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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä esite parisuhteen ja seksuaalisuuden 
muutoksista synnytyksen jälkeen. Esite toimii Vaasan kaupungin terveyden edistä-
misen yksikön seksuaalineuvojan työn tukena. Esitettä jaetaan seksuaalineuvonnan 
yhteydessä, mutta myös kaupungin kolme kertaa vuodessa järjestettävillä perhe-
messuilla. Parisuhteen tila ja seksuaalisuus synnytyksen jälkeen kokevat suuria 
muutoksia. Tästä keskusteleminen voi olla haastavaa sekä puolisoille että tervey-
denhuollon ammattilaisille. Esite voi toimia apuna keskustelun avaamisessa.   

Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen projekti. Keskeisiä käsitteitä ovat pa-
risuhde, seksuaalisuus ja terveysneuvonta. Esitteessä esiteltävät asiat pohjautuvat 
projektin aikana rakennettuun teoreettiseen viitekehykseen. Teoreettisessa viiteke-
hyksessä käsitellään asiakokonaisuudet parisuhde, seksuaalisuus, ohjaus hoito-
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sesti. Se luo mahdollisuuden puolisoille keskustella parisuhteesta ja sen tilasta pien-
ten aktivoivien kysymysten avulla. Näin puolisoiden on helpompi edistää parisuh-
teen ja perheen hyvinvointia oma-aloitteisesti.  
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The purpose of this bachelor´s thesis is to create a brochure about intimate relation-
ship and sexuality after childbirth. The brochure works as a tool for sexual health 
advisor in the health promotion unit in the city of Vaasa. The brochure is distributed 
during sexual health counselling, as well as, during family fairs that are arranged 
three times a year in the city. The state of the intimate relationship and sexuality 
after childbirth go through great changes. To discuss this matter can be challenging 
for both spouses and health care professionals. The brochure can help to start a 
discussion about the matter. 

This bachelor´s thesis is practice-based. The essential concepts are intimate rela-
tionship, sexuality and health care guidance. Information in the brochure bases on 
a theoretical framework which is built during the project. The framework discourses 
entities as intimate relationship, sexuality, guidance in nursing as well as in health 
care and sexual counselling as a part of the service system. 

The brochure contains concrete hints on intimate relationship skills compatible with 
clients´ wishes. It creates a possibility for spouses to discuss their relationship and 
its state with small activating questions. Thereby, is it easier for the spouses to en-
hance the well-being of their intimate relationship and family spontaneously.  
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena ovat parisuhde ja seksuaalisuus synnytyksen jälkeen. 

Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen projekti, jossa tuotetaan toimeksian-

tona paperinen esite Vaasan kaupungin Terveyden edistämisen yksikön perhesuun-

nitteluneuvolaan. Esitettä käytetään yhtenä työkaluna seksuaalineuvojan ja tervey-

denhoitajien antamassa ennaltaehkäisevässä terveysneuvonnassa, joka on suun-

nattu raskauden loppuvaiheessa oleville tai juuri synnyttäneiden pariskunnille.  

Aiheen valinta perustuu tilaajan tarpeisiin, mutta myös opiskelijoiden toiveeseen 

paneutua yhteen tulevan ammattinsa tärkeimpään osa-alueeseen, terveyden edistä-

miseen ja terveysneuvontaan. Terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja Eva-Maria Ra-

jamäki Vaasan kaupungin perhesuunnitteluneuvolasta ehdotti opiskelijoille opin-

näytetyön aihetta, joka liittyisi parisuhteen seksuaalisuuden muutoksiin lapsen syn-

tymän jälkeen. Perhesuunnitteluneuvolan käytössä on ollut aiemminkin vastaavan-

lainen parisuhteen seksuaalisuuden muutoksista kertova esite, mutta Rajamäen mu-

kaan uudelle päivitetylle esitteelle olisi tarvetta edellisen painoksen loputtua. 

Vaasan kaupungin Terveyden edistämisen yksikkö järjestää vuosittain raskaana 

oleville ja synnyttäville pariskunnille kolme perhemessutapahtumaa, jossa paris-

kunnille annetaan hyvinvointia edistävää terveysneuvontaa, kuten esimerkiksi sek-

suaalineuvontaa. Juuri ennen synnytystä tai heti synnytyksen jälkeen annettava ter-

veysneuvonta auttaa pariskuntia hyväksymään parisuhteen muutoksia helpommin 

(Väestöliitto 2007, 6). Rajamäen mukaan perheessä tarvitaan tukea vanhempien 

seksuaalisuuden ja parisuhdetaitojen edistämisessä kestävämmän parisuhteen ja 

perheen säilymiseksi. Terveysneuvonnassa huomioidaan asiakkaan omat voimava-

rat ja pariskuntia voidaan ohjata tarkastelemaan parisuhteen haasteita uudesta nä-

kökulmasta (Hämäläinen 2010, 211).  Opinnäytetyön ohessa valmistuva esite voisi 

Rajamäen mukaan tarjota työkalun tähän perhesuunnitteluneuvolassa annettavaan 

ennaltaehkäisevään terveysneuvontaan ja edistää perheiden mahdollisuuksia ter-

veelliseen ja turvalliseen perhe-elämään.  
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Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja näyttöön perustuvaa ohjausta selvitäkseen vanhem-

muuden haasteista ja parisuhteen ylläpitämisestä yhtä aikaa. Hoitotyöntekijöiden 

olisi hyvä innostua rohkeasti eri keinoin vaikuttamaan vanhempien parisuhteen tyy-

tyväisyyteen ennaltaehkäisevästi ja näin edistämään perheiden hyvinvointia. (Kha-

jehei 2016, 450.) Näkemystä puoltaa myös Sosiaali- ja terveysministeriön Seksu-

aali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Ohjelman mukaan Suo-

messa esimerkiksi nuorten tiedot seksuaaliterveydestä ovat heikentyneet ja etenkin 

miesten seksuaaliterveyttä koskeva tietotaso on matala. Toimintaohjelmassa koros-

tetaan kunnallisen terveydenhuollon, kuten neuvolan, roolia parisuhteen ja perheen 

terveyden edistämisessä; pikkulapsiperheiden vanhempien hyvinvoiva parisuhde 

on avain perheiden hyvinvointiin ja pieneneviin avioeromääriin (Edistä, ehkäise, 

vaikuta -Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 2014, 16, 

41.) Suomalaisissa avioliitoissa avioerot ovat vuosikymmenten mittaisessa tarkas-

telussa merkittävässä määrin lisääntyneet. Avioerot koskettavat vuosittain yli 

30 000 lasta. Niiden vaikutukset psyykkiseen terveyteen ja kansantalouteen ovat 

merkittäviä. (Väestöliitto 2007, 6.) 

Opinnäytetyön aiheen valinta on ajankohtainen, ja valmistuvalle esitteelle löytyy 

aito tarve ennaltaehkäisevässä perheille ja pariskunnille suunnatussa terveyden 

edistämisessä. Vanhemmat tarvitsevat tukea ja apua uudessa elämäntilanteessaan. 

Opinnäytetyön tuotteena syntyvän esitteen käyttö perhesuunnitteluneuvolassa tar-

joaa yhden interventiomahdollisuuden turvallisen ja terveellisen parisuhteen edis-

tämiseksi. Tulevina terveydenhoitajina myös huoli lasten hyvinvoinnista kannustaa 

osallistumaan lapselle tärkeän kasvuympäristön eli kodin ja perheen terveyden edis-

tämiseen. Turvalliseen ja terveelliseen parisuhteeseen on lapsen hyvä syntyä ja kas-

vaa.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on tunnistaa ja tuoda esille lopputuotteen 

kannalta oleelliset asiat. Taustatietojen systemaattinen tarkastelu johtaa opinnäyte-

työn aiheen kehittämiseen luomalla joko täysin uutta tai kehittämällä jo olemassa 

olevaa. Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan nähdä kaksiosaisena, jossa on kyse 

sekä prosessi- että tuotekehityksestä. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu 2018.) Tä-

män opinnäytetyön toiminnallisen luonteen vuoksi sen tarkoitus on selittää loppu-

tuotteena syntyvän esitteen teoreettisia taustoja sekä siinä esitettyjä vinkkikokoel-

mia parisuhdetaidoista (liite). Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä selite-

tään ilmiöitä parisuhde ja seksuaalisuus synnytyksen jälkeen laajan kirjallisuuskat-

sauksen sekä lähdekirjallisuuden keinoin. Selittämällä parisuhteen ja seksuaalisuu-

den lainalaisuuksia sekä kuvailemalla niihin vaikuttavia seikkoja, on pyritty vastaa-

maan kysymykseen miksi. Esite puolestaan vastaa kysymykseen miten kartoitta-

malla niitä keinoja, joilla parisuhde ja parisuhteen seksuaalisuus pysyisivät tuke-

vasti pystyssä suuresta elämänmuutoksesta, perheenlisäyksestä, huolimatta. 

(Vilkka 2007, 18–20.)  

Opinnäytetyössä parisuhdetta tarkastellaan miehen ja naisen välisenä seksuaalisena 

suhteena, jossa molemmilla tapahtuu muutoksia naisen synnytyksen jälkeen niin 

fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla (Oulasmaa 2006, 195–197). Teoreettisessa 

viitekehyksessä luodaan katsaus myös sellaisiin parisuhdetaitoihin, joilla parisuh-

teesta käytännössä voidaan pitää huolta. Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen 

pääasiallisina lähteinä on käytetty teoksia Seksuaalisuus (Apter 2006), Seksuaali-

suus hoitotyössä (Ryttyläinen & Valkama 2010), Pysytään yhdessä (Cacciatore, 

Heinonen, Juvakka & Oulasmaa 2006), Paripsykoterapia ja parisuhteen ikuinen ar-

voitus (Tuhkasaari 2007), Ohjaaminen hoitotyössä (Kyngäs 2007) ja useita aihee-

seen liittyviä artikkeleita, Väestöliiton perhebarometrejä ja joitain tutkimuksia.  

Tiedon haku on suoritettu tietokannoissa CINAHL, Medic ja PubMed asiasanoilla 

parisuhde (Intimate Relationship), seksuaalisuus (Sexuality) ja terveysneuvonta 

(Health Care Guidance).  
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Opinnäytetyön tavoitteen määrittelyssä on kyse siitä, millainen hyöty työn tekemi-

sellä saavutetaan molemmille osapuolille, tilaajalle ja opiskelijalle. Opiskelijan ta-

voitteena on kerätä kokemusta projekti- ja prosessityöskentelystä sekä kartuttaa 

osaamistaan tulevassa ammatissa. Tilaaja hyötyy opinnäytetyön lopputuotteesta eli 

esitteestä ja hyödyntää sitä omien päämääriensä ja tehtäviensä suorittamisessa. (Ka-

jaanin Ammattikorkeakoulu, 2018.) 

Tilaajan, Vaasan kaupungin perhesuunnitteluneuvolan, näkökulmasta katsoen pro-

jektin tavoitteena on saada käyttöön pariskuntien mielenkiintoa herättelevä esite, 

joka kannustaisi etukäteen tutustumaan mahdollisiin parisuhteeseen vaikuttaviin 

seksuaalisuuden muutoksiin uudessa elämäntilanteessa. Esite toimii työkaluna ter-

veydenhoitajan ja seksuaalineuvojan pitämissä keskustelu- ja ohjaustilanteissa per-

hemessuilla ja vastaanottotilanteissa neuvolaympäristössä. Rajamäki tuo esille, että 

parisuhteen seksuaalisuus on aiheena herkkä ja siihen liittyy puheeksi ottamisen 

haasteita. Esite antaa mahdollisuuden terveydenhoitajille ja seksuaalineuvojalle 

luontevaan puheeksi ottamiseen osallistamisen keinoin. 

Opiskelijoiden näkökulmasta tämän opinnäytetyön tavoitteena voidaan pitää mer-

kittävää hyötyä saadusta projektityöskentelyn kokemuksesta pitkällä aikavälillä eri 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijoiden valmiuk-

sia toimia tulevassa ammatissaan terveydenhoitajina perhehoitotyön ammattilai-

sina. Perheen voimavarojen tukeminen ja terveydenhoitajan kyky vastata perheen 

muutoksiin erilaisissa elämäntilanteissa on perhehoitotyön keskeinen tavoite (Hon-

kanen, Mellin & Haarala 2015, 226–227). Opinnäytetyön kirjoittaminen, yhden ter-

veyden edistämisen osa-alueen lähempi tarkastelu ja esitteen valmistaminen lisää-

vät opiskelijoiden ymmärrystä sekä kehittävät ammattiosaamista. Tulevina tervey-

denhoitajina parisuhteen ja seksuaalisuuden huomioiminen on osa kokonaisval-

taista terveyden edistämistä. Terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä kyky 

opastaa kaikissa elämäntilanteissa kuuluvat terveydenhoitajan työhön (Terveyden-

hoitajaliitto 2018).   
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3 OPINNÄYTETYÖ PROJEKTINA 

Toiminnallinen opinnäytetyö on luonteeltaan käytännönläheinen ja projektinkaltai-

nen prosessi. Yleensä se on työelämän opiskelijalle antama toimeksianto, joka suo-

ritetaan ennalta määrätyssä ajassa. Toimeksiannon tehtävänä on tuottaa tilaajalle 

ratkaisu, yleensä jokin tuotos, esimerkiksi esite, annettuun toimeksiantoon. Opin-

näytetyö on projekti, jonka aikana opiskelija osoittaa korkeakoulutasoisen osaami-

sen ja asiantuntijuutensa opinnäytetyön aiheesta. (Jyväskylän Ammattikorkea-

koulu, 2018). Opinnäytetyössä voidaan havaita samat vaiheet kuin projektissa: pe-

rustaminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen (Kymäläinen, Lakkala, Carver & 

Kamppari 2016, 12).  

3.1 Mikä on projekti? 

Projekti-sana tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa ja on peräisin latinan kielestä. 

Suomessa on totuttu käyttämään myös sanaa hanke. Projekti on kokonaisuus, jolla 

on reunaehdot ja aikataulu. Se käsittää joukon ihmisiä ja muita määräaikaisia re-

sursseja, joiden tarkoitus on luoda tietyssä ajassa ennalta määrätty lopputuote tai 

suorittaa tehtävä annetuin resurssein. (Ruuska 2012, 18–19.)  

Projekti voidaan nähdä myös kertaluonteisena ja määräaikaisena työnä, jonka tar-

koituksena on kehittää määrättyä asiaa tai toimintatapaa. Projektin aikana voidaan 

luoda täysin uutta tai kehittää olemassa olevaa asiaa, tuotetta tai tietoa. Projekti on 

kuitenkin aina ainutlaatuinen kokonaisuus, jota ei toisteta sellaisenaan. Projektilla 

on alku, työvaihe ja loppu. Projektiin osallistuvilla on selkeät vastuualueet. (Hel-

singin yliopisto 2006.) 

3.2 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi on työkalu ja menetelmä. Projektityöskentelyssä SWOT:n avulla 

voidaan tunnistaa ja määritellä erinäiset prosessiin ja sen kulkuun vaikuttavat ul-

koiset tekijät, kuten haasteet ja vahvuudet. SWOT kertoo laatijalleen projektin on-

nistumismahdollisuuksista ja luo mahdollisuuden vaikuttaa tekijöihin etukäteen. 
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Projektityöskentelyn alussa laadittu SWOT arvioidaan uudelleen projektin päätty-

essä. SWOT-analyysi nimenä sisältää ajatuksen tekijöistä, joita ennalta arvioidaan: 

Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) 

ja Threats (uhat). SWOT-analyysi voidaan kirjoittaa taulukon muotoon, jossa yksi 

ruutu edustaa kutakin osatekijää. (Opetushallitus 2018.) 

3.3 Projektin SWOT-analyysi 

Opinnäytetyön vahvuuksia (kuvio 1) on useita. Toimeksianto eli tilaustyö luo tarkat 

raamit ja tekee työskentelystä tarkoituksenmukaista ollen sujuvaa ja hallittua. Vah-

vuuksina nähdään myös mahdollinen tilaajalta saatava asiantuntija-apu ja mahdol-

lisuus hyödyntää opinnäytetyön ohjaajan osaamista tarvittaessa. Vahvuutena näh-

dään huolellisesti laadittu tutkimussuunnitelma, joka luo hyvän pohjan projektille. 

Tarkan aikataulun ja siinä pysymisen ajatellaan olevan tämän projektin vahvuuksia. 

Projekti antaa mahdollisuuksia (kuvio 1) tilaajalle mutta myös opiskelijoille. On-

nistuessaan esitteestä saadaan luotua käytännönläheinen opas pariskunnille, jota ti-

laaja voi hyödyntää omassa työssään. Opiskelijoiden osalta mahdollisuuksiin voi-

daan lukea myös oppimisprosessin merkitys opiskelijoiden ammattiosaamisen kan-

nalta ja projektihallinta- sekä yhteistyötaitojen kehittyminen. 

