä aihe on niin henkilökohtainen, että haastattelussa voisi 

jäädä olennaisia asioita pois. Kysymyksen mitä tunteita lapsettomuus on herättänyt, muuttaisin nyt 

muotoon, mitä tunteita lapsettomuus on sinussa herättänyt ja miksi. Tuloksia analysoidessani huo-

masin, että osa oli vastannut vain luettelemalla erilaisia tunnereaktioitaan ja analysointi olisi ollut 

helpompaa ja kuvaavampaa jos vastaajat olisivat kertoneet enemmän kokemuksistaan tunteiden ta-

kana.   

Vastaaja joukko oli määrältään niin pieni, että siitä ei voi kovinkaan luotettavasti mennä tekemään 

pitkälle vietyjä johtopäätöksiä esimerkiksi miesparin lapsettomuus kokemuksista yleisellä tasolla. 

Toisaalta se kuitenkin antaa viitteitä siitä, että lapsettomuus on jokaiselle jonka kohdalle se osuu yh-

tä kipeä asia. Mielestäni yksinäisen miehen tai miesparin suru on vielä suurempaa, sillä biologiseen 

vanhemmuuteen ei ole mitään mahdollisuuksia ja adoptiokaan ei ole varmasti se helpoin tie isyy-

teen, vaikka se lain mukaan olisi mahdollistakin.  



         
         46 (54) 

 

Vastauksien ja tutkimusten myötä jäin itsekin pohtimaan onko lapsettoman vanhuus yksinäistä kun 

syntyvyyden laskiessa yksinäisten ikääntyvien määrät tulevat lisääntymään entisestään. Kuka meidät 

hoitaa tulevaisuudessa? Tätä oli pohtinut myös Sherif (2010) sekä Miettinen ym. (2015).  

 

Vastauksista tuli esille tuen puute ja se, että keskusteluapua ei ollut kaikille tarjottu. Tämä sama 

nousi esille Miettisen (2011) ja Agostini (2011) tutkimuksissa hedelmöityshoitoihin hakeutuneiden 

kokemuksista saamastaan hoidosta. Tulppala (2002) toi mielestäni hyvin esille sen, että terveyden-

huollon sekä julkisen, että yksityisen pitäisi tarjota vielä aktiivisemmin miehillekin mahdollisuus psy-

kiatrian ammattilaisen kanssa keskusteluun ja avun saaminen olisi tehtävä helpommaksi. Erityisesti 

ammattilaisen antaman tuen merkitys nousi teoriassa tarpeelliseksi, kun tehdään päätöksiä hedel-

möityshoitojen aloittamisen tai lopettamisen suhteen. 

  

Olen Tulppalan kanssa ehdottomasti samaa mieltä, että psykiatrian ammattilainen, jolla on tieto lap-

settomuushoitoprosessista, pitäisi olla mukana lapsettomuushoitoklinikoilla. Jäin miettimään sitä mi-

ten vertaistukea ja sen merkitystä lapsettomuushoitojen yhteydessä voitaisiin vielä enemmän tuoda 

esille, koska itse en ainakaan osannut siihen tarttua. Se tuntui itselle siltä, että olisin tunnustanut 

lapsettomuuden lopullisuuden, kun hoidot olivat kesken vielä ja hyväksynytkin sen. Toisaalta lapset-

tomuutta ei määritellä onko lapsia vai ei, kuten Lindfors (2012) kertoo. Kaikenlaisen psyykkisen tuen 

tarvetta ei varmasti voi korostaa tarpeeksi, sillä vastanneista ne, jotka ovat jättäneet oman lapset-

tomuutensa tai lapsen menetyksen keskenmenon kautta käsittelemättä, olivat joutuneet hakemaan 

apua myöhemmin. 

 

Opinnäytetyön pohjalta nousi jatkotutkimusaiheina: 

  

Ikääntyvien lapsettomien miesten kokemukset  

Miten lapsettomuus vaikuttaa samaa sukupuolta olevien miesten elämään 

Lapsen keskenmenossa menettäneiden isien kokemukset 

Vertaistuen merkitys lapsettomalle miehelle 
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LIITE 2 

Miesten ajatuksia lapsettomuudesta 
Hei Mies! 

Kertoisitko minulle kokemuksistasi lapsettomuudesta. Teen Savonia Ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikor-

keakoulun (YAMK) kehittämistyötä aiheesta miesten ajatuksia ja kokemuksia lapsettomuudesta. Voit vastata kyse-

lyyn täysin anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaathan viimeistään 30.6.2017 mennessä. 

Mikäli sinulle herää jotain kysymyksiä kehittämistyöstä, olethan yhteydessä minuun 

johanna.mahonen@edu.savonia.fi. 

 

Ystävällisesti, Johanna Mähönen 
*Pakollinen 

Sukupuoli * 
 
Mies 

 

Ikä * 
18-28 -vuotta 
29-39 -vuotta 

40-50 -vuotta 

Yli 50-vuotta 

 

Kertoisitko hieman taustastasi ja kokemuksistasi lapsettomuudesta? (Esim. 

miten lapsettomuus on vaikuttanut parisuhteeseen) * 

 

Millaisia tunteita lapsettomuus on sinussa herättänyt? * 

 

 

Millaista tukea olet saanut tai millaista tukea olisit tarvinnut lapsettomuuden 

käsittelemiseen? * 

 

Tuntuuko sinusta, että olet lapsettomana jäänyt jostakin paitsi? * 
LÄHETÄ 

 

 

mailto:johanna.mahonen@edu.savonia.fi
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