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TIIVISTELMÄ 

Koponen Maria, Paulamäki Tiina & Weissmann Anette. Ikääntyneiden seksuaalisuuden 
kohtaaminen hoitohenkilökunnan näkökulmasta palveluasumisen yksiköissä. Kevät 
2015. 39 s. 4 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen toimipiste, hoitotyön 
koulutusohjelma ja diakonisen hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja (AMK) ja 
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja tuoda esil-
le hyviä käytänteitä kohdata ikääntyneiden seksuaalisuus hoitohenkilökunnan näkökul-
masta palveluasumisen yksiköissä. Kehittämispainotteisen opinnäytetyön tarkoituksena 
oli koota opas hoitohenkilökunnalle kvalitatiivisen tutkimuksen pohjalta. Aineisto kerät-
tiin Webropol-kyselyllä hoitohenkilökunnilta, jotka osallistuvat ikääntyneiden päivittäi-
seen hoitotyöhön Pieksämäen kaupungin palveluasumisen yksiköissä. Kysymykset oli-
vat avoimia ja strukturoituja. 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Aineiston pohjalta koottiin käytännönläheinen 
opas, joka sisältää hyviä käytänteitä kohdata ikääntyneiden seksuaalisuus. Tutkimukses-
ta selviää, että hoitohenkilökunta kohtaa tyypillisimmin ikääntyneiden seksuaalikäyttäy-
tymistä pesutilanteissa. Kyselyyn vastanneet pitävät hyvinä ikääntyneiden seksuaali-
suuden kohtaamisen käytänteinä kunnioitusta, ammatillisuutta ja inhimillisyyttä. Työyh-
teisöihin toivottiin myös lisää tietoa aiheesta. 

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että ikääntyneiden seksuaalisuudes-
ta tulisi puhua enemmän hoitohenkilökunnan keskuudessa. Tärkeää olisi lisätä hoito-
henkilökunnan tietämystä ja ammatillisuutta ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaami-
seen. Lisäksi hoitohenkilökunnille olisi tärkeää luoda yhteneväiset käytänteet.  

Asiasanat: ikääntyminen, seksuaalisuus, seksuaaliterveys, diakoninen hoitotyö, hoito-
työn kohtaaminen, ammatillisuus, opas 



ABSTRACT  

Koponen Maria, Paulamäki Tiina and Weissmann Anette. Encountering sexuality of 
aged people from the nursing staff perspective in service residential units. 39 p. 4 ap-
pendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring 2015. Diaconia University of Applied 
Sciences. Degree Programme in Nursing and Degree Programme in Diaconal Nursing. 
Option in Nursing (degree title: Nurse) and Option in Diaconal Nursing. 

The aim of this study was to find out nursing personnel’s way of acting and to bring out 
good ways to encounter geriatric sexuality from the nursing staff perspective in service 
residential units. The purpose of the development weighted thesis was to create a guide 
booklet for the nursing staff by using qualitative research. The material was collected by 
using Webropol-poll with people who work with aged people daily. Questions were 
open and structured. 

The material was analyzed by using content analysis. Based on the material we compile 
a practical booklet which consists of good ways to encounter geriatric sexuality. In this 
study it was found out that the most typical situation where nurses encounter geriatric 
sexuality is washing situations. People who answered to the poll find respect, occupa-
tion and humanity good ways to encounter geriatric sexuality. It was found out that the 
work community hopes for more information about this subject. 

In conclusion, it has turned out in the study that the sexuality of aged people should be 
talked about more among the nursing staff. It can be concluded that it is important to 
increase the nursing staff’s knowledge and professionalism to encounter the sexuality of 
aged people. Furthermore it is important to create a common policy for the nursing staff 
in encountering the sexuality of aged people. 

Key words: aging, sexuality, sexual health, diaconal nursing, nursing encounter, profes-
sionalism, booklet 
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JOHDANTO 

Ikääntyneiden seksuaalisuutta hoitotyössä käsittelevä aihe oli kehittynyt mielessämme 

jo pitkään. Aloimme kartoittaa mahdollista työelämän yhteistyökumppania syksyllä 

2013. Palvelukoti Kivitaskun ilmaistua kiinnostuksensa yhteistyöhön, opinnäytetyömme 

teema alkoi muodostua tarkemmin. Kivitasku on Pieksämäen kaupungin omistama 35-

paikkainen palvelukoti Virtasalmella, jonka toiminta-ajatuksena on tarjota turvallinen, 

rauhallinen, kodinomainen ja toimintakykyä ylläpitävä elinympäristö pääsääntöisesti 

vanhuksille (Virtasalmen palvelukoti -esite i.a.). Kivitaskun henkilökunta toivoi saavan-

sa työmme kautta uusia näkökulmia ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaamiseen. Tätä 

varten lupasimme laatia hoitohenkilökunnalle ikääntyneiden seksuaalisuuteen liittyvän 

hyvien käytänteiden oppaan tutkimuksemme pohjalta. 

Alkusysäyksenä kiinnostuksellemme olivat aihetta koskevat luennot sekä käsityksemme 

siitä, että ikääntyneiden seksuaalisuudesta puhuminen on edelleen monesti tabu. Olem-

me myös konkreettisesti hoitotyössä kohdannet tilanteita, joissa tietoa tästä aiheesta 

olisi tarvittu enemmän. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää hoitohenkilökunnan 

toimintatapoja ja tuoda esille hyviä käytänteitä kohdata ikääntyneiden seksuaalisuus 

hoitohenkilökunnan näkökulmasta palveluasumisen yksiköissä. Ryhmässämme on mu-

kana kaksoispätevyyttä (sairaanhoitaja-diakonissa) opiskeleva henkilö, joten yksi opin-

näytetyömme lähtökohdista on tarkastella teoriaa myös kristillisestä sekä diakonisen 

hoitotyön näkökulmasta. 

Opinnäytetyössämme käytämme iäkkäistä henkilöistä termiä ikääntyneet. Tutkimusky-

symykset suunnattiin Pieksämäen kaupungin palveluasumisen yksiköiden hoitohenkilö-

kunnalle, jolla tarkoitamme kaikkia ikääntyneiden hoitotyöhön osallistuvia henkilöitä. 

Palveluasumisen yksiköissä asuvia ikääntyneitä henkilöitä yhdistää jonkinasteinen toi-

mintakyvyn heikkeneminen, joko niin että avun ja tuen tarve on päivittäistä tai tehostet-

tua eli ympärivuorokautista (Pieksämäen kaupunki 2014). Valitsimme oppaaseemme 

WHO:n (2002) näkemyksen seksuaalisuudesta, sillä se on mielestämme hyvin perus-

teellinen, mutta myös yleisesti hyväksytty ja tunnettu. 
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Tutkimuksemme aihetta voidaan pitää aina ajankohtaisena, sillä seksuaalisuus on olen-

nainen osa ihmisen hyvinvointia, elämänlaatua ja terveyttä läpi elämän (Ryttyläinen & 

Valkama 2010, 11). Niin ikään gerontologit sekä aiheesta tehdyt epidemiologiset tutki-

mukset osoittavat, että seksuaalisen kiinnostuksen ja toiminnan jatkaminen on terapeut-

tista ja terveyttä edistävää myös ikääntyneiden elämässä (Kontula 2013, 361). Eloniemi-

Sulkavan (2002, 35) mukaan seksuaali-identiteetin tukeminen on osa ikääntyneen kun-

nioittavaa kohtaamista. Ryttyläinen ja Valkama (2010, 7, 15) liittävät seksuaalisuuden 

huomioimisen osaksi ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa ja ammatillista kohtaamista. 

Seksuaalisuus nähdään myös jokaisen perusoikeuksiin kuuluvaksi, mitä tukevat sekso-

logian maailmanjärjestön WAS:n (World Asociaton for Sexual Health) Hong Kongissa 

vuonna 1999 julkistamat seksuaalioikeudet (Liite 1). 