Opinnäytetyön heikkouksiin (kuvio 1) voidaan lukea työn aihe, jota on käsitelty 

useassa muussakin opinnäytetyössä aikaisempina vuosina. Projektin aikana pyri-

tään tarkoin rajaamaan käsiteltävä aihe ja pysymään valitussa näkökulmassa; pari-

suhdetaitojen edistämisessä synnytyksen jälkeen. Projektin heikkouksiin kuuluvat 

opiskeluun liittyvät kiireiset aikataulut, jolloin opinnäytetyön tekemiselle ei jäisi 

riittävästi aikaa. Mahdollisia uhkia (kuvio 1) projektin aikana voivat olla vaikeudet 

systemaattisessa tiedon haussa, josta opiskelijoilla on vain vähän kokemusta. Uh-

kana nähdään myös aiheeseen liittyvän uuden tiedon tuottamisen tai esittämisen 

vaikeus. Aiheesta on olemassa melko paljon vastaavanlaisia oppaita ja muuta ma-

teriaalia. Aikataulu voi muodostua projektin etenemiseen liittyväksi uhaksi, jos 

siinä ei kyettäisi pysymään. Opiskelijoiden aikaa vievät opintojen lisäksi työ ja 

perhe. 
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Vahvuudet (Strengths) 

 Asiantuntija-apu 

 Tilaustyö 

 Hyvä suunnitelma 

 Tarkka aikataulu 

Heikkoudet (Weaknesses) 

 Samasta aiheesta aiemmin tehdyt 

opinnäytetyöt 

 Kiireinen opiskeluaikataulu 

 

Mahdollisuudet (Opportunities) 

 Tavoitteet täyttävä esite 

 Oppimisprosessi 

 Projektinhallintataidot 

 Yhteistyötaidot 

Uhat (Threats) 

 Vaikeudet tiedonhaussa 

 Uuden tiedon tuottamisen vaikeus 

 Aikataulut ja velvollisuudet 

Kuvio 1. SWOT-analyysi. 
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4 TERVEYDEN EDISTÄMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäminen on Suomessa kuntien tai 

kuntayhtymien vastuulla, ja sitä tuetaan valtion avustamana. Kunnat voivat halu-

tessaan päättää palveluiden tarjoamisesta joko ostamalla ne osittain tai kokonaisuu-

dessaan eri palveluntarjoajilta, järjestöiltä tai muilta kunnilta. Sosiaali- ja tervey-

denhuollon toimintakokonaisuuden ohjaamisesta ja yhteydestä poliittiseen päätök-

sentekoon vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018 

b.) Kunnallisen terveydenhuollon järjestämistä ja laadunvalvontaa hoitavat Suo-

messa aluehallintovirastot (AVI). Tarkoitus on taata kansalaisille laadukkaat ter-

veydenhuollon palvelut kunnan valitsemasta järjestelymallista huolimatta. (Alue-

hallintovirasto 2013.) Toiminnalla tavoitellaan väestön terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyä (Aluehallintovirasto 2014 b).  

Terveydenhuoltolaki (L30.12.2010/1326) määrää terveydenhuollon toiminnan pe-

rusteiksi laadukkaan, turvallisen ja asianmukaisesti toteutetun toiminnan, joka on 

näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin perustuvaa. 

4.1 Terveyden edistäminen 

Kansalaisten terveyden edistämistä Suomessa ohjaavat lait kansanterveydestä, ter-

veydenhuollosta, tartuntataudeista, tupakasta ja raittiustyöstä. Sosiaali- ja terveys-

ministeriö kehottaa kuntia huolehtimaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien toi-

menpiteiden ylläpitämisestä sekä edellyttää kuntien ulottavan tämän kaikkiin toi-

mintoihin ja päätöksentekoon. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018 c.)  

Terveyden edistämisellä kunnissa tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla voidaan 

lisätä terveyttä ja toimintakykyä, vähentää sairauksia ja terveysongelmia sekä ka-

ventaa terveyseroja kansalaisten keskuudessa (Aluehallintovirasto 2014 a). Tervey-

den ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa on terveydenhuoltolaissa säädettyä toi-

mintaa, ja se sisältää seuraavat osa-alueet: 



14 

 

 terveyttä edistävien tavoitteiden määritteleminen ja niitä tukevat toimenpi-

teet 

 terveyttä edistävien toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi, seuranta ja 

raportointi 

 terveyttä edistävien vastuutahojen nimeäminen 

 yhteistyö julkisten tahojen, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhtei-

söjen kanssa. (L30.12.2010/1326.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018 c) mukaan ter-

veyttä ja hyvinvointia edistävät toimenpiteet ennaltaehkäisevät sairauksia, lisäävät 

kansanterveyttä ja edistävät ministeriön keskeisintä tavoitetta, terveyserojen kaven-

tamista. Toimenpiteet tulisi kohdistaa elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttaviin 

tekijöihin, liikuntaan ja terveelliseen ruokaan, tapaturmien ja tartuntatautien ennal-

taehkäisyyn sekä seksuaaliterveyttä edistäviin toimiin. 

4.2 Terveysneuvonta 

Terveysneuvonta on terveydenhuollon ammattilaisen antamaa vuorovaikutuksel-

lista ohjausta yksilölle, ryhmille tai koko väestölle ja sillä on oltava hyvinvointia 

tukeva tarkoitus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018 d). Neuvonta on ohjauksen 

menetelmä, jossa terveydenhuollon ammattilainen auttaa asiakasta tekemään ter-

veyttä edistäviä päätöksiä hyödyntämällä ammattilaisen hallussa olevaa tietotaitoa 

(Eloranta & Virkki, 2011, 21). THL:n (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2018) mu-

kaan terveysneuvonnan tulisi olla olennainen osa kaikkia neuvolapalveluita. Ter-

veysneuvonta nähdään tukea antavana, asiakkaan omia voimavaroja vahvistavana 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työkaluna. Neuvonnan tehtävänä on tukea 

parisuhdetta ja vanhemmaksi kasvamista sekä edistää perheen sosiaalisen tukiver-

kon vahvistamista. Tehokas terveysneuvonta on toteutettu monin eri viestinnän kei-

noin samansuuntaisena eri ammattiryhmien toimesta. 
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Terveysneuvonnan vastuu kuuluu kunnille koskien kaikkia terveydenhuollon pal-

veluita. Tarkoituksena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä eh-

käistä sairauksia. (L30.12.2010/1326.) Sosiaali- ja terveysministeriön terveyspoliit-

tisen strategian lähtökohtana on lisätä parisuhdeneuvontaa ja kehittää vanhem-

muutta tukevia toimia. Neuvolatyöskentelyn tulisi edistää sellaisia toimia, joilla 

tuetaan vanhemmuuden ja perheen hyvinvointia. Sen tarkoitus on edistää lapsen 

kodin ja turvallisen kasvu- sekä kehitysympäristön terveellisyyttä. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2018 a.) 

4.3 Terveydenhoitaja ja seksuaalineuvoja 

Terveydenhoitaja toteuttaa ammatissaan terveysneuvonnalle asetettujen tavoittei-

den mukaista työtä. Perhehoitotyön asiantuntijana terveydenhoitajan työn vastuu-

alueeseen kuuluvat muun muassa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen 

sekä lapsen terveen kasvun ja kehityksen seuranta. (Terveyden- ja hyvinvoinninlai-

tos 2015 a.) Terveydenhoitajan rooli terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistäjänä perhehoitotyössä on keskeinen. Hoitotyön tulee olla näyttöön perustu-

vaa, perheiden voimavaroja ja itsehoitokykyä lisäävää työtä. Terveydenhoitajalla 

on kykyä eläytyä ja rohkeutta puuttua perheen elämään huomioimalla sen hetkiset 

elinolosuhteet ja -ympäristö. (Haarala & Tervaskanto-Mäentausta 2015, 15–17.) 

Ammattitaitoinen terveydenhoitaja tunnistaa perheen tuen tarpeen riittävän varhai-

sessa vaiheessa ja on aloitteellinen ongelmien puheeksi ottamisessa (Terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos 2015 a). 

Seksuaalineuvonta on yksilön seksuaaliterveyden edistämistä vuorovaikutussuh-

teessa ammattihenkilön kanssa. Seksuaalineuvonta on luonteeltaan lyhytkestoista 

neuvontaa, jonka avulla pyritään yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisemaan sek-

suaalisuuteen liittyviä haasteita tai ongelmia. Seksuaalineuvonnan työnkuva kuuluu 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka on saanut seksuaalineuvojan 
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lisäkoulutuksen ja pätevyyden. Seksuaalineuvonnan lähtökohtia ovat lupa seksuaa-

lisuudesta puhumiseen, erityisohjeiden antaminen ja rajatun tiedon sekä ohjeiden 

jakaminen. (Ritamo, Ryttyläinen-Korhonen &Saarinen 2011, 10-11.) 

Seksuaalineuvontaa vaativia elämäntilanteita voivat olla itsetuntoon ja kehonku-

vaan liittyvät pulmat, haastavat elämäntilanteet, sairauden aiheuttamat hankaluudet 

tai muu haluttomuus (Ritamo ym., 2011, 10). Seksuaalineuvonta on osa terveys-

neuvontaa, ja se on tarkoitettu kaikille kuntalaisille sukupuolesta tai seksuaalisesta 

suuntautumisesta huolimatta. Neuvonta perustuu asiakaslähtöiseen luottamukselli-

seen keskusteluun, jossa asiakas itse päättää, mitä puhuu ja kuinka paljon. Seksu-

aalineuvonnan tarkoituksena on luoda myönteinen suhde itseensä, seksuaalisuu-

teensa ja mahdolliseen parisuhteeseensa sekä lisätä vuorovaikutustaitoja ja ongel-

manratkaisukykyä. (Vaasan kaupunki 2018 a.; Edistä, ehkäise, vaikuta -Seksuaali- 

ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020 2014, 41.) 

4.4 Vaasan kaupungin terveyden edistämisen yksikkö 

Vaasan kaupungin terveyspalveluihin kuuluva terveyden edistämisen yksikkö tuot-

taa palveluita sekä asukkaille että henkilöstön tarpeisiin. Lisäksi sen tehtäviin kuu-

luu erilaisten hankkeiden suunnittelu ja toteutus. Niiden tavoitteena on rohkaista 

kuntalaista ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Yksikön keskeisimmät asuk-

kaille suunnatut terveyden edistämisen palvelut liittyvät ravitsemus-, liikunta- ja 

seksuaalineuvontaan. (Vaasan kaupunki 2018 b.) 
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5 PARISUHDE 

Parisuhteen määritteleminen ei ole yksiselitteistä vaan ulottuu moneen tasoon. Pa-

risuhteen muodostuminen on ajassa tapahtuva prosessi, johon voidaan ajatella kuu-

luvan seuraavia inhimillisiä tapahtumia tai ajatuksia: 

 Intiimi seksuaalinen läheisyys 

 Kaipuu toisen läheisyyteen 

 Toistuvat toiseen osapuoleen kohdistuvat vaatimukset ja odotukset 

 Halu vastata toisen asettamiin vaatimuksiin ja odotuksiin. 

Yleensä henkilöt muuttavat yhteen ja tulevat tietoiseksi välilleen syntyneestä pari-

suhteesta, johon ajan kuluessa liittyy halu olla toiselle uskollinen. Henkilöiden vä-

lille syntyy rakkauden ja intohimon tunteita. (Kontula 2009.) Parisuhteessa ”mo-

lemmilla tulee tarve saada ja antaa, pettyä ja vihata, tulla rakastetuksi ja rakastaa”. 

Kaikki nämä vaikuttavat ihmisen identiteettiin. (Tuhkasaari 2007 b, 32–33.) 

5.1 Parisuhteen kehitys ja muutokset 

Parisuhteessa on erilaisia vaiheita. Aluksi rakastavaiset ovat toistensa pau-

loissa.  Myöhemmin eriytymisen vaiheessa puolisoille voi syntyä ahdistusta suh-

teen jatkumisesta. Parisuhde vaatii molempien osapuolten panostusta ja suhteen 

hoitamista, että löydettäisiin yhteinen luottamus yhteiseen tulevaisuuteen. Vaikeu-

det eivät tarkoita huonoa suhdetta, mutta yhdessä selviytyminen vaatii juuri tilan-

teesta oppimista ja kehittymistä pariskuntana entistä vahvemmaksi. Vaikeat tilan-

teet vaativat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten päämäärien etsimistä ja vaalimista. 

Puolisot voivat yhdessä päättää ja työskennellä kohti haluamaansa suhdetta kartoit-

tamalla ihanteitaan ja arvojaan. Puhuminen, suunnittelu ja unelmien kartoittaminen 

ovat osa suhteen hoitamista. (Mielenterveystalo 2018 b.)  

Rakkauden menettämisen pelko ja pelko siitä, ettei tule hyväksytyksi, ovat yleisiä 

tuntemuksia. Olennaista on keskinäisen luottamuksen löytäminen parisuhteessa, 
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jotta näistä peloista päästään. Suhteen tilanne tulisi olla turvallinen. Jos puoliso koh-

dataan ilman ennakko-odotuksia ja käsityksiä, toisen voi nähdä uudessa valossa. 

Kriisejä tulee, ja niistä voi oppia. Ne auttavat pariskuntia löytämään todellisuuden 

mukaiset mielikuvat puolisosta ja näin kyky rakastaa toista vahvistuu. (Tuhkasaari 

2007 a, 18–19.) Parisuhdeongelmissa molemmilla puolisoilla voi olla hylätyksi tu-

lemisen tunne, joka värittyy erilaisilla mielikuvilla toisen osapuolen ajatuksista ja 

teoista sekä ylimitoitetuista odotuksista (Kumpula & Malinen 2007, 54). 

Oman ja toisen rajallisuuden hyväksyminen auttaa näkemään puolison persoonan 

ja hänen tarpeensa, mutta myös omat mielihalunsa. Parisuhteessa oppimiseen liittyy 

juuri toisen sietäminen, sen lisäksi oman rajallisuuden, avuttomuuden ja toisesta 

riippuvuuden hyväksyminen. Vastuun hahmottaminen ja jakaminen korostuvat. 

Empaattinen suhtautuminen puolisoon auttaa löytämään toisen. Ristiriitaisten tun-

teiden sietäminen puolisossa vahvistaa yhteyttä. (Tuhkasaari 2007 b, 39–40, 47.) 

Parisuhde on prosessi, jossa seksuaalisuus ja läheisyyden sekä etäisyyden vaihtelut 

vahvistavat suhdetta (Tuhkasaari 2007 b, 32–33). Suhteessa on löydettävä dynaa-

minen balanssi, jota voi Cacciatoren ym. (2006, 22–23) mukaan kuvata ”läheisyys-

etäisyys -hissinä”. Molemmilla puolisoilla on omat säätelymekanisminsa ja ta-

sonsa, joiden välillä hissi siirtyy yhdenkin päivän aikana monta kertaa. Oma ja toi-

sen hissi eivät välttämättä kohtaa, ja usein samalle tasolle pääsemiseen tarvitaan 

aikaa. Oman tilan ja etäisyyden ottaminen hissin eri tasoilla auttaa suhdetta hengit-

tämään. Tärkeää on kuitenkin antaa mahdollisuus toiselle pysähtyä samaan kerrok-

seen. (Cacciatore ym. 2006, 22–23.) Yksilöityminen on osa prosessia, jossa oman 

ja yhteisen tilan tasapaino auttaa löytämään syntyvälle lapselle tilaa. Läsnäolo ja 

yksinolo opetellaan. Ristiriitojen ja tunteiden käsittelykyky sekä kompromissit ovat 

avaintaitoja parisuhteessa. Sitoutuminen antaa suunnan elämälle ja ihminen saa 

kantaa vastuuta lapsesta, itsestä ja puolisosta. Arkinen asioiden jakaminen on osa 

prosessia. (Tuhkasaari 2007 b, 32–33, 39–40.) 

Parisuhteen vaiheet voidaan jakaa viiteen tasoon. Ensimmäinen taso on rakastumi-

sen vaihe, toisena on pariskunnan sosiaalisen ympäristön luomisen vaihe. Kolmas 
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vaihe on yhteisten ratkaisujen ja toimintojen vaihe, kun taas neljäs vaihe on itsenäis-

tymisen ja oman itsensä löytämisen vaihe. Viimeiseksi vaiheeksi kuvataan intimi-

teetin vaihetta, jossa puolisot näyttävät syvällisemmät ajatuksensa ja halunsa. Intii-

meimmässä parisuhteessa tulevat esiin toisen huonotkin puolet. (Kumpula & Mali-

nen 2007, 54.) 

5.2 Parisuhde ja perhe 

Lapsen syntyessä parisuhteessa tapahtuu muutoksia. Uuden tilanteen hallitseminen 

vaatii ponnisteluja, eikä energia välttämättä riitä parisuhteen ylläpitämiseksi. (Vä-

estöliitto 2018 a.) Nuoret vanhemmat eivät osaa tai heillä ei ole riittävästi henkisiä 

valmiuksia varautua pikkulapsiarkeen. Vauvan syntymän mukanaan tuomat muu-

tokset seksuaalisuuteen parisuhteessa tulevat yllätyksenä. (Khajehei 2016, 447–

448.) 

Vanhemmiksi tuleminen aiheuttaa kriisin parisuhteeseen ja puolisoiden on opetel-

tava uudet roolinsa ja tasapainotella uudessa arjessa (Santalahti & Lehtonen 2016, 

149). Parisuhde ja lapsen syntymän jälkeen vanhemmuus kulkevat käsi kädessä, ja 

molemmat vaikuttavat toisiinsa ja vahvistavat toisiaan. Arjen askareiden jakamisen 

lisäksi vanhempien tulisi jakaa tunteitaan ja elämyksiään lapsen kanssa olosta. Pa-

risuhde muovautuu kahdenkeskisestä suhteesta kolmioksi, jossa lapsi on osa pari-

suhdetta ja sitä vahvistava linkki. Vanhemmuus ja parisuhde muuttuvat joustaviksi 

ja vahvoiksi. Kolmenkeskinen vuorovaikutus ja lapselle puhuminen puolisosta po-

sitiiviseen sävyyn vahvistavat kolmiota. (Kumpula & Malinen 2007, 52–53.) 