Aiheemme ajankohtaisuutta lisää myös se, että tulevaisuudessa ikääntyneitä on yhä 

enemmän. Euroopan komission väestöraportin (2011) mukaan Suomessa väestörakenne 

ikääntyy ennätysvauhtia, niin että vuonna 2020 Suomessa on ennakoitu olevan van-

hushuoltosuhteen osalta tarkasteltuna EU:n iäkkäin väestö. Tähän tulevien vuosien 

ikääntyneeseen väestöön lukeutuvat suuret ikäluokat, jotka elivät nuoruuttaan seksuaa-

liarvojen murroksessa 1970-luvulla. Noin 30 vuoden aikana seksuaalikäsitykset ja -

arvot ovat muuttuneet myönteisemmiksi ja sallivimmiksi. Tulevaisuudessa on siis odo-

tettavissa, että ikääntyneet ilmaisevat seksuaalisia tarpeitaan entistä aktiivisemmin ja 

rohkeammin. (Kontula 2013.) 
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2 IKÄÄNTYMINEN JA SEKSUAALISUUS 

2.1 Ikääntyminen 

Vanhuus on ajanjakso, jota voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Heikkinen 

(2008, 403) määrittelee tavanomaisen ikääntymisen väestössä keskimäärin tapahtuvilla 

ikään liittyvillä muutoksilla, jotka eivät liity sairauksiin. Ikääntyminen tuo väistämättä 

muutoksia niin terveyteen kuin psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn. Ikääntymistä 

voidaan luonnehtia eliniän kestäväksi prosessiksi, jonka eteneminen ja vaikutukset ovat 

yksilöllisiä niin eri henkilöiden kuin elimistön eri osien välillä. Samanikäiset ikäänty-

neet henkilöt voivat siis olla täysin erilaisia, mitä tulee elinten kuin yleiseen toimintaky-

kyyn. (Vaarama 2008; Kivelä 2006.)  

Ikääntyminen on paljon muutakin kuin toinen toistaan seuraavia muutoksia. Koskinen 

(2007, 40) ja Heikkinen (2013, 238) korostavat ikääntymisen ja vanhuuden kokemuk-

sellisuutta, jonka perustana on ihmisen oma henkilökohtainen elämäntarina ja kokemus 

nykyisestä ”olemisesta” aiempaan elämänoloon verrattuna. Ikääntymistä jaksotetaan 

usein kolmannen ja neljännen iän -käsitteillä. Kolmannella iällä viitataan työnjätön ja 

varsinaisen vanhuuden väliseen aikaan. Vaikka aikarajat eivät ole erityisen vakiintunei-

ta, niin usein alarajana on 55–60 ikävuotta ja takarajana 80 vuotta. Neljäs ikä on niin 

sanottua vanhuuden aikaa, 80 ikävuodesta aina myöhäiseen vanhuuteen ja lopulta kuo-

lemaan saakka. (Koskinen 2007, 40–41.)  

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luja koskevassa laissa (980/2012) ikääntynyt väestö määritellään vanhuuseläkeiän saa-

vuttaneiksi, joita ovat Suomessa 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt. Iäk-

käällä ihmisellä tarkoitetaan laissa henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen 

tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt joko korkean iän myötä alkaneista, lisään-

tyneistä tai pahentuneista sairauksista tai vammoista taikka korkeaan ikään liittyvän 

rappeutumisen seurauksena. (Finlex 2012.)  
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Seksuaalisuuden alueella ikääntyneen henkilön määrittelyssä ”ikäraja” mielletään usein 

alemmaksi, mitä muuhun toimintakyykykyyn perustuvassa määrittelyssä. Yleensä tässä 

yhteydessä käytetäänkin sanaa ”ikääntyvä”, jolloin raja on laajempi tarkoittaen kaikkia 

keski-iän ylittäneitä henkilöitä. Esimerkiksi ikääntyville henkilöille suunnatut seksuaa-

lioppaat on tarkoitettu usein 60–65-vuotiaista ylöspäin. (Kiviluoto 2000, 307.) 

2.2 Seksuaalisuus 

Seksuaalisuuden määrittely ei ole helppoa, koska se on merkitykseltään monitulkintai-

nen. Tieteenalojen sisällä, eikä myöskään eri maissa ja kulttuureissa, välttämättä löydy 

yhdenmukaisia käsitteitä seksuaalisuuteen liittyen. Tämä kertoo siitä, että seksuaalisuus 

on vahvasti niin henkilökohtainen kuin kokemuksellinenkin asia: käsityksemme seksu-

aalisuudesta muovautuu usein elämänkulun myötä. (Ilmonen & Nissinen 2006, 23.) 

Seksuaalisuutta voidaan määritellä kapea- tai laaja-alaisesti. Laajemmassa tarkastelussa 

seksuaalisuus mielletään yleisesti yhdeksi ihmisen perustarpeista, joka sisältää paljon 

enemmän kuin aktiivisen toiminnan. Siihen liittyvät hellyyden, yhteenkuuluvuuden, 

kontaktin, lämmön, läheisyyden, fyysisen tyydytyksen, avoimuuden ja turvallisuuden 

tunteet. (Eloniemi-Sulkava 2002; Ryttyläinen & Valkama 2010, 11.) 

Ryttyläinen ja Valkama esittelevät teoksessaan Seksuaalisuus hoitotyössä Greenbergin 

& Haffnerin (2004) jäsentämät seksuaalisuuden kolme ulottuvuutta, joissa seksuaalisuus 

nähdään hyvin kokonaisvaltaisena ja yhtenä elämän laatutekijänä. Biologiseen ulottu-

vuuteen kuuluvat: sukupuoli, fyysiset ominaisuudet, seksuaalinen kiihottuminen ja rea-

gointi, fysiologinen kierto ja sen muutokset sekä kasvu ja kehitys. Sosiokulttuurisen 

ulottuvuuteen puolestaan sisältyy sosioekonominen asema, jota säätelevät lait, uskonto, 

kulttuuri, kansallinen perintö, tiedon kulku, läheiset ja eettisyys. Psykologinen ulottu-

vuus eli tunteet taas muodostuvat kokemuksista, ilmaisukyvystä, opituista asenteista, 

minäkuvasta sekä kehokuvasta. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 12–13.) 
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Maailman terveysjärjestö WHO (2002) määrittelee seksuaalisuutta seuraavasti: 

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä läpi elämän sisältäen sukupuo-
len, sukupuoli-identiteetit ja -roolit, eroottisuuden, nautinnon, läheisyyden 
ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemis-
muotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, arvot, käyt-
täytyminen, toiminta, roolit ja ihmissuhteet. Vaikka seksuaalisuus voi si-
sältää kaikki nämä ulottuvuudet, eivät niistä kaikki ole aina koettuja tai 
ilmaistuja. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset, 
lailliset, historialliset, uskonnolliset ja henkiset tekijät vaikuttavat vuoro-
vaikutuksessa seksuaalisuuteen. (Terveyden ja hyvinvointilaitos 2010.) 

Seksuaaliterveys liittyy seksuaalisuuden fyysiseen, emotionaaliseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiin, jolla ei tarkoiteta pelkästään sairauden, toimintahäiriön tai 

raihnaisuuden puuttumista. Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa, edellytetään 

positiivista ja kunnioittavaa näkökulmaa seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin. 

Niin ikään mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin va-

paana pakottamisesta, syrjinnästä ja väkivallasta. Hyvän seksuaaliterveyden toteutumi-

nen ja ylläpito vaatii kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksien kunnioittamista, suojelemis-

ta ja toteuttamista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2010.) 

Seksuaali-identiteetillä tarkoitetaan seksuaalisuuden yksilöllistä kehittymistä ja koke-

muksesta itsestä suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Siihen sisältyy muun muassa ko-

kemus seksuaalisesta suuntautumisesta. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 13; Ilmonen & 

Nissinen 2006, 444.) Setan mukaan seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, kehen 

ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista tai eroottista vetovoimaa. Sukupuoli-

identiteetin perusteella ei pystytä päättelemään tätä suuntautumista, joka voi ilmetä esi-

merkiksi hetero-, homo-, biseksuaalisuutena tai transsuuntautuneena seksuaalisuutena 

(Palo & Palo 2004, 289).  

2.3 Kristillinen näkökulma 

Kuula (2011, 8–9) pohtii artikkelissaan Ikä oli harvinaista herkkua Raamatun ajan ih-

misille sitä, onko kristillisestä sanomasta löydettävissä vanhuuden teologiaa. Yhdeksi 

näkökulmaksi hän nostaa kiitollisuuden. Vaikka elinajanodote on noussut huomattavasti 

Raamatun ajoista, jonka elinolosuhteita Kuula vertaa nykyisiin kehitysmaihin, niin pit-

kän iän saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys tänäkään päivänä. Raamatun aikana arvi-
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olta viisi prosenttia eli yli kuusikymppiseksi ja vain poikkeustapauksessa saavutettiin 70 

vuoden ikä. Kun joku saavutti korkean iän, uskottiin hänen yllään lepäävän siunauksen, 

kuten 1. Moos. 24:1 sanotaan ”Abrahamin tulleen vanhaksi ja ikääntyneeksi. Herra oli 

siunannut häntä kaikin tavoin.” 

 

Vanhassa testamentissa seksuaalisuus nähdään osaksi ihmisen kokonaispersoonallisuut-

ta. Ruumis ei ole sielun tai hengen vastakohta, eikä sille kuuluvia tarpeita vähätellä. 

Seksuaalisuutta ei pidetä syntisenä tai likaisena, mutta kuitenkin ruumiillisena tilana, 

johon liittyy puhtauden ja epäpuhtauden välisiä säädöksiä. Ihminen on pohjimmiltaan 

tarkoitettu nauttimaan Luojan monipuolisista antimista, eikä pitkän iän tai säännöllisen 

sukupuolielämän toivomista pidetä epäsopivana, mutta Aamoksen kirjassa (5:7–12; 

6:17 ym.) vasta-aiheena tälle mainitaan vastuuton käytös ja lähimmäisen tarpeiden lai-

minlyönti. (Nissinen 2006, 20.) Tunnetuin Vanhan testamentin seksuaalisuutta ja ro-

manttista rakkautta kuvaava kirja on Laulujen laulu (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko i.a.). 

 

Varhaiskristillisyydessä ihannoitiin yleisesti seksuaalista asketismia toiselta vuosisadal-

ta alkaen (Uro 2006, 60). Tässä hellenistiseen asketismiin pohjautuvassa ihmiskäsityk-

sessä ruumis nähdään sielua alempiarvoisena. Ajoittain se on näkynyt myös luterilaisen 

kirkon asenteissa seksuaalisuuta kohtaan (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.). 

Samoin eräitä Jeesuksen ja Paavalin sanoja on tulkittu seksuaalikielteisiksi, joskin ne 

liittyvät enemmän seksuaalisuuden fyysiseen puoleen ja sukupuolisuhteisiin. Esimer-

kiksi Jeesuksen vuorisaarnan (Matt. 5:27–28) kohdassa ei ole niinkään kyse seksuaali-

suuden kieltämisestä vaan pikemminkin viidennen käskyn rikkomisesta, mikä alkaa 

lähimmäisen vihaamisesta. Niin ikään Paavalin varoitus lihan himosta (Gal. 5:19–21) 

viittaa enemmän itsekkäisiin haluihin, jotka eivät omalakisesti valloille päästyään ole 

sopusoinnussa lähimmäisenrakkauden vaatimuksen kanssa. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko i.a.) 

 

Martin Lutherin tuomia ajatuksia seksuaalisuudesta on käsitys, ettei ihmisen ruumis ja 

ruumiillisuus ole vähempiarvoisia kuin hänen henkensä ja sielunsa. Luther luonnehti 

seksuaalisuutta voimaksi, jota ei voi eikä kannata tukahduttaa. Luther tarkasteli seksuaa-

lisuutta myös uskon näkökulmasta: ”Uskova ihminen käyttäytyi puolisoaan kohtaan 

armollisesti, ja aviopuolisoiden suhde oli parhaimmillaan uskon yhteyttä” (Tuovinen 
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2008, 11.) Lisäksi hän katsoi seksuaalisuuteen kuuluvan myös hienosävyisen erotiikan 

miehen ja naisen välisessä avioliitossa (Arffman 2006, 178). Renessanssiajan uuden 

seksuaalimoraalin myötä seksuaalisuus alettiin nähdä kaksijakoisena: toisessa puolessa 

korostui tunteet ja nautinnonhalu, toisessa taas järkevyys ja Jumalan asettaman järjes-

tyksen mukainen elämä. Seksuaalisuutta ei pidetty enää Jumalan suomana lahjana vaan 

Jumalan lisääntymistä koskevan käskyn (1. Moos. 1.28) täyttämisenä. Seksuaalisuuden 

ruumiillisesta ja aistillisesta puolesta tuli häpeällistä, mikä on vaikuttanut myös luteri-

laisen kirkkoon. (Arffman 2006, 181.) 

Kirkon nykykäsityksen mukaan seksuaalisuus nähdään osaksi Jumalan luomaa ihmi-

syyttä, ja siten hyväksi asiaksi. Teoksessa Rakkauden lahja (2008) käsitellään perhettä, 

avioliitoa ja seksuaalisuutta. Siinä kahdeksan piispaa tarkastelee muun muassa luterilai-

sen kirkon näkemyksiä seksuaalisuudesta. Kirkon suhtautumisen pohjalla vaikuttaa 

luomisuskon lisäksi kristillinen ihmiskäsitys, missä korostuu miehen ja naisen välinen 

suhde. Toisaalta lähimmäisenrakkauden velvoite on otettava tässäkin asiassa huomioon, 

sillä seksuaalisesti erilaiset ihmiset ovat myös toisilleen lähimmäisiä. (Björkstrand ym. 

2008, 28, 61.) 

3 SEKSUAALISUUDEN ILMENEMINEN IKÄÄNTYESSÄ 

3.1 Seksuaalisuus osana arkea ja myyttejä 

Eloniemi-Sulkava (2013) kuvailee ikääntyneiden seksuaalisuutta osaksi jokapäiväistä 

käyttäytymistä ja toimintatapoja, mikä voi näkyä esimerkiksi vuorovaikutuksessa, pu-

keutumisessa ja ulkonäöstä huolehtimisessa. Aina seksuaalisuutta ei haluta ilmentää 

millään erityisellä tavalla, jolloin se on ikään kuin muilta piilossa tai kanavoituna jo-

honkin mieluisaan toimintaan (Rautiainen 2006, 227–228). Heikura ja Kinnunen (2000, 

29–31) muistuttavat, että seksuaalisuutta voidaan toteuttaa ikääntyneenäkin monin ta-

voin, kuten parisuhteessa, ulkopuolisessa suhteessa, itsetyydyttäen, sukupuolisuutta 

hoitaen tai eläen mahdollisesti selibaatissa.  



12 

Kontulan (2013, 351) mukaan seksuaalisuuteen kohdistuu eri ikäkausina erilaisia odo-

tuksia, josta helposti muodostuu ikäsidonnaisia tulkintoja. Seksuaalisuuden loppuminen 

ei kuulu normaaliin ikääntymiseen, mutta siihen liittyvät fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset 

ja henkiset muutokset vaikuttavat kuitenkin omalla tavallaan myös tähän osa-alueeseen. 

Rautiainen (2006, 228–229) lisää, että juuri näihin ikääntymisen myötä tuleviin muu-

toksiin perustuvat monet myytit, jotka voivat olla esteenä ikääntyneiden seksuaalisuu-

den tukemiselle. Ikääntyneet voidaan mieltää esimerkiksi fyysisesti epäviehättäviksi tai 

liian hauraiksi seksuaaliseen aktiviteettiin. Lisäksi heidän tarvettaan kokea seksuaalista 

mielihyvää vähätellään ja etenkin itsetyydytykseen suhtaudutaan usein kielteisesti. Toi-

saalta käsityksissä saattaa korostua yhdyntä- ja orgasmikeskeisyys, jolloin muunlaisia 

ilmenemismuotoja, kuten läheisyyttä ja hellyyttä ei osata edes huomioida.  

3.1 Fyysinen ulottuvuus 

Biologisesti elimistömme alkaa vanheta jo 30 ikävuoden paikkeilla. Vaikka kehon rap-

peutumista ja muutoksia ei voi pysäyttää, niin prosessi on kuitenkin hidas: ikääntymis-

muutosten heijastuminen elintoimintoihin alkaa usein vasta 40–50-vuotiaana. (Rautiai-

nen 2006, 226; Pohjolainen i.a.) Kontula (2013, 351–352) lisää, että ikääntyminen 

muovaa myös seksuaalista kehoa fysiologisten ja hormonaalisten vaikutusten sekä ais-

timuutosten myötä. Kivelän (2006) mukaan ikääntymismuutokset etenevät yksilöllisesti, 

mikä on seurausta perimästä, aikaisemmista sairauksista ja vammoista sekä ajankohtai-

sista äkillisistä että pitkäaikaissairauksista. Myös koko elämänaikaiset terveysongelmat 

ja elämäntavat vaikuttavat ikääntymismuutosten kulkuun, ja samalla ikääntyneen koke-

mukseen omasta seksuaalisuudesta. 