Pettymyksien ja paineiden kanavointi on olennaista, koska ristiriitoja tulee varmasti 

jokaiseen parisuhteeseen joskus (Tuhkasaari 2007 b, 47). Parisuhdetaidot hioutuvat 

vuosien mittaan eri yhteyksissä, ja ne kehittyvät parin välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Taidoilla viritellään puolisoiden välille erityinen ihmissuhde yhteisten arvo-

jen ja kokemusten pohjalle. Turvallisuuden tunnetta tarvitaan stressitilanteissa, krii-
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seissä ja rasittavina hetkinä. Voimavaroja voi kartuttaa hyvällä vuoropuhelulla, jol-

loin esimerkiksi ensimmäisen lapsen syntyminen parisuhteen keskelle ei horjuta 

sitä. (Kumpula 2007, 82–83). 

Tunneside kumppaniin on tärkeää parisuhteessa ja rakkaudessa. Turvallisuutta 

luova suhde koetaan tärkeäksi nykypäivänä länsimaalaisessa kulttuurissa. Turvalli-

suutta tuova perhe ja suku ovat usein kauempana kuin entisaikaan. Itsearvostus ja 

identiteetti rakentuvat myös paljolti parisuhteen kautta. (Kontula 2006, 32.) Pari-

suhteeseen kuuluu Kontulan (2016, 11) mukaan kolme osa-aluetta: ”intohimo, in-

tiimiys ja päätöksenteko sitoutumisesta”. Intiimissä suhteessa kumppani on tunne-

tasolla mukana suhteessa ja kunnioittaa ja vaalii rakastaan sekä yhteistä parisuh-

detta. Osa-alueista intohimon säilyttäminen on kaikista haastavinta, koska kumppa-

niin totutaan ja siihen voi harvoin vaikuttaa tietoisesti. Osa-alueet vaikuttavat toi-

nen toisiinsa: esimerkiksi intohimo lisää intiimiyttä ja toisinpäin. (Kontula 2016, 

11–12.) 

Tutkimuksen mukaan onnellisuus parisuhteessa tuo tyytyväisyyttä myös vanhem-

muuteen. Vaikkakin molempien panos parisuhteeseen on ensiarvoisen tärkeää, tut-

kimukset ovat osoittaneet naisen roolin suhteen vaalijana olevan merkittävämpi. 

Tutkimuksissa on ilmennyt asioita, jotka nostavat parisuhteen tyytyväisyyttä: intii-

miys ja kosketus, toisen tukeminen, riitojen selvittäminen, läsnäolo, arvostus, avoin 

dialogi ja konkreettiset teot. Miehen läsnäolo arjen askareissa korostuu parisuhteen 

tärkeinä hetkinä. Usein yhdessäolo koko perheen kesken on kaikista arvostetuinta. 

Molempien vanhempien osallistuminen tuo onnellisia yhteisiä hetkiä, jossa voi to-

teuttaa sekä parisuhdeaikaa että vanhemmuutta. Hetkien jakaminen tuo iloa ja yh-

teenkuuluvuutta. Jaettu vastuu vanhemmuudesta mahdollistaa myös molemmille 

omaa aikaa ja harrastuksia, mikä lisää tyytyväisyyttä. Myös lapsi pitää erityisistä 

hetkistä kummankin vanhemman kanssa erikseen. (Malinen 2011, 47–48, 53, 58.) 

Arki muuttuu vauvan myötä ja vanhempien täytyy löytää tapoja, joilla korvata en-

tiset tavat olla yhdessä, esimerkiksi kodin ulkopuolella. Vauvan kanssa on helpointa 

olla kotona, harrastuksetkin ja illanvietot järjestyvät siellä helpoiten. Perhe voi 
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tuoda kotiin uusia tapoja viihtyä ja viettää aikaa yhdessä. Toisen yllättäminen ja 

auttaminen tuottavat puolisolle hyvää mieltä ja vahvistavat parisuhdetta. Läheisyy-

den hakeminen vauvan päiväunien aikana piristää tunnelmaa, samoin askareiden 

hoitaminen toisen puolesta, puolison halailu ja yhteiset keskusteluhetket. (Ervast 

2018.) 

5.3 Parisuhteen vaaliminen 

Parisuhdetta tulisi hoitaa yhdessä. Esimerkkeinä Mielenterveystalon (2018 c) tes-

tissä ovat mainittu kahdenkeskisen ajan vaaliminen, häiriötön aikuisten tila ja toisen 

koskettaminen ennen lähtöä. Molempien suvun, ystävien, perinteiden ja mieltymys-

ten kunnioittaminen, uskollisuuden ilmentäminen, toisen hyväksyminen virheineen 

sekä riitojen sopiminen kuuluvat hyvään parisuhteeseen. Kotiin tulisi luoda hyvää 

tunnelmaa esimerkiksi hyvän ruoanlaiton avulla. Parisuhteeseen kuuluu rakkauden 

eteen työskentely. (Mielenterveystalo 2018 c.) Parisuhteessa koettu tyytyväisyys 

korreloi yleisen hyvinvoinnin kanssa (Ryttyläinen & Valkama 2010, 106). Puoli-

soiden välinen vuorovaikutus on olennaisen tärkeää (Kotamäki, Manninen, 

Koski, Ala-Luhtala 2009, 6; Ojanen & Koski 2015, 14). 

Parisuhteeseen ongelmia voi tuottaa esimerkiksi toisen haluttomuus. Se voi johtua 

mm. valtataistelusta puolison kanssa, kommunikaation vaikeuksista, seksivaikeuk-

sista, kyllästymisestä, vaikeudesta ottaa vastaan kritiikkiä, psyykkisistä traumoista 

ja selvittämättömistä konflikteista. Stressi ja väsymys aiheuttavat haluttomuutta ja 

huonontavat parisuhteen hyvinvointia. ( Ryttyläinen & Valkama 2010, 165.)  

Parisuhteen kannalta on hyvä käyttää erilaisia lastenhoitopalveluita silloin tällöin, 

jotta puolisot voivat viettää kahdenkeskisiä rentouttavia hetkiä. Haluttomuuden 

kohdatessa voi muistella niitä aikoja, jolloin oli hauskaa yhdessä ja hyvää seksiä. 

Mikä erottaa sen tilanteen tästä hetkestä? Miten siihen voidaan pyrkiä? Mitä kivaa 

teimmekään ennen yhdessä? Rento oleminen toisen lähellä voi riittää avaamaan 

lukkoja. (Väestöliitto 2018 a.)  
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Parisuhteen hoitamiseen on olemassa hyviä vinkkejä. Pariskunnan kannattaa olla 

kiinnostuneita toistensa elämästä ja ajatuksista. Puolisosta on hyvä löytää piirteitä, 

jotka kiehtovat ja ihastuttavat. Positiivinen asenne kumppania kohtaan ja vuorovai-

kutus parantavat myös parisuhteen laatua. Katkeruudelle ei parisuhteessa saa antaa 

valtaa, vaan on hyvä muistaa keskustelun tärkeys ja myönteinen asenne ja toivo 

yhteiseen tulevaan. Toisen syyttelystä luopuminen ja kompromissien tekeminen 

auttavat tilannetta. Puolison unelmien hyväksyminen kuuluu asiaan. Parisuhteessa 

on tärkeää luoda yhteisiä unelmia, tavoitteita ja tapoja, jotka tuovat yhteenkuulu-

vuutta. Toisen halveksunta ei ole hyväksi, koska toisen erilaisuudesta voi aina op-

pia. (Väestöliitto 2018 b.)  

Parisuhdetta voi vaalia yhteiseen tulevaisuuteen luottamalla, panostamalla yhteisiin 

asioihin, tarkastelemalla kriittisesti omia piirteitään ja kykyä hoitaa suhdetta, koet-

taa ymmärtää toisen tuntemuksia ja miettiä, miltä itsestä tuntuisi, jos olisit hän tässä 

parisuhteessa. Pariskunta voi miettiä tulevaisuutta ja pohtia, tekeekö tällainen pari-

suhde heidät onnelliseksi. On tärkeää myös nimetä, mikä olisi toimiva muutos. Puo-

lisot voivat kuunnella toistensa ajatuksia parisuhdepalaverissa, jossa molemmat 

voivat vapaasti esittää kantansa ja ehdottaa ratkaisuja. Parisuhteen voi ajaa ns. ”kat-

sastuskonttorille”, jossa käydään läpi puolisoiden hyvinvointiin liittyvien perustar-

peiden tilanne liikennevalojen värejä käyttäen. (Cacciatore ym. 2006, 24, 45.) Ku-

viossa 2 annetaan vinkkejä parisuhteen omahoitoon ”Parisuhteen omahoidon reitti-

kartassa”. Siinä ohjataan puolisoita vaalimaan parisuhdettaan niin, että riitely ja an-

teeksi antaminen olisivat sallittuja ja suhdetta tukevia. Yhteisen hauskanpidon ja 

hellyyden tulisi kuulua arkeen, jossa molemmat puolisot ottavat vastuuta suhteen ja 

perheen arjen onnistumisesta. Pariskunnat voivat rakentaa suhdetta toista arvosta-

malla ja antamalla toiselle sekä omaa tilaa että läsnäoloa. (Mielenterveystalo 2018 

b.) 
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Kuvio 2. Parisuhteen omahoidon reittikartta (Mielenterveystalo 2018 b). 
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Suomalaiset ovat Kontulan (2016, 53) mukaan jokseenkin tyytyväisiä parisuhteis-

saan. Parisuhteen onnellisuus ja koskettelu kulkevat käsi kädessä. Pienikin määrä 

suutelua lisää parisuhteen onnellisuutta. Päivittäin suutelevat kokevat suhteen erit-

täin hyväksi. Päivittäinen suutelu on siis suositeltavaa. Hyväksytyksi tuleminen ja 

kumppanin arvostus auttavat parisuhdetta ja intiimiyttä. (Kontula 2016, 18, 81–82.) 

Päivittäinen ”parisuhdeteko” on tärkeässä roolissa lapsiperheen arjessa. Puolison 

voi yllättää eri tavoin positiivisesti, ja hänestä tulee olla kiinnostunut. Arjen aska-

reiden helpotus piristää, eikä toista voi hemmotella liikaa. Rakkautta voi osoittaa 

myös pienin elein olemalla huomaavainen. (Cacciatore ym. 2006, 38.)  

Toisen kanssa vietetty aika ja avoin keskustelu myös seksuaalisuudesta ja siihen 

liittyvistä toiveista, on avainasemassa parisuhteen ja seksuaalisuuden hoidossa. On 

hyvä ottaa huomioon, että säännöllinen seksi auttaa pitämään asiat mielessä, eikä 

aina tarvitse tehdä mieli. Halut tulevat, kun päästään vauhtiin. Vaihtelun tuominen, 

esim. välineiden tai eri asentojen kautta, auttaa pitämään suhteen dynaamisena. 

(Kontula 2016, 16.) Parisuhdeaikaa kannattaa varata järjestelmällisesti kalenteriin. 

Myös oma aika molemmille vanhemmille on tärkeää jaksamisen kannalta. (Cac-

ciatore ym. 2006, 39.) 

5.4 Parisuhde kuin talo 

Avioliittotutkija, professori John M. Gottman Washingtonin yliopistosta on alansa 

arvostetuimpia teorioiden tutkijoita ja terapiamenetelmien kehittäjiä (Kumpula ym. 

2006, 368). Gottmanin 1970-luvulla alkaneet tieteelliset tutkimukset ja niiden poh-

jalta kirjoitetut kymmenet kirjat sisältävät laajimman ja kokonaisvaltaisimman kä-

sityksen parisuhteesta. Gottmanin tutkimusten ja teorioiden pohjalta kehitellyt te-

rapiamenetelmät ovat vuosien saatossa auttaneet pelastamaan parisuhteita ja ehkäi-

semään avioeroja. Gottmanin tutkimukset parisuhteesta pohjautuvat pitkiin vuosi-

kymmeniä kestäneisiin seurantoihin. Parisuhteiden toimivuus on toimimattomuutta 

tärkeämpää tietoa hyviä terapiamalleja kehitettäessä. (Muukkonen ym. 2012, 6.) 
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Arvostettu Toimiva parisuhdetalo -teoria (The Sound Marital House) esittelee pa-

risuhteen neljä eri tasoa, jotka perustuvat puolison tuntemiseen ja kunnioittamiseen 

(Kumpula ym. 2007, 61–62; Kumpula, ym. 2006, 368). Gottmanin parisuhdeteo-

rian keskeisimpiä ajatuksia on, että vakaassa ja onnellisessa parisuhteessa on enem-

män positiivista kuin negatiivista muutosta: viisi positiivista muutosta yhtä negatii-

vista kohden. Parisuhteisiin kuuluu kahdenlaisia ongelmia: ratkaisemattomia 69 % 

ja ratkaistavissa olevia 31 %. Pariskuntien tulisi keskittyä konfliktinratkaisuissaan 

vain juuri ratkaistavissa oleviin haasteisiin ja loppujen ratkaisemattomien kanssa 

täytyisi oppia elämään ja käymään niistä rakentavaa dialogia. Gottman pitää kes-

keisenä pariskuntien välistä vuorovaikutuskäyttäytymistä ja tunteiden säätelyä. 

Oleellista on parien välinen emotionaalinen läsnäolo ja tunteisiin vastaaminen. Pa-

rin läheisyys on lopulta tärkeämpää kuin itsenäisyys ja riippumattomuus toisesta. 

(Muukkonen ym. 2012, 7.) Parisuhdetalo (The Sound Marital House) on Gottmanin 

tutkimuksiin perustuva onnellisen parisuhteen elementtejä kuvaava havainnekuva 

(kuvio 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Toimiva parisuhdetalo, The sound marital house (Gottman private cou-

ples ´ retreats 2018.) 
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Parisuhdetalon keskeisin käsite on pariskuntien välinen ystävyys. Kunnioitus, luot-

tamus, huolenpito ja päivittäiset hellyydenosoitukset sekä yhteiset hetket tuovat 

mukanaan onnellisen parisuhteen ja lujan ystävyyden. Onnellisessa parisuhteessa 

tavoitteet, päämäärät ja unelmat ovat yhteisiä. (Kumpula ym. 2006, 368). Parisuh-

detalo sisältää ajatuksen neljästä eri onnellisen parisuhteen elementistä:  

 Parisuhteen myönteisen tunneilmapiirin vahvistaminen rauhallisissa tilan-

teissa 

 Vallitsevan positiivisen tunneilmapiirin ylläpitäminen negatiivisuuden si-

jaan 

 Konfliktien säätely 

 Jaettujen symbolisten merkitysten luominen (Kumpula ym. 2007, 61.) 

Elementit sisältävät useita onnellista parisuhdetta edistäviä parisuhdetalon avulla 

kuvattuja kerroksia (Kumpula & Malinen 2006, 368.) 

5.4.1 Parisuhteen myönteinen tunneilmapiiri 

Parisuhteen myönteisen ilmapiirin luominen sisältää ajatuksen parien välisestä ys-

tävyydestä, jonka voi Gottmanin mukaan saavuttaa opettelemalla tuntemaan ja ym-

märtämään puolison psykologista maailmaa. Gottman kuvaa tätä ”Rakkauden kar-

tat”- käsitteellä (kuvio 3. Build Love Maps).  Rakkauden kartat- käsite tarkoittaa 

mielikuvia puolison ajatusmaailmasta ja tavoista elää. Gottmanin mukaan karttojen 

muodostaminen vahvistaa parisuhdetta ja toimivat myöhemmin apuna parisuhteen 

konflikteissa tai kriiseissä, kun yhteistyötä koetellaan. (Muukkonen ym. 2012, 9.) 

Osoittamalla ihailua ja kiintymystä (kuvio 3. Share Fondness and Admiration) puo-

lisoaan kohtaan kasvatetaan kunnioitusta, joka puolestaan vahvistaa ystävyyttä. Po-

sitiivisen tunneilmapiirin vahvistamiseksi tarvitaan myös pariskuntien välistä, Gott-

manin kuvaamaa emotionaalista pankkitiliä. Tässä ajatellaan olevan kyse puolisoa 

kohti kääntymisestä (kuvio 3. Turn Torwards) ja emotionaalisiin tarpeisiin vastaa-

misesta oikea-aikaisesti torjumisen sijaan (Muukkonen ym. 2012, 9.) 
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5.4.2 Vallitsevan positiivisen tunnelman ylläpitäminen 

Parisuhdetalon neljännessä kerroksessa kyse on negatiivisten tunteiden syrjäyttä-

misestä positiivisten tunteiden avulla. Parisuhteessa tulisi olla positiivista tunnela-

tausta (kuvio 3. The Positive Perspective), että voitaisiin selvitä tulevista konflik-

teista. Kaikissa parisuhteissa on negaatiota, kuten kriittisyyttä, puolustautumista ja 

muurin rakentamista. Halveksuntaa ei kuitenkaan saisi olla, sillä se on Gottmanin 

mukaan hyvin vahingollista ja ennustaa parisuhteen loppua. (Muukkonen ym. 2012, 

9.) 