Naisten hedelmällinen ikä päättyy noin 50-vuotiaana vaihdevuosiin, jonka jälkeen eli-

mistön toiminnat alkavat muuttua nopeammin. Tämän ajanjakson aikana munasarjojen 

estrogeenituotanto laskee nopeasti aiheuttaen muutoksia seksuaalireaktioita säätelevissä 

välittäjäaineissa. Estrogeenin ohella myös androgeenien eli mieshormonien kokonais-

tuotanto puolittuu. Näillä kaikilla hormonimuutoksilla on oma vaikutuksensa naisen 

seksuaalisuuteen. Esimerkiksi estrogeenin määrän alenemisen seurauksena synny-

tinelinten limakalvot ohenevat ja emättimen kostuminen vähenee, mikä voi johtaa yh-

dyntävaikeuksiin. Iän myötä seksuaalisen kiihottumisen saavuttaminen voi luonnostaan 
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kestää kauemmin, mutta orgasmin saaminen voi jopa helpottua. (Rautiainen 2006, 226–

227.) 

Myös miehillä tapahtuu hormonitoiminnan muutoksia, mutta niiden vaikutus libidoon 

näkyy usein vasta naisia myöhemmin. 40. ikävuodesta alkaen androgeenien pitoisuudet 

laskevat suurin piirtein 1 % vuosivauhtia. Hormonitoiminnan vähittäisellä heikkenemi-

sellä ja sairastavuuden lisääntymisellä on yhteys erektiohäiriöiden kasvuun. Tämä vai-

kuttaa miesten seksuaalisuuteen merkittävästi. Erektion saavuttaminen hidastuu ja eja-

kulaatio voi vaatia pidempää ja voimakkaampaa stimulointia. Hedelmällisyys voi kui-

tenkin olla säilynyt hyvinkin ikääntyneellä miehellä. (Rautiainen 2006, 227.) 

Sairauksista muun muassa kohonnut verenpaine, sydän- ja verisuonihäiriöt, diabetes, 

eturauhasen liikakasvu sekä syöpä- ja nivelsairaudet ovat yksinäisyyden ohella merkit-

tävimpiä haitallisesti ikääntyneen seksuaaliterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi eri-

laiset lääkeaineet aiheuttavat haittavaikutuksia seksuaalitoimintoihin. Haittavaikutukset 

voivat ilmentyä erektiohäiriöinä, libidon heikentymisenä tai voimistumisena, orgasmi- 

ja siemensyöksyhäiriöinä. (Rautiainen 2006, 235.) 

3.2 Psyykkinen ulottuvuus 

Monet ikääntyneet käyvät läpi kehityskriisiä, jossa jäsennetään uudenlaista vanhuuden 

identiteettiä pohtimalla oman olemassa olon merkitystä, omaa arvoa ja elämän koke-

muksia (Siltala 2004, 363). Koko elämänhistorialla on merkittävä yhteys ihmisen 

psyykkiselle ja sosiaaliselle toimintakyvylle, mitkä puolestaan heijastuvat seksuaalisuu-

den kokemiseen ja toteutumiseen. Psyykkisen toimintakyvyn osatekijöitä ovat psyykki-

nen hyvinvointi, kognitiiviset eli tiedonkäsittelyssä tarvittavat toiminnot, persoonalli-

suus sekä elämän tarkoituksellisuuden ja mielekkyyden kokemukset. (Heimonen 2007.)  

Tuhkasaaren (2011, 48–50) mukaan seksuaali-identiteettiin vaikuttavat koetut suhteet 

niin samaa kuin vastakkaista sukupuolta olevia kohtaan. Myös monet elämänaikana 

koetut tapahtumat ja olosuhteet vaikuttavat seksuaalisuuteen vahvasti. Lapsuuden ja 

nuoruuden kehitysvaiheilla on merkitystä aina vanhuuteen saakka. Kaikki elämänkulus-

sa koetut tapahtumat, niin hyvät kuin pahat, rakentavat kokonaisuutta omasta itsestä ja 
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seksuaalisuudesta. Kumpula (2011, 19, 21) jatkaa, että ihannetapauksessa tunnemme 

itsemme ikääntyneenä paremmin ja ymmärrämme kumppanimme tapaa ilmaista seksu-

aalisuuttaan. Aina eheytymistä ei kuitenkaan tapahdu. Esimerkiksi oman muuttuneen 

kehon hyväksyminen ja siitä johtuva epävarmuus saattavat muodostua ongelmaksi naut-

tia kosketuksesta, läheisyydestä ja seksistä.  

 

Venhola (2006, 73) toteaa, että vanhat tabut, ja muut ikävät kokemukset seksuaalihisto-

riassa, voivat vielä vuosienkin kuluttua olla juurtuneena mielessä. Seksuaalisuudesta 

nauttimisen esteenä voi olla esimerkiksi lapsuudenkodissa koettu seksuaalikielteinen 

ilmapiiri, mikä korostuu etenkin naispuolisten ikääntyneiden keskuudessa. Seksuaali- 

tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla voi puolestaan olla vaikeuksia tuoda esille sek-

suaalista suuntautumistaan tai sukupuolisuuden kokemista, sillä taustalla on usein tun-

teiden salaamista, leimautumisen pelkoa, syrjintää ja kielteisen omakuvan syntymistä. 

(Ryttyläinen & Valkama 2010, 123.) 

 

Psyykkisillä ja neurologisilla sairauksilla on oma vaikutuksensa ikääntyneiden seksuaa-

lisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Masennustilat eli depressiot ovat ikääntyneiden ylei-

simpiä psyykkisiä häiriöitä (Suomen Mielenterveysseura i.a.; Huttunen 2008). Depres-

sioon voi liittyä seksuaalisen halun sekä toimintakyvyn heikkenemistä, mikä taas lisää 

entisestään masentuneisuutta ja itsetunto-ongelmia. Esimerkiksi depressio ja erektiohäi-

riö vaikuttavat usein toisiaan vahvistavasti. Lisäksi hoidossa käytetyt lääkkeet aiheutta-

vat monesti sivuvaikutuksina seksuaalisia toimintahäiriöitä. (Lepola & Koponen 2006, 

307.) Ikääntyneillä esiintyy usein depression ohella, mutta myös erikseen, erilaisia neu-

rologisia sairauksia. Niistä yleisimpiä ovat etenevät muistisairaudet, kuten Alzheimerin 

tauti, aivoverenkiertosairaudet, Lewyn kappale -tauti, Parkinson taudin muistisairaus 

sekä otsa-ohimolohkorappeuma (Käypä-hoito -suositus 2010). Usein näiden sairauksien 

etenemiseen liittyy käyttäytymisen muutosta ja psyykkisiä oireita eli käytösoireita, jotka 

voivat heijastua myös seksuaalisuuden ilmaisemiseen. Omien tarpeiden esille tuominen 

saattaa heiketä, toisaalta tilalle voi tulla esimerkiksi seksuaalista aktiivisuutta ja estot-

tomuutta. (Eloniemi-Sulkava & Savikko 2008, 232; Suomen Dementiayhdistys ry 

2014.) 
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3.3. Sosiaalinen ulottuvuus 

Sosiaalinen toimintakyky koostuu muun muassa vuorovaikutuksesta sosiaalisissa ver-

kostoissa, sosiaalisesta aktiivisuudesta sekä yhteisyyden ja osallisuuden kokemuksista 

(Sainio, Koskinen, Sihvonen, Martelin & Aromaa 2013, 60). Kontulan (2011, 16) nä-

kemys on, että vaikka ikääntyminen hidastaa seksuaalitoimintoja, niin sen vaikutus it-

sessään seksuaaliseen halukkuuteen ja toimintakykyyn on oletettua pienempi. Rautiai-

sen (2006, 228) mukaan olosuhteilla ja muilla ulkoisilla tekijöillä, kuten leskeksi jäämi-

sellä, oman tai kumppanin sairastumisella, on suurempi merkitys ikääntyneiden seksu-

aalielämään. Monesti kumppanuus, läheisyys ja hellyys koetaan ikääntyneenä entistä 

tärkeämmiksi. Myös käsitykset eroottisuudesta ja seksuaalisen aloitteen tekemisestä 

voivat muuttua. (Kontula 2013, 352.) 

Gothónin (2014, 105–106) mukaan seksuaalisuuteen liittyvät aiheet ovat ikääntyneille 

edelleen monesti ajankohtaisia, kuuluvathan ne osaksi heidän elämäntarinaansa. Ikään-

tyneet voivat pohtia esimerkiksi leskeksi jäämistä, lapsettomuutta, uuden kumppanin tai 

ystävän löytymistä. Koko eletty elämä ja siihen liittyvät muistot ovat osa nykyisyyttä. 

Joskus esille nouseviin muistoihin sisältyy paljon tunteita. Ne voivat liittyä esimerkiksi 

aviottomiin lapsiin, abortteihin tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 

Hyvin usein ikääntyneet joutuvat kokemaan ainakin ajoittain yksinäisyyttä, joka voi 

kummuta niin ulkopuolisuuden tunteesta kuin erialaisista luopumisista esimerkiksi eron, 

sairauden tai kuoleman johdosta (Tuhkasaari 2011, 56). Siihen voi liittyä myös omatoi-

misuuden ja yksityisyyden menetystä sekä kodista luopumista, jotka niin ikään ovat 

suuria muutoksia (Rautiainen 2006, 228). Yksin jääminen ei tarkoita seksuaalisuudesta 

luopumista, seksuaalisuutta voi vaalia esimerkiksi erotiikan kautta. Keskusteleminen, 

kehosta huolehtiminen ja sen aistimuksista nauttiminen sekä erilaiset fantasiat voivat 

olla tapa ilmaista seksuaalisuutta ilman yhdyntää. (Kumpula 2011, 25.) 
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4 IKÄÄNTYNEIDEN SEKSUAALISUUDEN KOHTAAMINEN HOITOTYÖSSÄ 

4.1 Kohtaaminen osana hoitohenkilökunnan ammatillisuutta  

Martela (2012) määrittelee kohtaamisen aitona läsnäolona ja ajan antamisena toiselle 

ihmiselle. Kohtaaminen nähdään aina ainutkertaisena tilanteena, jossa ratkaisevaa on 

tapa miten vastapuoli kohdataan. Hoitohenkilökunnan ammatillisen osaamisen tulisi 

perustua ihmisen holistiseen eli kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, mikä tarkoittaa myös 

seksuaalisuuden osa-alueiden huomioimista. (Ilmonen 2006, 43; Ryttyläinen & Valka-

ma, 43.) Onnistuneessa kohtaamistilanteessa asiakas kokee turvallisuutta, ja hänellä on 

tunne kunnioituksesta sekä nähdyksi että kuulluksi tulemisesta omanlaisena kokonaise-

na ihmisenä. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2010, 72.) Lindqvist (2002, 248) käsittää toi-

sen ihmisen ymmärtämisen ja hyväksymisen pohjimmiltaan haluna ja kykynä mennä 

mukaan hänen tarinaansa. 

Bildjuschkinin ja Ruuhilahden (2010, 27) mukaan ihmiskäsitys ja arvot ovat kaiken 

kohtaamisen perusta, niin myös seksuaalisuuden ymmärtämisessä. Ihmiskäsityksen poh-

jalta luomme normeja, arvoja, käsityksiä oikeasta ja väärästä, normaalista ja epänormaa-

lista sekä luvallisesta ja luvattomasta. Sen pohjalta määritämme koko ihmisyyttä, ja 

tärkeinä pitämiämme asioita. Ryttyläinen ja Valkama (2010, 43) muistuttavat, ettei hoi-

tohenkilökunta voi toimia ainoastaan omien vakaumuksiensa ja arvojensa mukaan vaan 

sitä ohjaavat eettiset ammattisäännöt, jotka ovat perusta kokonaisvaltaisen hoitotyön 

toteutumiselle. 

Ilmosen (2006, 43) mukaan seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen perustuu työn-

tekijän subjektiivisiin edellytyksiin, joihin liittyvät oman seksuaalisuuden kohtaaminen, 

omat asenteet ja empatiakyky sekä tiedot ja taidot seksologian alueelta. Lisäksi asiak-

kaan ja työntekijän välisiin vaikutustilanteisiin liittyvät läheisesti yleiset työskentely-

edellytykset sekä työntekijän oma ammatillisuus. Bildjuschkin ja Ruuhilahti (2010, 64) 

painottavat vastapuolen tulkinnan tärkeyttä seksuaalisuudesta ja hänen kokonaistilan-

teensa huomioimista; Kohtaamistilanteissa on aina läsnä erilaisia näkemyksiä seksuaali-

suudesta. 
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4.2 Hoitohenkilökunnan valmiudet 

Nykyään ymmärretään paremmin, että seksuaalisuus on ikään katsomatta yksi hyvin-

voinnin tärkeistä osatekijöistä sekä parisuhdetta lujittava seikka (Rautiainen 2006, 229). 

Monesti sitä ei kuitenkaan pidetä terveyden kannalta tarpeeksi oleellisena verrattuna 

muihin terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin (Ilmonen 2006, 43). Etenkin 

palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden seksuaaliset tarpeet jäävät usein muun hoitotyön 

varjoon, eikä niiden huomioimiselle ole edes selkeästi ilmaistua velvoitetta (Brusila 

2011, 7). Myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmasta (2014–2020) sel-

viää, ettei vanhuspalvelulaissa ja vanhuspalvelujen laatusuosituksissa, ole erillistä mai-

nintaa ikääntyneiden seksuaaliterveyden edistämisestä. Niissä kuitenkin painotetaan 

laadukkaita palveluja, yksilöllisyyttä ja ikääntyneiden henkilöiden vaikuttamismahdolli-

suuksia sekä mahdolliseen yksinäisyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin puuttumista. (Ter-

veyden ja hyvinvoinninlaitos 2014.) 

Ryttyläisen ja Valkaman (2010, 132) mukaan koko työyhteisön ilmapiirillä on vaikutus-

ta yksittäisen työntekijän valmiuksiin kohdata seksuaalisuutta. Ilmonen (2006, 44) mää-

rittelee, että seksuaalisuuden kohtaamisessa voi korostua esimerkiksi asiallisuus, arkuus, 

vaikeneminen tai vitsailu (Ilmonen 2006, 44). Rautasalon (2008, 113) väitöstutkimuk-

sesta ilmenee, että hoitohenkilökunta näkee ikääntyvän seksuaalisuuden osaksi koko-

naisvaltaista elämää, ja siihen suhtaudutaan normaalina ilmiönä. Tässäkin asiassa aiheen 

arkipäiväistäminen ja julkistaminen, vapauttaa meitä lähemmäksi omaa kokemista. Si-

ten se vähentää ikääntyvien seksuaalisuuteen liittyviä tabuja ja antaa ikään kuin luvan 

avoimeen keskusteluun. Toisaalta hoitohenkilökunta tunnistaa myös sellaisia käyttäy-

tymismalleja, jotka eivät riittävästi tue tai kunnioita ikääntyvän ihmisen seksuaalisuutta. 

Myös Lampisen esittämät Boumanin ym.(2007) tutkimustulokset ovat samansuuntaisia: 

hoitohenkilökunnan asennoituminen ikääntyvien seksuaalisuutta kohtaan on suhteelli-

sen positiivista ja sallivaa, joskin siihen saattaa vaikuttaa vastapuolen persoona (Lampi-

nen 2012, 12). 
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4.3 Seksuaalisuuden tukeminen 

Rautasalon (2008, 96) mukaan hoitohenkilökunnalla on tärkeä rooli ikääntyneiden sek-

suaalisuuden tukemisessa, mikä heijastuu ikääntyneiden hyvinvoinnin kokemukseen. 

Ryttyläinen ja Valkama (2010, 212) kehottavat hoitohenkilökuntaa sopimaan keskuu-

dessaan yhteisistä periaatteista ja toimintatavoista, että miten ikääntyneiden yksilölliset 

seksuaaliset tarpeet ja odotukset huomioidaan työyhteisössä. Hoitopaikoissa ikääntynei-

den sukupuolista identiteettiä voidaan tukea esimerkiksi huolehtimalla heidän ulkonäös-

tään ja vaatetuksestaan. Tärkeää on myös turvata seksuaalisen koskemattomuuden to-

teutuminen sekä mahdollistaa pariskuntien oikeus yhdessä asumiseen (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2014). 

Hoitohenkilökunnan ammatillisuus edellyttää työntekijän aloitekykyä seksuaaliasioiden 

käsittelemiselle, ja siten luvan antamista seksuaalisuudesta puhumiselle (Ilmonen 2006, 

43). Brusilan (2011, 187) mukaan ikääntyneet eivät välttämättä puhu seksuaaliasioista 

kovin avoimesti tai luontevasti, joten seksuaalineuvonnassa korostuu erityisesti hieno-

tunteinen ja kunnioittava kohtaaminen. Tämä on otettava yhtä lailla huomioon sukupuo-

li- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden seksuaalisuuden käsittelyssä 

(Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2014). Ikääntyneiden seksuaaliohjauksessa ja -

neuvonnassa on huomioitava myös elämäntapaohjaus, muuttuneen minäkuvan hyväk-

symisen ja itsearvostuksen tukeminen. Muita seksuaalisuuden tukemismuotoja ovat 

seksuaalista kanssakäymistä häiritsevien tekijöiden poistaminen, yksityisyyden ja rau-

han turvaaminen sekä tiedon antaminen. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 212; 123.) 