5.4.3 Konfliktien säätely 

Gottmanin mukaan pitkän parisuhteen salaisuus on taito säädellä konflikteja, eikä 

välttämättä kyvystä ratkaista niitä (Kumpula ym. 2006, 368). Parisuhteessa on kyse 

kyvystä oppia elämään ratkaisemattomien ongelmien kanssa ja kyvystä käydä niistä 

asiallista dialogia. Pariskuntien tulisi keskittyä ymmärtämään ja jakamaan asioiden 

sekä henkilöiden merkityksiä toistensa kanssa. (Muukkonen ym. 2012, 9.) Konflik-

tien säätelyssä tulisi kyetä vakiinnuttamaan rakentava dialogi asioihin jumiutumi-

sen sijaan (Kumpula ym. 2007, 62). Konfliktien säätelyssä tärkeää on sekä oman 

että puolison kehon ja elimistön fysiologinen rauhoittaminen tarpeen tullen (Kum-

pula ym. 2006, 369). 

5.4.4 Jaetut symboliset merkitykset 

Gottmanin mukaan jaetut symboliset merkitykset edustavat kummankin yksilölli-

syyttä yhteisessä parisuhteessa. Puolisoilla on omanlaisensa merkitys, symboliikka 

ja kulttuuri asioiden tilasta ja kulusta. Parisuhteessa saadaan kuitenkin mahdolli-

suus luoda yhteinen kulttuuri (kuvio 3. Create Shared meaning) ja uudenlaiset pe-

rinteet sekä yhteiset merkitykset asioille. Taustalla ovat kummankin arvot, asenteet, 

ajatukset ja opitut tavat toimia. (Muukkonen 2012, 10.) 
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Kyse on yksilöiden elämän unelmista ja kertomuksista, jotka taustoittavat parisuh-

teen tapahtumien kulkua esimerkiksi konfliktien osalta. Kummankin unelmille tu-

lisi olla tilaa ja molempien täytyisi niissä tukea toistaan (kuvio 3. Make Life Dreams 

Come True). Parisuhde ei ajaudu ongelmiin (Grindlock), kun puolisot saavat toisil-

taan kannustusta ja hyväksyntää omille unelmilleen ja mahdollisuuden toteuttaa 

niitä yksin tai yhdessä. (Muukkonen 2012, 10.) 
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6 SEKSUAALISUUS 

Seksuaalisuuden käyttö käsitteenä alkoi nykyisessä merkityksessään 1900-luvulla. 

Seksuaalisuus tulee latinan sanasta sexus, joka tarkoittaa sukupuolta. Seksuaalisuu-

delle ei löydy yhtä oikeaa määritelmää. Seksuaalisuus tarkoittaa, että yksilö voi toi-

mia omana itsenään yhteydessä itseensä ja toiseen ihmiseen. Ihmisen on hyvä hy-

väksyä ja pitää omasta kehostaan. Seksuaalisuuteen liittyy kyky nauttia seksuaali-

suudestaan ja kunnioittaa toista. Seksuaalisuus kuuluu kaikille, ja se ei tarkoita pel-

kästään seksiä. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 11–14.) Seksuaalisuus kuuluu ihmi-

syyteen ja elämään ja se voi näkyä monin eri tavoin. Seksuaaliseen kokemukseen 

vaikuttavat psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset teki-

jät. Seksuaalisuus on osa ihmisen minuutta ja siihen vaikuttavat kohtaamiset eri 

vaiheissa elämää. (Mielenterveystalo 2018 a.)  

Seksuaalisuuden kokemus on yksilöllistä ja se voi aiheuttaa tyydytystä sekä turhau-

tumista. Greenberg, Bruess ja Hafner (2004) näkevät myös seksuaalisuuden kuulu-

van elämän laatua määrittäviin tekijöihin. Sillä on biologinen, sosiokulttuurinen ja 

psyykkinen ulottuvuus. Seksuaalinen hyvinvointi lisää yleistä hyvinvointia ja ter-

veyttä. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 11–12.)  

Seksuaalisuus näkyy ihmisen kognitiivisissa toiminnoissa, moraalikäsityksissä ja 

jokapäiväisessä käytöksessä. (Virtanen 2001, 21). Seksuaalisuus on terminä tullut 

käyttöön vasta 1800-luvulla. Se on ollut aiemmin vaiettu salaisuus, joka kuuluu ai-

noastaan aviovuoteeseen ja lisääntymiseen. (Tuhkasaari 2007 c, 64.) Avioliitossa 

puolisoiden ei ollut sopivaa näyttää hellyyden osoituksia. Siveellisyys on ollut his-

toriassa tärkeää, eikä nainen ole saanut edes toivoa seksuaalista nautintoa. (Kontula 

2006, 27.) Seksuaalisuus ilmenee nykyäänkin eri tavoin eri kulttuureissa, ja siinä 

on eri vaiheita ja muotoja elämän aikana. (Tuhkasaari 2007 c, 64). Seksuaalisuutta 

on vaikea kokonaisvaltaisesti määritellä sen moniulotteisuuden takia (Virtanen 

2001, 23). 
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Tyydyttävät seksuaalisuuden muodot auttavat yksilöä löytämään oman identiteet-

tinsä. Seksuaalisuuden kautta yksilö peilaa omaa arvostustaan ja kelpaamistaan toi-

selle. Itsetunto kulkee käsi kädessä seksuaalisuuden tunteiden kanssa. Negatiiviset 

kokemukset voivat vaikuttaa pitkän aikaa elämässä, jos kokee tulleensa torjutuksi. 

Positiiviset kokemukset taas vahvistavat itsetuntoa ja luottamusta. Seksuaalisuus on 

yksilön salainen alue, jossa syvimmät tunteet nousevat esiin. (Tuhkasaari 2007 c, 

64, 73, 74.)  

Seksuaalisuudella on eri ulottuvuuksia elämässä: Psyykkiseen ulottuvuuteen kuu-

luvat tunteet, muistot ja itsetunto; biologiseen ulottuvuuteen kuuluvat mm. ehkäisy, 

lisääntyminen ja fyysinen keho; kulttuuriseen ulottuvuuteen ympäröivä perhe, yh-

teisö ja yhteiskunta; eettiseen ulottuvuuteen lukeutuvat taas ihmisen arvot ja mo-

raalikäsitykset (Santalahti & Lehtonen 2016, 17; Sironen & Kalilainen 2006, 358). 

6.1 Seksuaalisuus parisuhteessa 

Seksuaalisuuden ilmenemiseen kuuluvat muun muassa halut, kiihottuminen ja nau-

tinnon tunteminen. Haluttomuus ja halujen yhteensopivuus ovat haasteina seksuaa-

lisuudelle parisuhteessa. (Kontula 2006, 33.) Seksuaalisuus on voimaannuttava osa 

jokaisen elämää ja parisuhdetta. Terveessä seksuaalisuudessa on yksilöllä kyky toi-

mia vuorovaikutuksessa itsensä ja toisen ihmisen kanssa. (Santalahti & Lehtonen 

2016, 17.) 

Puolisoiden psykoseksuaalinen kehitysprosessi ja erilaiset stressitekijät elämässä 

vaikuttavat seksuaalisuuteen ja tyydyttävyyden kokemukseen. Intiimissä parisuh-

teessa puolisot oppivat itsestään ja toisistaan. (Tuhkasaari 2007 c, 64.) Aikuisen 

eroottinen rakkaus laajenee kehittyessään kattamaan esileikin, yhdynnän ja yhtei-

sen eroottisen yhdessäolon. Lapsen syntymä ja muut murrosvaiheet vaikuttavat ero-

tiikkaan ja seksuaalisuuteen merkittävästi. Puolisoiden välinen läheisyys ja tuntei-

den jakaminen auttavat näistä selviytymiseen. Rakkaudessa halutaan tuntea toinen 

kokonaan ja toinen voi antaa merkityksellisyyttä elämälle. Jotta tyydyttävä seksu-
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aalisuus toteutuisi, on puolisoiden pidettävä suhde dynaamisena välimatkaa vaihte-

lemalla. Tyydyttävyyden tunne on kuitenkin yksilökohtaista. (Tuhkasaari 2007 c, 

71–72, 75.) 

Seksuaalisuus on perustarve, joka kuvaa parisuhteen tärkeitä tunteita. Siihen kuu-

luvat puolisoiden yhteenkuuluvuuden, läheisyyden, kosketuksen, hellyyden, läm-

mön, fyysisen tyydytyksen, avoimuuden ja aistillisuuden tunteet.  Kontula (2008, 

2009) selventää, että hyvinvoivaan seksuaalisuuteen kuuluu oman kehon tuntemi-

nen ja tieto, kuinka tuottaa mielihyvää. Seksuaalinen aktiivisuus helpottaa stressiä. 

(Ryttyläinen & Valkama 2010, 96.) 

Toisen koskettaminen on suuressa roolissa seksuaalisessa kanssakäymisessä, ja yh-

teyden kokemus toisen ihmisen kanssa mahdollistuu. Se, millaisesta kosketuksesta 

pitää, on yksilöllistä. Kosketus erogeenisille alueille tai ihan toisaalle voi tuottaa 

mielihyvää. Suoralla toiminnalla on yleensä kiihottava vaikutus. (Virtanen 2001, 

72–73.) Seksissä ihminen haluaa toista ihmistä ja tahtoo, että toinen tuntisi vetoa 

häntä kohtaan. On tärkeää olla haluttu, koska silloin arvioidaan omaa arvoa. Toi-

mivaa on kulkea yhtä matkaa puolison kiihottumisen kanssa ja hakea omaa ja toisen 

nautintoa. Jos toinen torjuu aloitteen, siitä syntyy pettymys ja siitä taas voi syntyä 

vihaa, joka osapuolen tulee oppia käsittelemään rakentavasti. Omista tunteistaan 

puhumatta jättäminen aiheuttaa vetäytymistä ja tunnesiteen jäähtymistä. On luon-

nollista, että ihminen haluaa suojata itseään pettymyksiltä; seksuaalisuudessa kui-

tenkin joutuu paljastamaan kaiken itsestään. On tärkeää tunnistaa omat tunteet ja 

hyväksyä niiden ambivalenssi. Silloin suhde syvenee ja ristiriitojen käsittely hel-

pottuu. (Tuhkasaari 2007 c, 75–76.) 

Arjen kiire ja paineet aiheuttavat sen, että pariskunnat viettävät vähemmän aikaa 

yhdessä (Kumpula 2007, 82). Nykypäivän psyykkiset stressitilat aiheuttavat ener-

gian puutteen ja toivotunlainen rakastelu ja romantiikka vähenevät tai jäävät puut-

tumaan (Kontula 2006, 35). Kriiseissä energiaa menee muuhun kuin seksuaalisuu-

teen ja seksuaalisuuden muoto vaihtelee tarpeen mukaan. Omat halut jäävät taka-
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alalle ja voi tulla esimerkiksi kostumis-, erektio- tai orgasmiongelmia. Seksuaali-

seen hyvinvointiin kuuluu kuitenkin kyky puhua toiselle haluistaan, tunteistaan ja 

unelmistaan sekä kyky eläytyä toisen ajatusmaailmaan, arjessa ja juhlassa. (Kum-

pula 2007, 83–85.) 

6.1.1 Eroon suorituskeskeisyydestä 

Yhdynnän korostaminen rakastelussa voi suhteen edetessä vaikuttaa osapuolten 

tyydytyksen kokemuksiin ja halukkuuteen. Jos parisuhteessa on paljon halutto-

muutta liittyen penetraatioon, voi sen ratkaista masturbaatiolla, suuseksillä tai 

muulla hyväilyllä. Seksuaalisuuteen liittyvistä toiveista on myös syytä sanoa suo-

raan kumppanille. (Kumpula 2007, 86–87.) Seksuaalisuudessa toisen läheisyys tuo 

esille myös häpeän ja pelon tunteet fantasioiden suhteen, koska ne esitetään yhdelle 

tärkeimmistä ihmisistä (Huttunen 2006, 18). Oman kehon arvostus ja itsestä pitä-

minen vaikuttavat myös seksuaaliseen halukkuuteen. Jos itseä ei pidetä kyllin nai-

sellisena tai miehekkäänä, voivat seksihalut vähentyä radikaalisti. Orgasmikeskei-

syydestäkin olisi hyvä pyrkiä eroon. (Ilmonen 2006, 54.)   

Seksuaaliongelmat ovat yksilöllisiä, ja niiden pelätään usein olevan ikuisia, mikä 

lisää seksuaalista tuskastumista. Sekä fyysiset että psyykkiset tekijät sekä parisuh-

teen toimivuus voivat aiheuttaa seksuaalihäiriöitä. Nykypäivänä korostuu suoritus-

keskeisyys ja puolisoille voi tulla suorituspaineita myös seksin saralla. Molemmat 

osapuolet tarvitsevat vakuuden siitä, että ei ole oikean- ja vääränlaista seksiä ja juuri 

se itselle sopiva on riittävää. (Santalahti & Lehtonen 2016, 141–142.) Sekä miehellä 

että naisella testosteronin eritys vähenee uupumuksessa. Stressi vaikuttaa negatii-

visesti eritoten naisten seksuaaliseen innokkuuteen. (Huttunen 2006, 17.) 

6.1.2 Haluttomuus ja sen hoitaminen 

Seksuaalinen haluttomuus ei ole vakava ongelma, jos sitä ei siksi koe. Halukkuus 

parisuhteessa on joka tapauksessa vaihtelevaa. Se, että halut ajoittuvat epätasaisesti 

voi olla ongelmallista, koska toisen haluttomuus voidaan tulkita pahimmassa ta-

pauksessa kokonaisvaltaisena torjuntana ja rakkauden puutteena. Halukkuutta voi 
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lisätä vaalimalla kiihottumista stimuloivia asioita ja fantasioita. Haluttomuuden 

taustalla voi olla valtataistelu parisuhteessa, ambivalenssi puolisoa kohtaan, sek-

sistä puhumisen ongelmat, tylsä ja tyydyttämätön seksielämä, seksuaalitoiminnal-

liset ongelmat, kritiikin sietämättömyys, häpeän tunteet, traumaattinen menneisyys 

ja uhat. Haluttomuutta voivat aiheuttaa myös mm. fyysiset tilat, kuten masennus, 

väsymys, hormonimuutokset, lääkitykset, pitkäaikaissairaudet ja lapsettomuus. 

(Väisälä 2006 a, 245–246.) 

Hoganin (1978) malli kuvaa seksuaalisten toimintahäiriöiden syitä, joihin myös pa-

risuhteen laatu ja kommunikaatio vaikuttavat. Häiriöiden syntyyn vaikuttavat ny-

kyiset tilannetekijät, epäonnistumiset seksissä, historialliset tekijät (mm. fyysiset tai 

psyykkiset vaivat), pitkäaikaiset toimintahäiriöt, ahdistus ja suorituspaineet sekä 

vuorovaikutuksen puuttuminen parisuhteesta. Elämäntilanteen vaikutus häiriöihin 

on huomattava. Suorituspaineita luovat tietynlaiset normit miehen ja naisen seksu-

aalisesta kyvykkyydestä. Esimerkiksi mielialahäiriöistä kärsivillä on usein huono 

itseluottamus, mikä voi vaikuttaa halukkuuteen. (Virtanen 2001, 136–137, 142.)  

Puolisoiden avoin keskustelu haluista ja tunteista voi olla hankalaa, mutta se luo 

vapauttavaa ilmapiiriä. Avoimet kysymykset antavat tilaa toiselle. Toista on hyvä 

koskettaa säännöllisesti ja ilmaista rakkauttaan. Se lisää hyvinvointia. Fyysinen 

kosketus vahvistaa parisuhdetta ja myös välittää rakkautta toista kohtaan. Aistilli-

nen ja eroottinen kosketus lisäävät parisuhteeseen liimaa. (Ryttyläinen & Valkama 

2010, 101–103.)  

6.1.3 Fyysinen seksuaalisuus ja koskettamisen merkitys  

Fyysisesti seksissä on miehellä psyykkisen kiihottumisen lisäksi kyse veren pak-

kautumisesta sukuelimeen. Miehillä erilaisia seksuaalisuuden häiriöitä voi olla 

erektiohäiriöt ja siemensyksyn häiriöt. Naisen orgasmi on myös monelle mysteeri 

ja sen turha korostaminen voi tuoda paineita. Tärkeintä on molempien seksuaalinen 

nautinto ilman stressiä. Usein itsetyydytyksen kautta voi yksilö löytää oman tavan 

kiihottua ja saada tyydytystä. (Santalahti & Lehtonen 2016, 137, 142, 146.) 
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Useimmissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa ainoana oikeana seksinä pidetään pe-

nis-vaginaalista yhdyntää. Perinteisesti parisuhteeseenkin liittyvissä ohjeistuksissa 

on käsitelty vain ainoastaan erilaisia perinteisiä yhdyntäasentoja ja muu on pelkkää 

esileikkiä. Toisen helliminen, nautinnollisuus ja tunteista puhuminen on unohtunut. 