Annonin (1976) laatima PLISSIT-malli on tarkoitettu apuvälineeksi kohdata ja jäsentää 

seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Mallissa on neljä tasoa pylvään 

muodossa, joista kukin kuvaa yhtä asiakas- tai potilastapausta. Samalla pylväiden koko 

ilmentää suhteellista asiakasmäärää kullakin tasolla. PLISSIT-mallista voi olla hyötyä 

esimerkiksi palveluasumisen yksiköissä, joissa henkilökunta voi käyttää sitä ikääntynei-

den henkilöiden tarvitseman seksuaalineuvonnan tai -terapian tason sekä käyttävissä 

olevien neuvonta- tai hoitomenetelmien arvioimiseen. PLISSIT-malli auttaa myös työn-

tekijää arvioimaan oman pätevyytensä riittävyyttä kohdata erilaisia seksuaalikysymyk-

siä ja – ongelmia. (Ilmonen 2006, 45.) 
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PLISSIT -nimitys tulee englannin kielen sanoista: Permission (P), Limited information 

(LI), Specific suggestions (SS) ja Intensive therapy (IT). P tarkoittaa luvan antamista ja 

sallimista: ensin on oltava hyväksyvä ilmapiiri, jotta intiimi asia voidaan tuoda esille. LI 

on puolestaan rajatun tiedon antamista: kohdennetun tiedon saaminen aiheesta, josta 

asiakas tai asiakas kokee tarvitsevansa lisätietoa, auttaa tätä asian käsittämisessä ja kä-

sittelyssä. SS liittyy erityisohjeiden antamiseen, ja siihen sisältyy monesti erilaisia har-

joituksia tai tehtäviä. Ne ovat siis enemmän ohjeistuksia liittyen elämäntapaan ja vuoro-

vaikutukseen. IT, on kohdista viimeinen, ja se tarkoittaa intensiivistä terapiaa. Kaksi 

ensimmäistä tasoa sisältävät pääasiassa ennaltaehkäiseviä menetelmiä, jotka kuuluvat 

osana perusterveydenhuollon palveluja. Kaksi jälkimmäistä taas kuuluvat erityispalve-

luihin, erikoislääkärin tai seksuaali- ja pariterapeutin vastaanotolle. (Ilmonen 2006, 45–

46.) 

4.4 Diakonisen hoitotyön näkökulma 

Diakonissan koulutus mahdollistaa työskentelyn sekä diakonisen hoitotyön että dia-

koniatyön asiantuntijana, niin erilaisissa hoitotyön tehtävissä kuin Suomen evankelislu-

terilaisen kirkon diakonian virassa diakoniatyöntekijänä (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

i.a.). Myllylä (2004, 33) määrittelee diakonissan työtehtäviä seuraavilla käsitteillä: dia-

konia, diakoniatyö, diakoninen hoitotyö ja diakonissan työ. Arvoperusta työlle on kris-

tillinen ihmiskäsitys, jossa ihminen kohdataan sekä ihmisenä että Jumalan kuvana. Eri-

tyisesti hoitotyön ympäristössä se heijastuu terveyden edistämisen, voimavarojen vah-

vistamisen sekä toivon, omatoimisen selviytymisen ja osallisuuden mahdollistamisen

kautta. (Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.)

Diakoninen hoitotyö on hoitotyötä laajempaa ammatillista toimintaa, jossa sovelletaan 

sekä hoitotieteen että teologian tietoa. Myllylän (2004, 81) tutkimuksessa diakonisen 

hoitotyön osaaminen sairaanhoitajan työssä antaa uusia näkökulmia ihmisen kohtaami-

seen ja hänen auttamiseensa sekä palvelemiseensa. Diakoninen hoitotyö voidaan nähdä 

myös ammatillisena lähimmäissuhteena, jossa mukana on jumalallisen voiman läsnäolo, 

mikä ei kuitenkaan vaadi hoidettavalta erityistä vakaumusta. Gothóni ja Jantunen (2010, 

60) ehdottavat diakonisen hoitotyön määritelmäksi seuraavaa: ”Diakoninen hoitotyö

tarkoittaa sairaanhoitaja-diakonissan diakoniseen asiantuntemukseen ja kristilliseen ih-
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miskäsitykseen pohjaavaa hoitotyötä, jossa toimitaan ottamalla huomioon ihmisen hen-

kisyys, hengellisyys ja usko voimavaroina, tuen tarpeina, toivoa lisäävänä ja yhteisölli-

syyteen kutsuvina asioina.” 

 

Kanervan (2004) tutkimuksessa Kelpaanko enää sinulle halattavaksi, rakastettavaksi? 

käsitellään seksuaalisuutta ikääntyneiden sielunhoidossa. Yhtenä tavoitteena on ollut 

selvittää, mitä ja miten kirkontyöntekijät ovat käsitelleet seksuaalisuuteen liittyviä asioi-

ta sielunhoidossa ikääntyvien osalta. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa myös tervey-

denhuollon puolelle. Tuloksista selviää, että ikääntyneiden seksuaalisuuteen liittyvät 

kysymykset tulevat tavallisesti esille peitellysti esimerkiksi leikinlaskun tai elämänker-

ran yhteydessä. Teemoiltaan ne ovat hyvin yhteneväisiä Gothónin näkemyksiin: etenkin 

häpeän ja syyllisyyden kokemukset suhteessa uskonnollisuuteen korostuvat ikääntynei-

den seksuaalisuutta käsittelevissä kysymyksissä. Seksuaalisuuden huomioimista sielun-

hoidossa edistävänä nähdään sielunhoitajan vahva historiatietoisuus ikääntyneiden elä-

mänhistorian ja yhteiskunnan muuttumisen näkökulmasta sekä tietoisuus ikääntyneiden 

yksilöllisestä vanhenemisesta. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyömme on kehittämispainotteinen työ, jossa on käytetty kvalitatiivisen eli 

laadullisen tutkimuksen menetelmää. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli luoda opas 

hyvistä käytänteistä kohdata ikääntyneiden seksuaalisuus palveluasumisen yksiköissä. 

Tavoitteena oli tuoda esille hyviä käytänteitä siitä, miten kohdata ikääntyneen seksuaa-

lisuus hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Opinnäytetyömme tutkimustehtävinä oli ku-

vata: 

1. Miten hoitohenkilökunta määrittelee ikäihmisten seksuaalisuuden palvelu-

asumisen yksiköissä?

2. Minkälaisia tilanteita hoitohenkilökunta on kohdannut koskien ikääntyneiden

seksuaalisuutta?

3. Mitkä ovat hoitohenkilökunnan mielestä hyviä käytänteitä kohdata ikäänty-

neiden seksuaalisuus?

4. Miten työyhteisön toimintatapoja voitaisiin kehittää?

6 OPPAAN LUOMISPROSESSI 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus oppaan perustana 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan empiiristä tutkimusta, jossa 

ei käytetä määrällisiä menetelmiä. Toisin sanoen sitä voidaan pitää määrällisen tutki-

muksen käänteisenä prosessina. Laadullista menetelmää käytetään usein teoriaa löytä-

vänä ja määrällisten tutkimusmetodien teoriaa testaavana menetelmänä. Kerätystä ai-

neistosta pyritään löytämään yleisiä yhtäläisyyksiä, luomaan alustavia ehdotuksia käsit-

teistä, ja käyttämään koherenttia eli yhtenäistä käsitteiden määrittelyä. (Janhonen & 

Nikkonen 2003, 11,15.) Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 161) korostavat tutkimus-

kohteen kokonaisvaltaista tarkastelua. Laadullisen tutkimuksen lähtökohdaksi he mää-

rittelevät todellisen elämän kuvaamisen siten, että todellisuuden moninaisuus tiedoste-

taan, sitä kuitenkaan liiaksi pilkkomatta. 
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6.2 Tutkimusympäristö ja kohderyhmät  

Koska halusimme oppaaseen mahdollisimman käytännönläheistä tietoa, tutkimuskysy-

mykset suunnattiin hoitohenkilökunnalle palveluasumisen yksiköihin. Halusimme ta-

voittaa niitä henkilöitä, joilla on kokemusta työskentelystä ikääntyneiden henkilöiden 

parissa. Näin ollen käsitimme kohderyhmällä sairaanhoitajia, lähihoitajia, perushoitajia, 

hoitoapulaisia sekä hoitoalan opiskelijoita. Rajasimme tutkimusympäristön Pieksämäen 

Kaupungin palveluasumisen yksiköihin. Tarkempaa vastausjakaumaa eri yksiköiden 

välillä meillä ei ole tiedossa. 