(Virtanen 2001, 77.) Suuseksi ja käsillä hyväily auttavat stimuloimaan itseä ja puo-

lisoa rakastelun aikana. Itse tai kumppanin tekemä klitoriksen hyväily auttavat nai-

sia saavuttamaan orgasmin. Tätä voi myös tehdä yhdynnän aikana. (Santalahti & 

Lehtonen 2016, 137.) Suuseksillä tarkoitetaan sukuelinten tai peräaukon koskette-

lua eroottisessa mielessä suulla (Virtanen 2001, 75). Orgasmin saavuttaminen nai-

silla voi olla haasteellista ja syynä voi olla mm. huono kehon itsetuntemus, klito-

riksen hyväilyn vähyys, vuorovaikutuksen puutteet, kontrollin menettämisen pelko, 

ahdistus orgasmia kohtaan, luottamuspula, suorituspaineet, häpeä, traumat mennei-

syydessä, parisuhdeongelmat, sitoutumiskammo, kaavoihin kangistuminen, kieltei-

set tunteet sekä päihteiden käyttö. Seksuaalisessa heittäytymisessä kannattaa enem-

män käyttää mielikuvitusta ja fantasioita, jotka stimuloivat psyykettä seksuaalisesti. 

Kehoon tutustuminen ja itsetyydytyksen stressitön harjoittelu ilman suorituspakkoa 

ovat oivia apukeinoja seksuaalisuuden ongelmissa. (Santalahti & Lehtonen 2016, 

137–140, 229; Väisälä 2006 b, 257.) 

Kiihottumista stimuloimaan voidaan tarvita esimerkiksi liukuvoiteita hyväilyssä ja 

yhdynnässä. Rakastelussa voidaan käyttää myös erilaisia vibraattoreja, jotka hiero-

vat sukuelimiä ja lisäävät nautintoa. (Väisälä 2006 b, 254.) Seksuaalisuus on syvällä 

olevaa alitajuista toimintaa ja sitä voi olla vaikea kuvailla sanoin. Toisen lähellä olo 

ja kosketus taas ilmaisevat enemmän. Kielletytkin haaveet voivat nousta esiin, jos 

parin välillä on tarpeeksi luottamusta. (Kumpula & Malinen 2006, 371.) 

6.2 Synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus parisuhteessa 

Synnytyksen jälkeen parisuhteen seksuaalisuudessa tapahtuu suuria muutoksia, jo-

hon tarvitaan erityisen vahvaa tukea niin hoitotyöntekijöiltä kuin puolisoilta itsel-

täänkin. Tilanne on uusi ja palautumisen eritahtisuus voi aiheuttaa hämmennystä. 

(Ryttyläinen-Korhonen 2011, 9-11.) Hyvä parisuhde ja puolisoiden tuki toisiaan 
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kohtaan auttavat jaksamaan ja tukevat kasvua vanhemmuuteen (Ojanen & Koski 

2015, 14). Huumorin, vertaistuen ja puhumisen avulla pariskunnat jaksavat arkea, 

jossa seksuaalisuutta ei välttämättä voi vielä toteuttaa haluamallaan tavalla (Ols-

son, Robertson, Björklund, Nissen 2010, 723). 

Tuoretta vanhemmuutta ja synnytyksen jälkeistä seksuaalisuutta parisuhteessa tu-

lisi tarkastella suuremmassa kontekstissa, johon liittyvät sekä fyysiset että psyykki-

set muutokset (Cappell, MacDonald, Pukall 2016, 134). Seksi on vain yksi mo-

nista tavoista olla lähellä puolisoa ja hoitaa seksuaalisuutta parisuhteessa. Seksuaa-

linen hyvinvointi lujittaa parisuhdetta ja lisää tyytyväisyyttä. Seksuaalisuuden il-

mentämisen tarve on kuitenkin vaihteleva eri elämäntilanteissa ja se on hyvä tie-

dostaa. Parisuhde ja seksisuhde vaativat hoitamista, ja niitä voi kuljettaa mukana 

vaikeiden hetkien ylitse ylläpitoliekillä. (Mielenterveystalo 2018 a.) Seksistä puhu-

minen on tärkeää (Olsson ym. 2010, 721). 

Lapsivuodeajaksi voidaan määritellä synnytyksen jälkeiset kolme kuukautta. Lap-

sivuodeaikaan sijoittuvia seksuaalisuuden tutkimuksia on tehty harvoin puolisoiden 

näkökulmasta. Yleensä on keskitytty äiteihin. Tutkimuksissa on kuitenkin huo-

mattu, että puolison seksuaalinen halukkuus vaikuttaa synnyttäneen äidin seksuaa-

lisuuteen. Parisuhteen molemmat osapuolet kokevat synnytyksen jälkeisiä muutok-

sia. (Anders, Hipp & Low 2013, 1988, 1996.) Synnytyksen jälkeen naisen on tul-

tava sinuiksi vartalonsa ja uuden elämäntilanteen kanssa. Naisen on koettava itsensä 

naiselliseksi. Puolisolle naisen uusi rooli äitinä vaatii sopeutumista ja totuttelua. 

Hellyyden osoitukset ovat erittäin tärkeitä, vaikka ne eivät tarkoittaisikaan seksiä. 

(Ryttyläinen & Valkama 2010, 114.) Hellyyden osoitusten, kuten suutelun, hyväi-

lyn ja halailun merkitystä synnytyksen jälkeisen seksuaalisuuden kannalta ei ole 

juurikaan tutkittu, vaikka niillä onkin vaikutusta seksuaalisuuteen parisuhteessa 

(Anders ym. 2013, 1998). 
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6.2.1 Synnytyksen jälkeiset muutokset 

Synnytyksen jälkeen parisuhteessa tapahtuu fyysistä, sosiaalista ja seksuaalista so-

peutumista. Tietoisuus naisen synnytyksen jälkeisistä vaivoista voi auttaa pariskun-

tia hyväksymään väliaikaisen pidättäytymisen. Haluttomuutta voi olla molemmilla 

osapuolilla synnytyksen jälkeen ja pariskuntien seksuaalinen kanssakäyminen voi 

vähentyä ensimmäisen vauvavuoden aikana. Psykososiaaliset tekijät, kuten stressi, 

väsymys, sosiaalisen tuen ja ajan puute sekä esimerkiksi työttömyys ja taloudelli-

nen tilanne voivat vaikuttaa asiaan, mutta eivät ratkaisevasti. Imetyksen vaikutukset 

synnytyksen jälkeiseen seksuaalisuuteen ovat tutkimusten mukaan moninaiset. 

Lapsivuodeaikana esimerkiksi masturbaation ja oraaliseksin merkitys korostuvat 

seksuaalisuuden eri muotoina.  Vanhempien tunne omasta seksuaalisuudestaan ko-

rostuvat fyysisten asioiden edelle, kun toiselta saa hyväksyntää. (Anders ym. 2013, 

1988–1990, 1993–1994,1996.) 

Turvallinen parisuhde nousee tärkeäksi lapsen syntymän jälkeen. Parisuhteen vaa-

liminen ja seksielämään panostaminen on ensiarvoisen tärkeää myös vanhemmuu-

den kannalta väsymyksestä huolimatta. Uuteen elämäntilanteeseen sopeutuminen 

voi parhaimmassa tapauksessa tuoda positiivisia vaikutuksia myös makuuhuoneen 

puolelle ja vahvistaa kumppaneiden henkistä ja fyysistä yhteyttä. (Kotamäki ym. 

2009, 5-6.) 

Tutkimusten mukaan naisilla on luontaisempi kyky ja paremmat valmiudet parisuh-

teessa erottaa toisistaan äidin ja vaimon rooli. Siksi sopeutuminen vauva-arjen vai-

kutuksiin parisuhteen seksuaalisuudessa on heille helpompaa kuin miehille. (Kha-

jehei 2016, 449.) Eräässä tutkimuksessa selviää, että isät olivat valmiita jatkamaan 

kotitöiden tekemistä ja perheen tukemista. Tutkimuksessa löytyi keskeisiä teemoja, 

kuten isän roolin omaksumisen ja siihen liittyvän seksuaalisuuden haasteet, uudet 

puitteet seksuaalisesta kanssakäymisestä keskusteluun sekä turvallisuuden tunteen 

säilyminen perheessä ja parisuhteessa. (Olsson ym. 2010, 718.) 
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Uudet isät Olssonin ym. (2010, 724) tutkimuksessa ovat valmiita keskittymään lap-

seen synnytyksen jälkeen ja aikovat siirtää seksiä tulevaisuuteen, kunnes molemmat 

ovat valmiita. Lapsen hoito menee seksin edelle (Kotamäki ym. 2009, 6). Isät kui-

tenkin sanoivat tarvitsevansa turvallisuutta tuovan varmuuden tunteen siitä, että 

suhde voi hyvin ja uusi elämäntilanne ei sitä ole muuttanut. (Olsson ym. 2010, 724.) 

Omien tunteiden esiin tuominen ja toisen kuuleminen ovat tärkeää synnytyksen jäl-

keen. Pariskunnan tulisi varata aikaa parisuhteelle ja myös viettää rentouttavaa per-

heaikaa. Arjen tilanteiden ollessa tiukkoja huumori voi auttaa. Oman kehon hyväk-

syminen on tärkeää synnytyksen jälkeisen seksuaalisuuden löytämisessä, ja siinä 

puolison tuki on tärkeää. (Terveyskylä 2018.) Tyytymättömyys raskaudesta palau-

tuvaan peilikuvaan vaikuttaa negatiivisesti seksuaaliseen halukkuuteen (Kotamäki 

ym. 2009, 6; Cappell 2016, 133). Synnytyksen jälkeen parisuhteen osapuolille voi 

muodostua stressiä aktiivisen seksielämän aloittamisesta. Läheinen suhde ja kes-

kusteluyhteys puolisoon avaavat lukkoja. Käytännöllinen toisen auttaminen, kuten 

askareiden jakaminen, auttaa halujen heräämisessä. Toisen mielenterveyden vaali-

minen on osa seksuaalisuuden tukemista. (Terveyskylä 2018.) Kun isä osallistuu 

kotitöihin ja lapsen hoitoon, ovet seksiinkin usein avautuvat. Unen puute ja sen kai-

puu usein kuitenkin voittavat seksihalut. (Olsson ym. 2010, 723.) 

Synnytyksen jälkeen hormonitoiminta voi pitkäänkin olla muuttunut ja palautuu 

hiljalleen. Seksuaalitoimintojen palautuminen kestää usein kahdesta kolmeen kuu-

kautta synnyttäneillä naisilla, ja imetys voi myös vaikuttaa palautumiseen. (Oulas-

maa 2006, 195.) Imetettäessä hormonitasot ovat matalat ja limakalvot ohenevat, 

mikä taas vaikuttaa seksuaalisiin haluihin. (Oulasmaa 2006, 195; Kotamäki ym. 

2009, 6). Lähes puolet naisista kokivat O´malleyn ym. (2018) tutkimuksen mukaan 

synnytyksen jälkeistä seksuaalisten halujen puutetta ja emättimen kuivuutta. Mel-

kein yhtä moni koki yhdyntäkipuja kuuden ensimmäisen kuukauden aikana synny-

tyksestä. Emättimen kuivuuden hoitaminen liukuvoiteilla ja nautinnon kokeminen 

seksin aikana vaikuttavat seksuaaliseen tyytyväisyyteen (Kontula 2016, 93). 
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Alatiesynnytyksessä naisen emätin joutuu mukautumaan vauvan syntymiseen ja 

siitä palautuminen on yksilöllistä. Se kestää usein noin kuudesta kahdeksaan viik-

koa. Kun kivut ovat hellittäneet ja rakastelu kiinnostaa, voi seksielämän aloittaa. 

Lantionpohjalihasten harjoittelu on suositeltavaa, ja se auttaa palautumisessa. Syn-

nytyksen jälkeiset fyysiset muutokset eivät kuitenkaan ratkaisevasti tuoreen tutki-

muksen mukaan vaikuttaneet parin seksuaaliseen halukkuuteen, parisuhdetyytyväi-

syyteen tai käsitykseen puolison halukkuudesta. Psykososiaalisilla seikoilla oli 

enemmän painoarvoa. (Cappell ym. 2016, 134.) 

Emättimen kuivuuteen auttaa apteekista saatava estrogeeniä sisältävä emätinvoide 

tai -puikko. On todennäköisesti suotavaa, että rakastelun aloittamista ei venytetä 

liian kauan. Puolisoiden halukkuuden voi arvioida tasoittuvan kolmen kuukauden 

jälkeen synnytyksestä. Ehkäisy tulee hoitaa, koska sen puute ja pelko uudesta ras-

kaudesta voi haitata kiihottumista. (Oulasmaa 2006, 195–196.)   

Pieni vauva voi valvottaa vanhempia ja aiheuttaa stressiä, mikä voi aiheuttaa ma-

sennusta ja uupumusta. Tähän vaikuttaa myös edellä mainitut hormonitoiminnan 

muutokset. (Oulasmaa 2006, 196–197.) Lapsivuodeajan ja stressin kombinaatio voi 

aiheuttaa myös seksuaalisia kipuhäiriöitä (Virtanen 2001, 260). Myös erilaiset suu-

remmat repeämät, imukuppisynnytys ja episiotomia johtavat usein jonkin asteisiin 

yhdyntäkipuihin. Imetykseen aiheuttama emättimen kuivuutta voi myös johtaa yh-

dyntäkipuihin ja haluttomuuteen. (O´malley ym. 2018.) Itsetunto vaikuttaa merkit-

tävästi seksuaalisuuden kokemiseen ja onnellisuuteen (Kontula 2016, 102). Isät ei-

vät olleet huolissaan puolisoiden kehoon liittyvistä muutoksista, mutta toivoivat 

kumppanin palautuvan niin, että pystyisi taas nauttimaan rakastelusta. (Olsson ym. 

2010, 723.) Jos ennen synnytystä on ollut yhdyntäkipuja, ne voivat alkaa vaivata 

uudelleen. Usein ajan kuluminen auttoi seksuaalisiin ongelmiin. Episiotomioissa ja 

3. asteen repeämissä kuntoutuminen kesti pisimmän aikaa. (O´malley ym. 2018.)  
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6.2.2 Parisuhteen seksuaalisuuden huomioiminen lapsiperheessä 

Vauvaan keskittyvä väsynyt äiti ei välttämättä ajattele seksuaalista kanssakäymistä 

lainkaan, vaan keskittyy lapseen. Synnytyksestä toipuminenkin fyysisesti voi olla 

vielä käynnissä. Synnytyksen jälkeisessä seksuaalisuudessa onkin muistettava, että 

seksuaalista mielihyvää ja tyydytystä voi tuottaa itselle ja puolisolle myös muuten 

kuin yhdynnällä. Vartaloon tutustuminen lempeästi yksin ja puolison seurassa on 

hyväksi synnytyksen jälkeen. (Oulasmaa 2006, 196–197.) Suuteleminen on yksi 

tärkeä osa vuorovaikutusta (Virtanen 2001, 74).   

Vaikka seksihalut voivat kadota synnytyksen jälkeen, läheisyyden kaipuu kuitenkin 

säilyy. (Kotamäki 2009, 5-6). On kuitenkin hyvä yrittää harrastaa seksiä puolison 

kanssa väsymyksestä, haluttomuudesta ja epämukavuudesta huolimatta, esimer-

kiksi vain koskettelemalla toista ilman yhdyntäpakkoa (Olsson ym. 2010, 723). 

Seksi ei kuitenkaan ole pelkkää yhdyntää. Ensimmäinen yhdyntä voi jännittää puo-

lisoita synnytyksen jälkeen. (Kotamäki ym. 2009, 6.) Molemmat sukupuolet arvos-

tavat seksielämässään läheisyyttä ja kosketusta (Olsson ym. 2010, 724). Cappellin 

ym. (2016, 133) tutkimuksessa nousi esiin, että tuoreet äidit aloittavat seksin miel-

lyttääkseen kumppaniaan ja vastatakseen toisen tekemään aloitteeseen. 

Synnytyksen jälkeinen vanhemmuuteen liittyvä stressi liittyy tiukasti myös pari-

suhteen laatuun molemmin suuntaisesti. Pienten lasten vanhempien parisuhteen 

laatuun, seksuaaliseen tyytyväisyyteen ja vanhemmuuden haasteisiin liittyvät tutki-

mukset ovat vähäisiä. (Khajehei 2016, 447–448.) Synnytyksen jälkeisten seksuaa-

lisuuden muutoksiin tulisi tarjota lisätietoa, mikä auttaisi pariskuntia valmistautu-

maan muuttuvaan tilanteeseen myös makuuhuoneen puolella. Ensisynnyttäjät eivät 

välttämättä tiedosta tulevia muutoksia seksielämässä ja seksuaalisuudessa, ja tämä 

voi johtaa ahdistukseen ja vaikeuksiin omaksua uusi vanhemman rooli. (O`malley 

ym. 2018.) Lapsen syntyminen parisuhteen keskelle vaatii sopeutumista puolisoilta. 

Jos lapsihaaveet ovat alun perin olleet yksipuolisia, voi sopeutuminen olla haasta-

vaa toiselle osapuolelle. Erityisesti ensimmäisen lapsen syntymä laimentaa tutki-

tusti läheisyyttä ja koskettelua, mikä sinällään vähentää onnen tunnetta varsinkin 
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miehillä. Kumppanin halujen väheneminen voi aiheuttaa ongelmia, jos toisella osa-

puolella on vaikea hyväksyä seksin määrän väliaikaista vaihtelua. Tuoreet vanhem-

mat joutuvat usein sysäämään parisuhteen hoidon taka-alalle ja harrastuksetkin voi-

vat jäädä pois kuvioista. (Kontula 2016, 55, 72.) 

Arjen askareiden ja lapsen hoidon jakaminen auttavat äitiä palautumaan ja rentou-

tumaan, jolloin hän taas löytää uudelleen rakastajattaren roolin ja seksuaalisuu-

tensa. Parisuhteen status ja seksuaalisuus on päivitettävä vastaamaan uuden perheen 

rytmiä ja vauvan tarpeita myötäileväksi. Miehet usein tietävät etukäteen, että yh-

dynnät jäävät tauolle hetkeksi synnytyksen jälkeen ja hyväksyvät tämän. Uusi ti-

lanne voi kuitenkin yllättää isän, joka voi tuntea jäävänsä suhteen ulkopuolelle. 

Siksi onkin tärkeää parisuhteen kannalta pitää pientä liekkiä yllä myös synnytyksen 

jälkeisenä aikana huomioimalla puolisoa eroottisilla hellyydenosoituksilla. (Oulas-

maa 2006, 197).  

Cappellin ym (2016, 134) tutkimuksessa havaittiin, että tuoreen äidin tyytyväisyys 

parisuhteeseen ja halukkuus seksuaaliseen kanssakäymiseen puolison kanssa kor-

reloivat ja äiti oli suostuvainen mm. kumppanin antamaan suuseksiin. 

Hyvään synnytyksen jälkeiseen seksuaalisuuteen lukeutuu seksuaalinen halukkuus, 

yhdyntöjen ja seksielämän jatkaminen synnytyksen jälkeen, kivuton seksi sekä or-

gasmit. Seksiin liittyvä haluttomuus kuitenkin yleistä ensimmäisen vuoden aikana 

synnytyksestä, joten on asiaan kuuluvaa kyseenalaistaa, onko se ollenkaan edes toi-

mintahäiriö tässä tilanteessa. Pareja tulisi varoittaa etukäteen muutoksista ja näin 

syyllisyyden tunto ja stressi vähenisi asian ympäriltä. (O`malley ym. 2018.) Seksu-

aalielämän häiriöt ja kehoon liittyvät itsetunnon ongelmat voidaan välttää oikean-

laisella terveysneuvonnalla (Kotamäki ym.2009, 5).  

Seksuaalisten halujen puuttuminen on suurin ongelma suomalaisissa parisuhteissa. 

Lapsiperheissä halujen puuttuminen on merkittävä parisuhdeongelma ja vastaavasti 
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seksuaalinen tyytyväisyys lisäisi parisuhteen onnellisuutta. Rakastelua ja koskette-

lua tulisikin edistää ja lisätä pienten lasten vanhempien keskuudessa. (Kontula 

2016, 84, 108.) 

Hoitajilla voi olla haastavaa ottaa puheeksi seksuaalisuuteen liittyvät aiheet. Pari-

suhteen ja seksuaalisuuden muutoksista on syytä puhua tuleville vanhemmille. Isät 

tarvitsevat myös erityistä tukea vanhemmuuteen kasvamisessa ja olisikin hyvä li-

sätä neuvolakäyntejä myös isille. (Kotamäki ym. 2009, 7.) Terveydenhuollon am-

mattilaisen on syytä kiinnittää huomiota puolisoiden kykyyn viestiä toisilleen. Jos 

tarvetta, pariskunnan voi ohjata hakemaan apua parisuhteeseen liittyviin ongelmiin 

ajoissa. Terveydenhoitaja tai muu ammattihenkilö voi tukea vanhempia ja kannus-

taa heitä hankkimaan apua kodinaskareisiin, jos voimat ovat vähissä (Ojanen & 

Koski 2015, 15.) 

Parisuhteesta sekä isän tuntemuksista ja ajatuksista on myös hyvä keskustella roh-

keasti. Molempien vanhempien mielialasta on syytä kysyä esimerkiksi jälkitarkas-

tuksessa. (Ojanen & Koski 2015, 15.) Synnytyksen jälkeinen masennus voi olla 

myös syynä seksuaaliseen haluttomuuteen (Cappell ym 2016, 133). Tietoa parisuh-

teen muutoksista synnytyksen jälkeisen seksuaalisuuden osalta olisi hyvä antaa 

siinä muodossa, että sopii myös miehille ja uusille isille, koska tämä auttaisi heitä 

sopeutumaan isyyteen ja uuteen tilanteeseen sulavammin. (Olsson ym. 2010, 723–

724.) 

Parisuhteesta ja siihen liittyvästä seksuaalisuudesta olisi hyvä keskustella lapsen 

saaneiden pariskuntien kanssa suurempana kokonaisuutena huomioiden nimen-

omaan psyykkiset vaikutukset seksuaalisuuteen (Cappell ym. 2016, 135).  
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7 OHJAUS HOITOTYÖSSÄ 

Ohjaus määritellään hoitotyössä usein monin eri tavoin. Ohjauksen voidaan ajatella 

olevan käytännöllisen opastuksen antamista, asiakkaan johdattamista ja hänen toi-

mintaansa vaikuttamista. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen, 

Renfors 2007, 25.) Hoitotyön ohjauksen ensisijainen tarkoitus on kuitenkin edistää 

asiakkaan aloitteellisuutta, kykyjä ja valmiuksia elämänlaadun parantamiseksi. Oh-

jaus lisää asiakkaan tietotaitoja, ja sillä pyritään vaikuttamaan asiakkaan kokemuk-

siin myönteisesti. Näin edistetään sopeutumista muuttuviin elämäntilanteisiin pa-

rantaen asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia. Ohjaus toimii positiivisena rohkai-

sevana interventiona, jossa asiakas itse voi vaikuttaa ja ottaa vastuun tilanteestaan. 

(Eloranta & Virkki 2011, 15.) 

Hoitotyön ohjauksessa on kyse aktiivisesta vuorovaikutustilanteesta, jossa sekä 

hoitaja että asiakas pyrkivät tavoitteellisesti etsimään ratkaisua asiakkaan tarpeisiin. 

Hoitajan tehtävä on ohjata asiakasta ja asiakkaan tehtävä on löytää ratkaisuja, siis 

kumpikin on asiantuntijana omassa roolissaan. Sekä asiakkaan että hoitajan tausta-

tekijät, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja ympäristötekijät, antavat raamit ohjausti-

lanteelle. (Sairaanhoitaja-lehti 2014.) 

7.1 Hyvän ohjauksen edellytykset 

Ohjauksen tarve syntyy, kun asiakkaalla on oikeus siihen ja terveydenhuollon am-

mattihenkilöllä velvollisuus toteuttaa sitä. Ohjaus hoitotyössä perustuu laajaan suo-

situsten, lakien ja käytänteiden verkostoon mutta myös asiakkaan kokemukseen oh-

jaustarpeesta (Kyngäs ym. 2007, 12, 47.) 

Onnistuneen ja laadukkaan ohjauksen voidaan ajatella sisältävän useita eri element-

tejä, kuten ajankohta, tiedon laatu, asiakkaan motivaatio ja aiemmat tietotaidot. 

Laadukkaan ohjauksen lähtökohtana on tunnistaa tiedon tarpeeseen liittyvät lähtö-

kohdat; mitä asiakas jo tietää, mitä asiakkaan tulee tietää ja ennen kaikkea, mitä 
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asiakas haluaa tietää. (Kyngäs ym. 2007, 47.) Ohjauksessa tulisi huomioida asiak-

kaan aikaisemmat kokemukset, tiedot, taidot ja asenteet. Jaettavan tiedon rajaami-

nen oleellisesti tärkeimpiin seikkoihin on perusteltua ihmisen rajallisen tiedonkä-

sittelykyvyn ja siihen vaikuttavien tekijöiden vuoksi. (Eloranta ym. 2011, 27.) 

Yleisesti voidaan ajatella, että mitä varhaisemmassa vaiheessa ohjausta annetaan, 

sen parempi. Näin asiakkaalle jää aikaa perehtyä ohjeisiin ja palata niihin liittyviin 

kysymyksiin niin halutessaan. Toisaalta liian varhaisessa vaiheessa annettu tieto voi 

mennä hukkaan, jos asiakas ei vielä ole vastaanottavainen tai ohjausta kaipaava elä-

mäntilanteen muutos on aivan uusi ja hämmentävä. Yksilöllinen suhtautuminen ja 

sopeutuminen elämäntilanteiden muutoksiin vaikuttavat onnistuneen ohjauksen 

ajankohtaan. (Eloranta ym. 2011, 31–32.) 

Koska ohjauksen tavoite on saada asiakas kiinnostumaan omasta käyttäytymises-

tään ja siihen liittyvistä muutoksista ja asenteista, on motivointi tärkeää (Kyngäs 

2007, 49). Motivoitunut asiakas oppii ja sitoutuu.  Motivaatiossa on kyse päämää-

rästä, jota tavoitellaan ja keinoista, joilla siihen päästään. Hoitotyön ammattilaisen 

tulisi auttaa asiakasta löytämään ohjaukseen liittyvä sisäinen motivaatio ja konk-

reettinen tavoite.  Tavoite voi olla mikä tahansa asiakkaalle merkittävä seikka, ku-

ten pysyvä parisuhde, ja se olisi hyvä olla selvillä jo ohjauksen alussa. Sisäinen 

motivaatio ohjauksessa käsittää ajatuksen siitä, että asiakas omaksuu ohjauksen si-

sällön täyttääkseen omia tarpeitaan, kuten hyvän parisuhteen mukaan tuoman elä-

mänlaadun. (Eloranta ym. 2011, 62–65.) 

Laadukkaan ohjauksen tulee perustua ajantasaiseen, arvioituun ja tarkkaan tietoon 

eli näyttöön perustuvaan (Evidence Based) tietoon. Näyttöön perustuvan tiedon tar-

koitus on yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja näin parantaa hoidon laatua. Käytäntö ta-

kaa eettisesti hyväksyttävän ja taloudellisesti kestävän tavan hoitohenkilöstölle tu-

kea asiakkaita heidän terveyttään ja hoitoaan koskevissa päätöksissä ja näin edistää 

väestön hyvinvointia. (Eloranta ym. 2011, 22–23.) 
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7.2 Viestintä terveysalalla 

Terveysviestintä sisältää ajatuksen positiivisesta terveyteen vaikuttamisesta ja kos-

kee kaikkea sellaista viestintää, joka liittyy terveyteen, sairauteen, terveydenhuol-

toon ja lääketieteeseen. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveysviestin-

nän keinoksi välittää yleisölle tietoa terveydestä ja pitää yllä julkista keskustelua 

terveyskysymyksistä kaikin joukkoviestinnän keinoin. Tehtävänä on lisätä tietoi-

suutta yksilön ja yhteisön terveyden merkityksestä kehitykselle. (Roivas ym. 2013, 

5.) 

Terveysalan viestinnän lähtökohtana voidaan pitää sen laillisuutta ja eettisyyttä. 

Viestintä tulisi olla vastaanottajalähtöistä ja asiakasta aktivoivaa. Selkeys, johdon-

mukaisuus, luotettavuus ja uskottavuus ovat laadukkaan terveysviestinnän avainsa-

noja. (Roivas ym. 2013, 104.) Teksti tulisi kirjoittaa asiakkaan näkökulmasta käsin. 

Vastaanottajan kokemuspiirissä pysyminen ja ymmärrettävyys ovat usein huomiota 

herättävämpiä ja asiakasta innostavampia kuin esimerkiksi yksityiskohtaiset tekstit. 

(Roivas ym. 2013, 113–115.) 

7.3 Kirjallinen ohje 

Kirjallinen ohjaus vastaa asiakkaan tarpeeseen tietää enemmän jostakin itseään tai 

tilannettaan koskevasta asiasta (Roivas, 2013, 118).  Kirjallinen ohje voi toimia en-

nakkomateriaalina oman hoitoa tai ohjausta vaativan tilanteen tutustumisessa, jol-

loin ohjaukseen tulevan potilaan on helpompi ottaa puheeksi tilanteeseensa liittyvät 

asiat. Näin voidaan vaikuttaa hoidon onnistumiseen. Suullisen ohjauksen määrän 

väheneminen yhä lyhenevien potilastapaamisten vuoksi on eräs merkittävistä kir-

jallista ohjetta puoltavista seikoista. Kirjallinen ohje mahdollistaa asiakkaalle kei-

non palata ohjaustilanteen jälkeen mieltä askarruttaviin seikkoihin omalla ajallaan 

ja omaan tahtiin. (Kyngäs ym. 2007, 124.) Kirjallisen ohjeen tarkoitus on tukea 

suullisesti annettavaa ohjausta potilastyössä. Kirjallinen ohje tulisi aina käydä läpi 

asiakkaan kanssa, jolloin ne täyttävät tarkoituksensa eivätkä aiheuta lisää hämmen-

nystä. (Roivas, M. & Karjalainen, A-L. 2013, 119.) 
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Esitteen tai ohjeen kirjoittamisessa tulisi noudattaa asiallista, arvostavaa ja asiak-

kaan itsemääräämisoikeutta tukevaa kirjoitusotetta; passiivissa kirjoittaminen toi-

mii aina ja sinuttelu sopii hyvin esimerkiksi nuorille suunnattuihin esitteisiin. Esit-

teessä esitetyt tiedot ja mahdolliset ohjeet tulisi nojata tutkittuun, ajantasaiseen tie-

toon ja niitä pitäisi pystyä tarvittaessa päivittämään nimetyn vastuuhenkilön toi-

mesta. Helppolukuisuus ja selkeys korostuvat tekstiä laadittaessa. Näin ollen asioi-

den looginen esittämisjärjestys ja otsikointi sekä kappalejako ovat tarpeellisia. 

Muotoilussa säilytetään yksinkertaista tyyliä, kuten yleiskielisyys, lyhyet lauseet ja 

selkeä fontti. Tehokeinona tekstiä tukemaan voidaan tarvittaessa esitteeseen lisätä 

piirroksia, kuvia tai taulukoita. (Eloranta ym. 74–77.) 
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8 PROJEKTIN TOTEUTUS 

Tämän opinnäytetyön toteutus perustui sekä tilaajan että ammattikorkeakoulun en-

nalta asettamiin raameihin. Tärkeänä koettiin myös opiskelijoiden projektille aset-

tamat tavoitteet, kuten työn jatkuva eteneminen, laadukkaat työskentelytavat ja ti-

laajan tarpeita vastaava projektin lopputuote: esite. Opinnäytetyön ollessa luonteel-

taan toiminnallinen projekti sen aikana ei ole tehty tutkimuksellisia kokeita, mit-

tauksia tai aineiston hankintaa. Työskentelyssä keskityttiin teoriatiedon löytymi-

seen ja omaksumiseen sen hyödyntämiseksi sekä soveltamiseksi esitteen laadin-

nassa. 

Opiskelijoiden työskentelytavaksi valikoitui työelämätyylinen projektityöskentely, 

jonka aikana korostuivat säännölliset tapaamiset, laaja tausta- ja selvitystyösken-

tely, aikataulun mukainen eteneminen sekä projektiin liittyvien osapuolien tiedot-

taminen. Voidaan siis todeta, että projektin toteutus oli hyvän suunnittelutyön ansi-

osta helppoa ja aikataulussa pysyminen luontevaa. Kurinalaisuus työskentelyta-

voissa auttoi tutkimussuunnitelman ja teoreettisen viitekehyksen valmistelussa ja 

pitkässä työstövaiheessa. Lopputuotteena syntyvän esitteen valmistaminen vaati 

luovuutta ja itseohjautuvuutta, ja siinä huomioitiin tilaajan tarve sekä ennakko-odo-

tukset. 

8.1 Projektin suunnitteluvaihe 

Projektin suunnitteluvaiheessa opiskelijat pohtivat terveyden edistämisen eri osa-

alueita, ja mielenkiinnon kohteiksi valikoituivat lasten tai perheiden terveyttä edis-

tävä terveydenhoitajatyö. Opiskelijat toivoivat aiheekseen jotain työelämän tarpeita 

täyttävää toimeksiantoa, joten he ottivat yhteyttä Vaasan kaupungin perhesuunnit-

teluneuvolan terveydenhoitajiin tiedustellakseen mahdollisia opinnäytetyön aiheita. 

Seksuaalineuvoja ja terveydenhoitaja Eva-Maria Rajamäki ehdotti opiskelijoille 

synnytyksen jälkeisen seksuaalisuuden tukemiseksi tarkoitetun esitteen valmista-

mista. Esitettä tarvittaisiin suullisen ohjauksen tueksi ja jaettavaksi Vaasan kaupun-

gin järjestämillä perhemessuilla. Opiskelijat kävivät tapaamassa Rajamäkeä esitettä 
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koskevien suuntaviivojen kartoittamiseksi. Tapaamisen tarkoitus oli rajata aihetta 

tarkemmin teoreettista viitekehystä ajatellen ja saada käsitys tilaajan toiveista esit-

teen sisällöstä, aikataulusta ja visuaalisesta ilmeestä. 