6.3 Tutkimusaineiston analysointi  

Valitsimme aineiston analysointiin sisällönanalyysin, koska mielestämme se oli käyttö-

kelpoisin vaihtoehto juuri avoimien kysymysten vastauksien tiivistämiseen. Sisällön-

analyysi on aineiston tiivistämistä niin, että tutkittavaa aineistoa voidaan kuvata yleistä-

västi tai saaden aineistosta selville tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet. Sisällönanalyy-

si on tutkimusaineiston tulosten järjestelmällistä havainnointia ja analysointia, jossa 

olennaisinta on tutkimusaineiston samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien erottaminen. 

Niin ikään kuvaavien luokkien pitää olla yksiselitteisiä ja toisensa pois sulkevia. (Jan-

honen & Nikkonen 2003, 23.)  

Aloimme sisällönanalyysin teon tutustumalla ensin saamaamme aineistoon ja keräämäl-

lä niistä alkuperäiset ilmaukset johtopäätöksiä varten. Sisällönanalyysin haasteena on 

tutkijan taito pelkistää aineistoa niin, että se kuvaa mahdollisimman hyvin ja luotetta-

vasti tutkittavaa asiaa. Ilmauksien ala- ja yläluokkien muodostaminen vaikuttaa siihen, 

miten hyvin aineiston saa vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Janhonen & Nikkonen 

2003, 23.) Valitsimme analyysiyksiköksi ajatuskokonaisuuden, jonka ilmaukset tiivis-

timme ala- ja yläkuokkiin. Niiden pohjalta saimme vastauksia tutkimuskysymyksiimme, 

mikä ilmenee sisällönanalyysi-kaaviosta (Liite 3). 
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6.4 Oppaan toteutus 

Opinnäytetyömme kehittämispainotteisuus näkyy luomamme produktion eli kehittämis-

tuotteen kautta. Tuotteemme on työelämän toiveista pohjautuva opas palveluasumisen 

yksiköiden hoitohenkilökunnalle (Liite 4). Aluksi ajatuksenamme oli tehdä jonkinlainen 

laadullinen tutkimus. Meiltä kuitenkin puuttui työelämän yhteistyökumppani. Kun Pal-

velukoti Kivitasku ilmaisi kiinnostustaan yhteistyöhön, opinnäytetyömme sisältö alkoi 

muodostua tarkemmin. Palvelukoti Kivitaskun ensisijaisena toiveena oli saada hyviä 

käytänteitä ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaamiseen, pelkän asian esille tuomisen 

sijasta. Päädyimme toteuttamaan produktion oppaan muodossa, koska mielestämme se 

oli toteuttamistapana mielenkiintoisin ja ennen kaikkea hyödyllisin tavoitteisiimme 

nähden. 

Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti, että miten saisimme kerättyä tarkoituksenmu-

kaista aineistoa opasta varten, ja että mikä menetelmä tukisi myös aihevalintaamme. 

Aineiston keruumenetelmänä käytimme sähköistä kyselylomaketta, joka sisälsi avoimia 

kysymyksiä. Aineiston keruumenetelmän valinnassa otimme huomioon aiheemme ar-

kuuden, anonymiteetin mahdollistamisen ja vastaajien aikaresurssit. Päädyimme teke-

mään kyselyn strukturoidusti avoimin kysymyksin Webropol-ohjelman välityksellä. 

Valintakriteerinämme oli, että kysely tavoittaisi mahdollisimman monta potentiaalista 

vastaajaa, ja että kyselyyn vastaaminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Päättelimme 

sähköisen kyselyn olevan kaikista vähiten aikaa vievä muoto. 

Oppaassa käytetty materiaali perustuu laadullisen tutkimuksen pohjalta saamaamme 

aineistoon. Aineistonkeruu tapahtui lokakuun 2014 aikana. Lokakuun alussa kirjoitim-

me sähköpostitse välitettävän saatekirjeen kohderyhmällemme. Lähestyimme kohde-

ryhmää Pieksämäen koti- ja laitospalvelujohtajan kautta. Hän välitti kyselylomakkeen 

(Liite 2) sisältävän linkin neljään eri Pieksämäen alueella sijaitsevaa palveluasumisen 

yksikköön. Tarkoituksenamme oli antaa vastausaikaa kolme viikkoa, mutta aineiston 

niukkuuden vuoksi, pidensimme vastausaikaa vielä viikolla. Tämän jälkeen meillä oli 

koossa tarpeeksi kattava aineisto, jonka pohjalta pystyimme kokoamaan produktiomme. 

Vastaajia oli yhteensä kahdeksan kappaletta. 
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Tekemämme opas on kokonaisuudessaan melko tiivis paketti, koska halusimme huomi-

oida hoitohenkilökunnan käytettävissä olevan ajan oppaan lukemiseen. Halusimme 

myös säilyttää ajatuksen: "Vinkkejä hoitohenkilökunnalta hoitohenkilökunnalle", niinpä 

käytimme oppaassa sitaatteja. Kokosimme sisällön lyhyistä lauseista myös sen takia, 

että se olisi mahdollisimman helppolukuinen. Koimme tärkeäksi, että oppaassa on lisäk-

si pieni osa teoreettista tietoa aiheeseen liittyen. Lyhyen johdannon jälkeen, oppaan en-

simmäisessä kohdassa kerrotaan, kuinka WHO (2002) määrittelee seksuaalisuuden ja 

seksuaaliterveyden. Toisessa kappaleessa on hoitohenkilökunnan näkemyksiä siitä, mitä 

seksuaalisuudella tarkoitetaan. Kolmas kappale sisältää hoitohenkilökunnan mielestä 

hyviä käytänteitä kohdata ikääntyneiden seksuaalisuus, ja että miten ikääntyneiden sek-

suaalisuus heidän työyhteisöissään huomioidaan. Lopussa on hoitohenkilökunnan vink-

kejä siitä, kuinka toimintatapoja voitaisiin kehittää sekä WAS:n (1999) määrittelemät 

seksuaalioikeudet. 

 

Kuvasimme oppaassa olevat kuvat itse. Innostuimme jo oppaan suunnitteluvaiheessa 

värikkäistä ruskalehdistä. Mielestämme ne symboloivat ikääntyneiden seksuaalisuutta 

kauniilla tavalla, ovathan ruskalehdet nähneet jo aikaa. Lisäksi niiden värikkyyden voi-

daan ajatella kuvastavan seksuaalisuuden moninaisuutta.  

 

 

6.5 Tutkimuksen tulokset 

 

6.5.1 Hoitohenkilökunnan määritelmä ikääntyneiden seksuaalisuudesta 

 

Hoitohenkilökunta määritteli vastauksissaan ikääntyneiden seksuaalisuuden koostuvan 

seksuaalisesta toiminnasta, perustarpeesta, sosiaalisuudesta sekä sukupuolisesta identi-

teetistä (Kuvio 1). Seksuaalinen toiminta ilmenee itsetyydytyksenä, yhdyntänä ja muuna 

seksuaalisena kanssakäymisenä. Hoitohenkilökunta kertoi, että seksuaalisuuden hoita-

minen voi olla ikääntyneenä monestakin syystä vaikeampaa. Perustarvetta kuvasi vasta-

us: ”se on osa ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja itsetuntemusta”. Seksu-

aalisuus on kaikille kuuluvaa, osa inhimillisyyttä ja luonnollista. Seksuaalisuuden sosi-

aalista ilmenemistä kuvasi vastauksissa läheisyys, seuran etsiminen ja yhteen kuuluvuu-

den tunne: kädestä pitäminen ja toisesta huolenpitäminen. Sukupuoliseen identiteettiin 
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kuuluu ikääntyneiden itsetuntemuksen, naisellisuuden ja miehisyyden tukeminen sekä 

seksuaalisuuden muuttumisen tunnistaminen eri ikävaiheissa. 

Kuvio 1: Ikääntyneiden seksuaalisuus hoitohenkilökunnan kuvaamana 

6.5.2 Hoitohenkilökunnan kokemukset ikääntyneiden seksuaalikäyttäytymisestä 

Hoitohenkilökunta jaotteli ikääntyneiden seksuaalikäyttäytymiseen liittyvät kokemukset 

tilanteisiin, kuten seksuaalisen toiminnan harjoittamisen yllättämiseen tai ylläpitämi-

seen, läheisyyden kaipuuseen sekä hoitohenkilökuntaan kohdistuviin seksuaalisiin eh-

dotuksiin (Kuvio 2). Yleisin tilanne hoitohenkilökunnan mielestä oli, että asiakas pyytää 

pesutilanteessa hoitohenkilökunnan apua myös seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. 