8.2 Projektin toteutusvaihe 

Ennen kirjoitustyön alkua opiskelijat osallistuivat valmiuksia lisääviin opinnäyte-

työtä koskeviin aloitusseminaareihin syksyllä 2017 ja keväällä 2018, joissa ohjaa-

vat opettajat käyvät läpi opinnäytetyön työstämiseen liittyviä seikkoja. Lisäksi opis-

kelijat ovat suorittaneet opintosuunnitelman mukaiset opinnäytetyön työstämisen 

valmiuksia lisäävät kurssit Hoitotyön tutkimus ja kehittäminen I-III. Työn edetessä 

opiskelijat ovat käyneet kuuntelemassa muiden opiskelijoiden esittämiä opinnäyte-

töitä eli tutustumassa työn opponointiin ja esittämiseen yleisölle. 

Ennen kirjoitustyön alkua hankittiin aihelupa koulutuspäällikkö Regina Nurmelta. 

Tilaajan lupakäsittelyn etenemiseksi opiskelijat ottivat yhteyttä Vaasan kaupungin 

terveyden edistämisen yksikön ylihoitaja Anne Pohjolaan. Virallinen lupa esitteen 

tekemiselle saatiin Vaasan kaupungin terveyden edistämisyksiköstä 5.7.2018. 

Projektiin liittyvän tutkimussuunnitelman valmistelu aloitettiin kuitenkin jo helmi-

kuussa 2018. Talven aikana aloitettiin systemaattinen lähteiden haku tietokan-

noista, kirjallisuudesta ja verkosta. Tiedonhaun tueksi opiskelijat kävivät myös tie-

dekirjasto Tritonian informaatikon Anne Wargelinin ohjauksessa. Tutkimussuun-

nitelman kirjoittaminen eteni yhteisten tapaamisten aikana talven ajan ja se valmis-

tui keväällä 2018. Teoreettisen viitekehyksen suunnittelu ja projektin näkökulman 

rajaaminen tapahtuivat kevättalvella 2018. Tässä yhteydessä valikoitiin kriittisesti 

ne teokset, tutkimukset ja artikkelit, joita pidettäisiin ensisijaisina lähteinä. Lähde-

valikoima kuitenkin täydentyi kirjoitustyön edetessä ja ajankohtaista tietoa haettiin 

läpi kirjoitustyön. Opiskelijat tekivät projektin aikana myös kaksi kaukolainausta 

Tritonian kautta teoksista, joiden lähdearvoa haluttiin lähemmin tarkastella. Teo-

reettisen viitekehyksen kirjoittaminen jatkui kesän ajan, ja se palautettiin tarkastet-
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tavaksi elokuussa 2018. Opinnäytetyö esitetään kevään 2019 aikana ja sen ovat oh-

janneet yliopettaja Paula Hakala projektin tutkimussuunnitelman valmistumiseen 

saakka ja sen jälkeen hoitotyön lehtori Suvi Kallio.  

8.3 Esitteen valmistuminen 

Toimeksiantona syntyvän esitteen suunnittelu aloitettiin syksyllä teoreettisen viite-

kehyksen alkaessa valmistua. Esitteen suunniteltu valmistumisaika oli joulukuu 

2018 ja se toteutui aikataulun mukaisesti. 

Esitteen suunnitteluprosessin ja sen sisällön katsauksen jälkeen luotiin syksyllä 

2018, ensimmäinen malli tulevasta esitteestä Word-ohjelmalla mukaillen todellista 

sivujen ladontaa. Tämän jälkeen lokakuussa 2018 esite muotoiltiin PhotoShop-oh-

jelman avulla, jossa opiskelijoiden suunnittelemat parisuhdetaitojen ja parisuhteen 

seksuaalisuuden talot olivat helpompi piirtää ja työstää. Tähän saatiin apua ammat-

tivalokuvaajalta. Esitteen taiton toteuttamisesta sovittiin kaupungin terveydenedis-

tämisen koordinaattorin kanssa. Joulukuussa 2018 työ jätettiin Vaasan kaupungin 

graafiselle suunnittelijalle työstettäväksi. Esite oikoluettiin ja siihen tehtiin korjai-

luja muutamaan kertaan opiskelijoiden ja Kedon välisien sähköpostikeskustelujen 

avulla. Alkuperäistä opiskelijoiden laatimaa esitettä muokattiin visuaalisesti enem-

män Vaasan Kaupungin muiden esitteiden näköiseksi; kansikuva vaihdettiin valo-

kuvaan, värimaailma muuttui siniseksi, fontti vaihtui ja grafiikkaa lisättiin. Asiasi-

sällön tarkisti Rajamäki, ja työ vastasi tilaajan tarpeita. Siihen ei tehty muutoksia 

enää taittovaiheessa. 

Esitteessä esitetyt parisuhdetaitojen talo ja seksuaalisuus parisuhteessa -talo (liite 

1) syntyivät ideoinnin keinoin osittain lähteitä apuna käyttäen. Talot hahmoteltiin 

Gottmanin ”toimiva parisuhdetalo” –teorian inspiraationa talojen muotoa mukail-

len, jonka kerroksissa opiskelijat kuvaavat parisuhdetta vaalivia seikkoja. Parisuh-

detaitoja kuvaavan talon konkreettiset vinkit noudattelevat järjestyksellään Gottma-

nin teoriassaan esittämiä parisuhteen elementtejä eli kerroksia ja perustuvat osittain 
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löyhästi Cacciatoren ym. (2006) teoksessaan Pysytään yhdessä esittämiin ajatuk-

siin.  Ne sisältävät kuitenkin paljon opiskelijoiden omia opinnäytetyön teoriaan 

pohjautuvia ajatuksia hyvistä parisuhdetaidoista käytännön tasolla. Esitteeseen on 

merkitty, että tekijöiden talojen idea pohjautuu mukaillen Gottmanin ajatukseen 

mallista, jossa parisuhde kuvataan talona kerroksineen.   

Esitteeseen suunniteltiin alun perin kansi, johon liitettiin yksinkertainen graafinen 

kuva verkossa toimivasta ilmaisia vapaasti käytettäviä kuvia jakavasta Pixabay-pal-

velusta. Esitteen ensimmäisellä tekstiaukeamalla halutaan johdatella lukija aiheen 

piiriin ja saada aikaan ymmärrys asian tärkeydestä kertomalla lukijalle esitteen si-

sällöstä ja käsiteltävistä aiheista. Esitteestä varattiin muutama sivu käsitteille pari-

suhde, seksuaalisuus ja seksuaalisuus synnytyksen jälkeen sekä siihen liittyvät 

muutokset. Tällä tavoin haluttiin tarjota lukijalle lyhyt katsaus termien ja ilmiöiden 

taustalle. Esitteessä olevien lukijaa aktivoivien tehtävien toivotaan herättävän kes-

kustelua omasta parisuhteesta uudessa elämäntilanteessa. Viimeisellä sivulla esitel-

lään linkkejä ja teoksia, joihin lukija voi halutessaan tutustua saadakseen lisätieto 

aiheesta. Esitteestä löytyvät myös yhteystiedot Vaasan kaupungin seksuaalineuvo-

jalle. Esitteessä mainitaan myös, että koko opinnäytetyöhön voi halutessaan tutus-

tua osoitteessa www.theseus.fi. 
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9 PROJEKTIN ARVIOINTI 

Opiskelijat voivat nyt työn valmistuessa tunnistaa opinnäytetyöstään projektille 

tunnusomaiset vaiheet: perustaminen, suunnittelu, toteutus ja päättäminen. Projek-

tia arvioidessa voidaan tarkastella eri vaiheiden onnistumista. Lisäksi projektin ker-

taluonteisuus, määräaikaiset resurssit, aikataulu ja ennalta määrätty lopputuote ovat 

osoitettavissa opinnäytetyön valmistumisen vaiheista. Voidaan siis todeta, että 

opinnäytetyö projektina on onnistunut ja täyttää ne kriteerit, jotka sille ennalta oli 

määritelty. Projektin aikana on usein tavoitteena kehittää jotain asiaa tai toiminta-

tapaa. Opiskelijat onnistuivat tuottamaan tilaajan tarpeita täyttävän lopputuotteen 

eli esitteen, jonka sisällön he osittain itse tuottivat. Näin ollen se täyttää myös pro-

jektin tunnusmerkin ainutlaatuisesta kokonaisuudesta, jota ei sellaisenaan toisteta 

uudelleen. 

Projektin alussa laaditussa SWOT-analyysissä pohditaan niitä sisäisiä ja ulkoisia 

tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta projektin etenemiseen joko positiivisessa tai ne-

gatiivisessa mielessä: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Opiskelijat 

ajattelivat projektin vahvuudeksi sen luonteen eli toimeksiannon. Tarkkaan raja-

tulla toimeksiannolla oli positiivinen vaikutus työn rajaamiselle ja sujuvalle etene-

miselle. Vahvuudeksi miellettiin myös saatavilla oleva asiantuntija-apu tilaajalta tai 

ohjaajilta. Työn etenemisen vuoksi apu ei ollut tarpeen, mutta esitteen asiasisällön 

kannalta tilaajan asettamat raamit olivat vahvuus. Teoreettisen viitekehyksen sekä 

esitteeseen tulleiden konkreettisten vinkkien osalta ohjaajan mielipiteet koettiin tar-

peellisiksi. Opiskelijat arvelivat vahvuuksiin kuuluvan myös huolellisen suunnitte-

lun ja tarkan aikataulun. Jälkeenpäin voidaan todeta sen nousseen tärkeimmäksi 

vahvuudeksi projektin etenemisen kannalta. Toisaalta tähän yhdistyvät itsekuri ja 

tunnollisuus työn tekemisessä. 

Projektissa nähtiin monia mahdollisuuksia sekä tilaajan että opiskelijoiden kan-

nalta. Nämä liittyivät vahvasti työn tarkoituksiin, joita olivat tilaajan tarpeita täyt-

tävä esite ja opiskelijan kehittyminen projektityöskentelyssä ja työelämätaidoissa. 
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Esite valmistui ajallaan ja tavoitteiden mukaisena täyttäen tilaajan tarpeet sekä toi-

veet. Esitteen valmistaminen ja siihen liittyvän teoreettisen viitekehyksen rakenta-

minen antoivat mahdollisuuden perehtyä ja vahvistaa tietoa yhdestä tulevan amma-

tin osa-alueesta. Voidaan todeta, että projektin yhdeksi vahvuudeksi nimetty oppi-

misprosessi toteutui onnistuneesti. Projekti lisäsi opiskelijoiden taitoja tuottaa tie-

toa tulevassa ammatissaankin terveydenhoitajina napakasti ja asiantuntevasti näyt-

töön perustuvin tiedoin ja taidoin. Opiskelijoiden oma kokemus projektihallintatai-

doista oli positiivinen. Osaamista tähän löytyi entuudestaan, ja se kehittyi edelleen 

työskentelyn edetessä mahdollistaen opinnäytetyön sujuvan etenemisen. Projekti 

tarjosi opiskelijoille myös useita mahdollisuuksia harjoitella yhteistyötä eri tahojen 

ja toistensa kanssa antaen varmuutta tuleviin työelämätaitoihin esimerkiksi tiimi-

työssä. 

Opiskelijat nimesivät projektin SWOT-analyysin heikkouksiin samasta aiheesta 

tehdyt aikaisemmat opinnäytetyöt ja kiireisen opiskeluaikataulun. Teoreettisen vii-

tekehyksen onnistunut rajaaminen ja tarkat tilaajan toiveet esitteen sisällöstä juuri 

synnytyksen jälkeisiin parisuhdetaitoihin antoi kuitenkin mahdollisuuden jättää 

työstä pois jo monia sellaisia näkökulmia, joita on käsitelty aiemmin samasta aihe-

alueesta tehdyissä opinnäytetöissä. Silti aiheen yleisyyden vuoksi opiskelijat koki-

vat sen olevan heikkous esimerkiksi uuden tiedon tuottamisen näkökulmasta ja sitä 

kautta opinnäytetyön arvottamisessa. Heikkouksiin nimetyt kiireiset opiskeluaika-

taulut eivät muodostuneet ongelmaksi työn edetessä. Opiskelijat noudattivat laati-

maansa opinnäytetyön aikataulua läpi projektin muista opinnoistaan huolimatta, 

koska kokivat aikataulussa pysymisen, keskeytyksettä tehdyn opinnäytetyön tuot-

tavan laadukkaamman lopputuloksen. 

Projektin uhkina nähtiin hankaluudet tiedonhaussa, uuden tiedon tuottamisen vai-

keus ja muut opiskelijoiden velvollisuudet. Tiedonhaku osoittautui prosessina koh-

tuullisen yksinkertaiseksi, mutta uhaksi se muodostui saatavilla olevan tiedon mää-

rän ja lähdekritiikin osalta. Tiedonhakua tehtiin myös ulkomaisista lähteistä, mutta 
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montaakaan relevanttia tekstiä lähteiksi käytettäväksi ei onnistuttu löytämään. Läh-

teiden läpikäymiseen käytettiin kuitenkin runsaasti aikaa, ja sitä tehtiin läpi projek-

tin ajankohtaisenkin tiedon hyödyntämiseksi. Koska opiskelijat noudattivat lähde-

kriittisyyttä, pohtiminen lähteiden käyttökelpoisuudesta ja käyttöarvosta tehtiin 

huolellisesti. Opiskelijat etsivät lähteikseen ajantasaista, tutkittua ja omalla alallaan 

arvostettujen ammattilaisten tekemiä kirjoituksia; teoksia, artikkeleita, verkkosi-

vuja ja tutkimuksia. Uhkana nähtyä uuden tiedon tuottamisen vaikeutta käsiteltiin-

kin jo osittain SWOT-analyysissä nimettyjen heikkouksien osalta. Aiheen yleisyy-

den vuoksi siitä on tuotettu jo lukuisia teorioita, ohjeita ja opuksia neuvoksi paris-

kunnille. Opiskelijat kuitenkin onnistuivat mielestään ainakin hälventämään tätä 

uhkaa, tuomalla esitteeseen pariskuntia osallistavan elementin eli tuomalla esittee-

seen kysymys- ja pohdintaosioita sekä laatimiinsa parisuhdetaitojen taloon sekä 

seksuaalisuus parisuhteessa -taloon todellisia arjessa toimivia vinkkejä paremman 

parisuhteen edistämiseksi. Tietoa lisäävät tekstiosuudet jätettiin tietoisesti esit-

teessä vaatimattomampaan osaan. 

9.1 Projektin eettisyys ja luotettavuus 

Etiikka ohjeistaa oikeisiin valintoihin ja arvioimaan omaa ja toisten toimintaa. Etii-

kan avulla tarkastellaan toiminnan lähtökohtia ja perusteita. Terveyden edistäminen 

on yksi eettinen perusarvo, jota kohti pyritään. (ETENE 2001.) Opinnäytetyön ter-

veyttä edistävä näkökulma ja työn tarkoitus saavat tukea terveydenhoitajan työhön 

liittyvistä velvollisuuksista: 

 Terveydenhoitajan tulee toimillaan edistää yksilön terveyttä 

 Terveydenhoitaja antaa tukea kaikenikäisille erilaisissa elämäntilanteissa 

 Terveydenhoitaja palvelee työssään niin yksilöitä kuin perheitä 

 Terveydenhoitaja pyrkii toiminnallaan lisäämään asiakkaan omia voima-

varoja 

Terveydenhoitajan eettiset velvollisuudet edellyttävät antamaan väestölle terveyttä 

koskevaa tietoa ja näin lisäämään väestön kykyä huolehtia omasta terveydestään. 
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Terveydenhoitajan tulisi vastata jatkuvasta hoitotyön laadun kehittämisestä ja jär-

jestää väestölle mahdollisuuksia osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksente-

koon. (Sairaanhoitajat 2014.) 

Ulkoiseen eettisyyteen projektissa liitetään aiheen valinta ja metodit (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2013, 212). Projektin kohteeksi valikoitui tilaajan toimek-

siannosta ajankohtaista aihetta käsittelevä, terveysneuvonnan avuksi tehtävä esite. 

Eettisyyden kannalta projektin aiheen hyödyllisyys on avainasemassa, koska sen on 

tarkoitus kehittää hoitotyön laatua ja helpottaa terveyden edistämistä (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2013, 218). Terveyden edistämisen etiikassa on kysymys 

oikeudesta vaikuttaa toisen ihmisen terveysnäkemyksiin- ja tottumuksiin sekä siitä 

aiheutuvaan terveyskäyttäytymisen muutoksen seurauksiin. Hoitotyöntekijän tulisi 

osata arvioida terveysriskin merkitys; miten suurta haittaa tai hyötyä ennaltaehkäi-

sevä vaikuttaminen eli terveysneuvonta tai sen puuttuminen tilanteessa voisivat ai-

heuttaa. On pohdittava, onko perusteltua pyrkiä vaikuttamaan asiakkaan terveys-

käyttäytymiseen hyvällä omallatunnolla. (Leino-Kilpi & Välimäki 2015, 188). Esit-

teen tehtävänä on tuoda esille tietoa, antaa asiakkaalle mahdollisuus päätöksente-

koon omaa terveyttään koskevissa asioissa ja tukea perheitä uudessa elämäntilan-

teessa. 

Tutkimuslupa on yksi tutkimuseettisistä lähtökohdista hoitotyön tutkimuksessa ja 

kehittämisessä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 223). Sitä voi soveltaa 

myös toiminnallisessa projektissa. Projektin eettisyydestä on varmistuttu asianmu-

kaisin lupamenettelyin. Lupa projektille on haettu ensin Vaasan ammattikorkea-

koulun koulutuspäälliköltä, sitten Vaasan kaupungin terveyden edistämisen yksi-

kön ylihoitaja Anne Pohjolalta ja lopuksi johtavalta ylilääkäriltä Markku Sirviöltä 

sekä tietysti yhteyshenkilönä toimivalta terveydenhoitaja Eva-Maria Rajamäeltä. 

Vaasan kaupungin virallinen lupahakemus on lähetetty terveyden edistämisyksik-

köön projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Lupa työlle on myönnetty 

5.7.2018. 
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Sisäinen tutkimusetiikka tarkoittaa tutkimuksen, tässä tapauksessa projektin, toteu-

tuksen olevan luotettavaa ja totuudenmukaista. Projektissa otetaan huomioon etii-

kan vaikutukset terveyden edistämiseen ja terveysneuvontaan sekä pyritään asiasi-

sällölliseen luotettavuuteen kriittisellä lähteiden käytöllä (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2013, 212, 216–217, 227). Plagiointi ja tulosten sepittäminen ovat 

luonnollisesti kiellettyä. Kriittinen lähtökohtien, prosessin kulun ja omien toimin-

tatapojen tarkastelu on eettisyyden kannalta tärkeää. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 212, 224–225.) Tekijät ovat noudattaneet hyvää eettistä käytäntöä 

ja riittävää lähdekritiikkiä lähteiden valikoimisessa. 

Opinnäyteyön kirjoitusprosessin ja esitteen valmistamisen aikana tekijät ovat osoit-

taneet aitoa ammatillista kiinnostusta työtä kohtaan pitämällä kiinni monipuolisista 

työskentelytavoista; aiheen seuraaminen mediassa, uusien lähteiden valikoiminen 

koko kirjoitusprosessin ajan ja säännöllisten tapaamisten järjestäminen työn laa-

dukkaan etenemisen varmistamiseksi. Tekijät voivat nostaa esille työn edetessä 

kasvaneen innostuksen aihetta kohtaan, mikä osaltaan on varmistanut eettiset työs-

kentelytavat. Tarkkuus ja huolellinen aiheen käsittely ovat projektin eettisyyden 

kannalta oleellista, samoin itsearviointi työn loppuvaiheessa (TENK 2018). Teki-

jöiden työskentelytavat ovat noudattaneet huolellisen, rehellisen ja tunnollisen 

työskentelytavan mukaisia keinoja. Tekijät ovat työskentelyssään noudattaneet 

opinnäytetyön tekemiseen annettuja ammattikorkeakoulun ohjeita ja Hoitotyön tut-

kimus ja kehittäminen I-II -kurssien opinnoista saamiaan tietoja. Kirjoitustyön 

apuna on käytetty keskeisimpiä opinnäytetyön kirjoitusta ohjaavia teoksia ja opin-

näytetyön luku 9 sisältää itsearviointia.  

9.2 Tarkoituksen ja tavoitteiden toteutuminen 

Projektin tarkoituksena oli tunnistaa ja tuoda esille lopputuotteen kannalta oleelliset 

asiat. Teoreettisen viitekehyksen sisällön tulee vastata esitteessä esitettyjen asioi-

den tueksi tarvittavia taustatietoja. Tekijät onnistuivat mielestään selkeästi rajaa-

maan teoreettisessa viitekehyksessä käsitellyt asiat vastaamaan esitteessä esitettyjä 

asioita, joista tärkeimpinä kokonaisuuksina mainittakoon parisuhde, seksuaalisuus 
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ja parisuhteen muutokset synnytyksen jälkeen. Viitekehyksen laajuus on tekijöiden 

mielestä riittävä ja siihen on valikoitu oikeat asiat. Tekijät kokivat kuitenkin kirjoi-

tustyön aikana haasteita lähteiden valitsemisessa, sillä aiheesta on saatavilla paljon 

kirjallisuutta. Sen sijaan oli vain vähän ajankohtaisia tutkimuksia, joita olisi mielel-

lään lisännyt teoreettisen viitekehyksen tueksi. 

Teoreettiseen viitekehykseen kerätyn tiedon avulla ja Gottmanin teoriaa mukaillen 

onnistuttiin luomaan esite, joka palvelee sekä tekijöiden että tilaajan tavoitteita. Ti-

laajan toive oli saada käyttöönsä terveysneuvonnan tueksi työkalu, joka sisältäisi 

käytännöllisiä vinkkejä pariskunnille parisuhteen ylläpitämiseksi uudessa elämän-

tilanteessa. Esitteeseen onnistuttiin rakentamaan kaksi havainnekuvaa käytännölli-

sistä parisuhdetaidoista ja seksuaalisuutta edistävistä vinkeistä. Tekijöiden työlleen 

asettamat tavoitteet ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja tiedon lisäämisestä 

aiheen ympäriltä täyttyivät hyvin. Lisäksi tavoite projektityöskentelyn kokemuk-

sesta tulevaa terveydenhoitajan ammattia ajatellen toteutui. 

9.3 Opiskelijoiden arvio esitteestä 

Terveydenhoitajan yksi keskeisimmistä työtehtävistä on vahvistaa asiakkaan voi-

mavaroja, itsetuntoa ja -luottamusta tukien (Honkanen ym. 2015, 227). Esitteen 

keskeinen tehtävä on auttaa pariskuntia löytämään omat voimavaransa (empower-

ment) parisuhteen ylläpitämiseksi vauva-arjessa ja kannustaa pariskuntia tutustu-

maan aiheeseen neuvontahetken jälkeenkin omalla ajallaan miettimällä, miten voisi 

soveltaa saamaansa tietotaitoa omassa arjessaan. 

Esitteen valmistumisen lähtökohtana pidettiin ensisijaisesti opiskelijoiden moni-

puolista aiheeseen perehtymistä ja luotettavan teoreettisen viitekehyksen kirjoitta-

mista valmistuvaa esitettä silmälläpitäen. Onnellista ja kestävää parisuhdetta ku-

vaava John P. Gottmanin teoria valikoitiin viitekehykseen, koska se kuvaa tämän 

hetkisen tiedon mukaan parhaiten yksinkertaisella tavalla niitä elementtejä, joista 
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hyvä parisuhde rakentuu. Esitteeseen oli tarkoitus koota konkreettisia parisuhdetai-

toja lisääviä vinkkejä tavalla, joka herättelisi lukijan mielenkiintoa. Tilaaja piti tär-

keänä, että esite sisältäisi pariskuntia osallistavia käytännöllisiä ohjeita. 

Tekijät onnistuivat kokoamaan esitteestä lyhyen tietopaketin, jossa kaksi aukeamaa 

on varattu parisuhdetaitojen käsittelyyn (ks. liite 1). Lyhyet tekstiosuudet voivat 

helpottaa lukukokemusta ja säilyttävät mielenkiinnon loppuun saakka. Ne käsitte-

levät hyvin lyhyesti parisuhdetta, seksuaalisuutta ja synnytyksen jälkeisiä muutok-

sia naisessa ja miehessä. Tekstiosuuksien tarkoituksena on tukea lukijaa ymmärtä-

mään parisuhteen lainalaisuuksia ja näin omaksumaan paremmin myöhemmin esit-

teessä esitettyjen Parisuhdetaitojen talojen vinkkejä osaksi omaa parisuhdetta. 

Opiskelijoiden esitteeseen muotoilemat Parisuhdetaitojen talot sisältävät opiskeli-

joiden ideoimia konkreettisia parisuhdevinkkejä, joiden taustalla käytettiin Cac-

ciatoren ym. teosta Pysytään Yhdessä (2006) sekä hyödynnettiin muuta teoreetti-

sessa viitekehyksessä esiin tullutta tietoa. Opiskelijoille syntyi idea esittää parisuh-

teen ja seksuaalisuuden hoitoon liittyviä vinkkejä luetteloiden sijaan samalla tavalla 

graafisen talon kuvan muodossa kuin Gottman havainnollistaa parisuhteen element-

tejä omassa teoriassaan The Sound Marital house. Opiskelijoiden esittämät vinkit 

Parisuhdetaitojen talojen eri kerroksissa noudattelevat vastaavia Gottmanin teori-

assa esitettyjä parisuhteen elementtejä (kts. sivu 27). Taloista toinen sisältää vink-

kejä parisuhteen tueksi ja osallistavia kahden kesken mietittäviä keskustelutehtäviä. 

Toinen talo antaa neuvoja parisuhteen seksuaalisuuden rakentamisesta ja ylläpitä-

miseksi uudessa elämäntilanteessa. 

9.4 Yhteyshenkilön arvio esitteestä ja sen hyödynnettävyydestä 

Valmistuvalle esitteelle sovittiin yhdessä joitakin sisällöllisiä ja visuaalisia tavoit-

teita, mutta opiskelijoilla oli toteutuksen suhteen melko vapaat kädet. Esitteen tulisi 

olla selkeä, sopivasti tekstiä ja mahdollisesti sensuelleja tai graafisia kuvia sisältävä 

nopealukuinen tietopaketti parisuhteen ja seksuaalisuuden muutoksista sekä niihin 

liittyvistä parisuhdetaidoista. Esitteessä ei Rajamäen mukaan tarvinnut käsitellä 
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raskauden ehkäisymenetelmiä tai niiden vaikutuksia, raskauden aikaista seksuaali-

suutta tai äidin kuntoutumista synnytyksestä. Esitteen graafisen ilmeen ja taiton 

työsti Vaasan kaupungin graafinen suunnittelutoimisto. Esite on yhtenäinen ilmeel-

tään muiden kaupungin painamien esitteiden kanssa, ja se sisältää tekijöiden laati-

mien piirrosten lisäksi graafikkojen latomia kuvia esimerkiksi kansilehdellä. Esit-

teeseen on laitettu myös hyödyllinen lista lisätiedoista ja perhesuunnitteluneuvolan 

yhteystiedot. 

Ensiarvio esitteestä oli positiivinen. Esitteen valmistumisen jälkeen opiskelijat jät-

tivät arviointipyynnön sähköpostitse Rajamäellä esitteeseen liittyen. Rajamäki ar-

vioi esitteestä seuraavaa: 

 Esitteen visuaalinen ilme on miellyttävä 

 Kuvat lisäävät kiinnostavuutta ja parantavat lukukokemusta 

 Esitteeseen lisätty Vaasan kaupungin esitteissä käytettävät uudet logo ja vä-

rit tuovat esitteeseen modernin ilmeen 

 Esitteen sisältö vastaa alkuperäistä suunnitelmaa 

 Esite on onnistunut ja sitä voidaan hyödyntää seksuaalineuvojan työssä mo-

nipuolisesti 

 Esitteen käyttöä voidaan tulevaisuudessa laajentaa esimerkiksi äitiys- ja las-

tenneuvoloiden käyttöön 

Rajamäki kuvaa esitettä vielä seuraavasti: ”Toimiva parisuhde on lapsen paras 

koti. Esitteessä on infoa uudesta tilanteesta, mutta siinä on myös aiheita, joista voi 

keskustella partnerin kanssa. Usein parisuhdeongelmat johtuvat keskustelun puut-

teesta. Tämä esite kannustaa pariskuntia keskustelemaan ja pohtimaan, miten 

elämä on muuttunut, kun lapsi syntyi.” (Rajamäki 2019.) 
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10 POHDINTA 

Tässä projektissa tuotettiin esite, josta toivottavasti on hyötyä tuoreille vanhem-

mille ja heitä ohjaaville terveysalan ammattilaisille nyt ja tulevaisuudessa. Esite on 

tilattu seksuaalineuvojan tarpeisiin, mutta sen käyttöä voisi laajentaa myös äitiys- 

ja lastenneuvolaan sekä perhesuunnitteluneuvolaan. Parisuhteen huomioiminen, 

parisuhdetaitojen ohjaaminen ja kriiseissä tukeminen kuuluu kaikille avoterveyden-

huollon vastaanotoille, joissa kohdataan lapsiperheitä. 

Parisuhteen huomioimisen tärkeydestä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen 

kertoo myös ajankohtainen julkinen keskustelu aiheesta. Esimerkiksi Pöytyän ja 

Auran neuvoloissa jokaiselle vauvaperheelle järjestetään ”parisuhdetapaaminen”. 

Tarkoituksena on ohjata perheitä ennen kuin ongelmia syntyy. Kutsu tulee perheille 

vauvan ollessa alle puolivuotias ja tapaamisessa jutellaan perhe-elämästä ja van-

hempien kokemuksista puolison kanssa jaetusta ajasta. Käytäntö on ainoa laatuaan 

Suomessa ja sen toivotaan vakiintuvan muuallekin. Suurin osa kutsutuista tulee pai-

kalle ja kokee sen hyödyllisenä. (Mäkinen 2018, 38-41.) Perheestä ja arjen dyna-

miikasta puhuminen auttaa avaamaan tunnelukkoja ja herättelee puolisot mietti-

mään omaa rooliaan suhteessa. Seksuaalisuuden haasteiden esille tuominen ja nii-

den yleisyydestä tiedottaminen voi helpottaa suuresti vanhempia, jotka ovat aiem-

min kokeneet olevansa ongelmien kanssa yksin.  

Tulevaisuuden haasteena on terveydenhoitajien rohkeus ottaa esille ja keskustella 

asiakkaiden seksuaalisuudesta ja parisuhteesta. Seksuaalisuus koetaan yksityiseksi 

asiaksi, johon liittyvistä ongelmista ei herkästi puhuta ventovieraalle. Tärkeää tässä 

onkin terveydenhoitajan tai seksuaalineuvojan asiantuntijuus, tuttuus ja luotetta-

vuus (Honkanen ym. 2015, 227). Esitteen käytön eettiseksi haasteeksi voi nimetä 

siten myös esimerkiksi vieraskielisten maahanmuuttajien parisuhdetaidoista puhu-

misen. Myös Pöytyän ja Auran parisuhdetapaamisissa on koettu se haasteeksi, 

koska on vaikeampaa puhua tunteista vieraalla kielellä sen lisäksi, että myös erilai-

set kulttuurit vaikuttavat (Mäkinen 2018, 40). Helsingin sanomien mielipidekirjoi-

tus (Helsingin sanomat 17.11.2018) parisuhteen huomioimisesta neuvolassa herätti 
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keskustelua julkisuudessa, koska aihetta ei ole perinteisesti käsitelty syvällisemmin 

neuvoloissa, ainakaan säännönmukaisesti. Kirjoituksessa kuvataan vanhempien hy-

vän olon edistävän myös vauvan kehitystä ja siksi asia tulisi ottaa esille neuvolassa. 

Vanhemmuus rakentuu parisuhteen ympärille ja lapsiperheiden parisuhdehaastei-

den tuominen keskusteluun edistää vauvamyönteisyyttä yhteiskunnassa.  

Jatkossa voisi olla hyödyllistä tuottaa pilottihankkeita parisuhdetapaamisista eri 

puolille maata ja arvioida näiden vaikutusta vanhempien hyvinvointiin synnytyksen 

jälkeisenä aikana. Myös terveydenhoitajien valmiuksia ottaa puheeksi parisuhde ja 

seksuaalisuus synnytyksen jälkeen voitaisiin kartoittaa. Synnytyksen jälkeisestä pa-

risuhteesta ja seksuaalisuudesta voitaisiin jatkossa koota esimerkiksi esitelmä ter-

veydenhoitajapäiville, jotta aihe tulisi tutuksi mahdollisimman monelle ammattilai-

selle. Tämän opinnäytetyön teoreettisen osuuden laajuuden vuoksi projektin tieto-

pohja soveltuisi käytettäväksi myös jatkohankkeissa.  

Projekti on kasvattanut tekijöitään ammatillisesti ja kouluttanut projektin hallintaan 

sekä yhteistyöhön työelämän edustajien kanssa. Yhteistyöprosessissa haasteeksi 

koettiin ainoastaan äkkinäinen aikataulu esitteen taiton sopimisessa sekä graafisen 

suunnittelijan eroava näkemys esitteen yleisilmeestä ja tekstin korjauksista. Pro-

jekti koettiin kuitenkin hyödyllisenä ja innostavana, koska esitteestä voivat hyötyä 

lukuisat lapsiperheet ja aihe sysää eteenpäin myös uutta ajatusta parisuhteen vaali-

misesta äitiys- ja lastenneuvoloissa seksuaalineuvojan työn lisäksi. Kaiken keski-

össä on vauvan hyvinvointi vanhempien parisuhteen keskellä sekä turvallisen kas-

vun takaaminen. Toiveena on, että projektissa tuotetun esitteen vinkit toisivat iloa 

ja ajatuksia lukijoilleen ja heidän perheidensä arkeen. Lapsiperheiden onnen koke-

minen ruuhkavuosina olisi täydellinen päämäärä tälle matkalle.  

Aiheen merkitys kiteytyy lastenpsykiatri Jari Sinkkosen (2008, 270-271) sanoissa:  

”Eräs isän tehtävistä on muodostaa äidin kanssa parisuhde, joka poikkeaa kaikista 

muista perheen ihmissuhteista. Se on nimittäin perheen ainoa seksuaalisuhde. Lap-
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set joutuvat kokemaan ulkopuolisuutta, mikä on askarruttava ja kiusallinenkin ko-

kemus, mutta tukee suuresti lapsen tervettä kasvua. Jos parisuhde on hyvä, lapset 

voivat seurata miehen ja naisen yhteiseloa ja saavat valtavan määrän tietoa, miten 

nämä kaksi suunnittelevat asioita, riitelevät, sopivat riitansa ja osoittavat hellyyttä 

toisilleen”  
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