Tutkimuksessa selvisi, että joissakin tilanteissa hoitajalle seksuaalisesti ehdotellut asia-

kas onkin vain tuntenut itsensä yksinäiseksi. Vastanneista puolet oli nähnyt seksuaalista 

kanssakäymistä, kuten itsetyydytystä tai asiakkaiden välistä seksuaalista kanssakäymis-

tä. Yhdelle vastanneelle oli kerrottu avioliiton sisäisistä seksuaalisista ongelmista. Lä-

heisyyden kaipuusta kertoi vastaajien kertomukset siitä, että asiakas on pyytänyt tans-

simaan, ja pitkäaikaisen pariskunnan keskinäisestä huolenpidosta ja hellyydestä toisiaan 

kohtaan. Hoitohenkilökunnalle on tuotu ilmi myös huolta yksinäisyyden tai leskeyden 

aiheuttamasta muutoksesta sukupuolielämässä. Puolet vastaajista kertoi kohdanneensa 

seksuaalisia ehdotuksia työssään. 

IKÄÄNTYNEIDEN 
SEKSUAALISUUS 

Sukupuolinen 

identiteetti 
Perustarve 

Sosiaalisuus Toiminnallisuus 
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Kuvio 2: Ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaaminen 

6.5.3 Hoitohenkilökunnan toiminta ikääntyneiden seksuaalisuutta kohdatessa 

Hoitohenkilökunta jaotteli toiminnan kappaleessa 6.5.2 käsiteltyihin tilanteisiin, oman 

rauhan antamiseen, ammatilliseen ja avoimeen suhtautumiseen, turvallisuuden turvaa-

miseen, hoitosuhteen määrittelyyn, keskusteluun asiasta tai ikääntyneen ohjaamiseen 

muualle saamaan apua tilanteeseensa (Kuvio 3). Vastauksista nousi esille myös ikään-

tyneiden seksuaalisuuden välttely. Ikääntyneen tuodessa esille seksuaalisia tarpeitaan, 

asiaan ei osata vastata tai keskustelu käännetään toisinaan muihin aiheisiin. Hoitohenki-

lökunnan keskustellessa siitä, mitä asiakas tarkoittaa seksuaalisilla puheillaan, on esille 

noussut kumppanin kaipuu. Jos hoitohenkilökunnan jäsenen tiedot/taidot eivät ole riit-

täneet vastaamaan ikääntyneen seksuaalisuuden tarpeisiin, niin jossain tilanteissa ikään-

tynyttä on ohjattu toisaalle, esimerkiksi keskustelemaan läheisten kanssa. Myös gyneko-

logille oli varattu aikaa yhdyntäkipujen syyn selvittämiseen. 

Hoitohenkilökunta kertoi ammatilliseen ja avoimeen suhtautumiseen kuuluvan ammatil-

lisen lähestymisen ikääntyneen seksuaalisuutta kohtaan. Lisäksi tukea antavan ja myön-

tävän asenteen silloin, kun seksuaalikäyttäytyminen on vaaratonta, kuten puolisoiden 

välistä hellyyttä ja huolenpitoa. Hoitosuhteen määrittely oli hyvin yleinen vastaus ikään-

tyneiden pyytäessä hoitajaa avustamaan seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisessä. Am-

matilliseen suhtautumiseen kuului myös asiakkaan seksuaalisiin tarpeisiin vastaamisen 

mahdollisuuksien selvittäminen, kuten näissä tilanteissa mahdollisesti oman rauhan an-

taminen. Turvallisuuden turvaaminen koettiin myös tärkeäksi hoitohenkilökunnan teh-

täväksi eli varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä asiasta, eikä ketään 

käytetä hyväksi. Lisäksi asiakkaiden ja heidän muualla asuvien kumppaneiden huomi-

oiminen tilanteissa, joissa asiakkailla on keskinäistä seksuaalikäyttäytymistä. 

IKÄÄNTYNEIDEN 
SEKSUAALISUUDEN 

KOHTAAMINEN Läheisyyden 
kaipuu 

Hoitohenkilökunnalle 
ehdottelu 

Seksuaalisen toiminnan 
tukeminen/todistaminen 
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Kuvio 3: Hoitohenkilökunnan toiminta tilanteissa 

 

 

6.5.4 Hyviä käytänteitä ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaamiseen 

 

Hoitohenkilökunta kertoi, että hyvään ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaamiseen 

kuuluu: inhimillinen asenne, ammatillinen tieto ja taito sekä kunnioitus ikääntyneitä 

kohtaan (Kuvio 4). Inhimilliseen kohtaamiseen kuuluu ymmärrys siitä, että läheisyys on 

meille kaikille tärkeää ja luonnollista. Eräs hoitohenkilökunnasta kertoi, että jos asiakas 

ei itse kykene, niin hoitaja voi huolehtia naisellisuuden ja miehisyyden vahvistamisesta, 

kuten avustamalla miehiä käymään vessassa seisten. Inhimillisyyteen kuuluu myös hy-

vän maun rajoissa hellyys, mikä voi ilmetä esimerkiksi halauksena, kädestä pitämisenä 

tai pään silittämisenä. Tuloksista kävi ilmi, että ammatillisuuteen kuuluu asian hienova-

rainen puheeksi otto, molemmin puoleisen itsemääräämisoikeuden varmistaminen ja 

tukeminen sekä ymmärtäminen seksuaalisuuden kuulumisesta perusoikeuksiin. Amma-

tillisuuteen sisältyy myös mahdollisista apuvälineistä kertominen. Ikääntyneiden seksu-

aalisuden kunnioittaminen tarkoittaa suhtautumista asiaan luonnollisesti ja suvaitsevai-

sesti. Pariskunnille pyritään myös järjestämään mahdollisuus omaan tilaan ja rauhaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Ikääntyneiden seksuaalisuuden hyvä kohtaaminen 

HOITOHENKILÖKUNNAN 
TOIMINTA TILANTEISSA 

Turvallisuuden 
turvaaminen

Oman rauhan 
antaminen 

Hoitosuhteen 
määrittely 

Keskustelu 
aiheesta 

Ohjaaminen 
muualle 

Ammatillinen ja avoin 
suhtautuminen

Aiheen välttely 

Inhimillinen asenne 

Ammatillisuus 
Kunnioitus 

IKÄÄNTYNEIDEN SEK-
SUAALISUUDEN HYVÄ 

KOHTAAMINEN 
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6.5.5 Työyhteisön suhtautuminen ikääntyneiden seksuaalisuuteen 

 

Hoitohenkilökunta jaotteli työyhteisön suhtautumisen ikääntyneiden seksuaalisuutta 

kohtaan turvallisuuden ja oman rauhan turvaamiseen, ammatilliseen ja avoimeen suh-

tautumiseen sekä hieman kehitettävään suhtautumiseen. Turvallisuuden varmistaminen 

tulee esille vastauksissa siten, että aviopareille pyritään järjestämään omaa rauhaa. Hoi-

tohenkilökunnan tulisi myös varmistaa, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä 

asioista, ettei ketään käytetä hyväksi. Ikääntyneille tulisi myös järjestää yksityisyyttä 

siten, että itsetyydytys on mahdollista. Hoitohenkilökunta kertoi, että avoimeen ja am-

matilliseen suhtautumiseen kuluu hoitajan avoin ja asiallinen asenne sekä asioiden 

luonnollinen esille otto. Lisäksi ikääntyneen oma mielipide seksuaalisuudestaan on tär-

keä. Pidimme hankalana vastauksen luokittelua, missä kyselyyn vastaajan omat koke-

mukset seksuaalisuudesta vaikuttavat vahvasti hänen tapaansa kohdata seksuaalisuutta. 

Hoitohenkilökunnan suhtautuminen voi siis olla hyvin ammatillista ja avointa tai sitten 

siinä voi olla paljonkin kehitettävää. Kehitettävää suhtautumisessa ikääntyneiden seksu-

aalisuuden kohtaamisessa on työyhteisöissä, joissa asiaan suhtaudutaan häpeillen tai 

kartellen. Parannettavaa on myös työyhteisöissä, joissa asiaan suhtaudutaan huumorilla 

(Kuvio 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5: Työyhteisön suhtautuminen ikääntyneiden seksuaalisuuteen 

 

 

6.5.6 Ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaamisen kehittäminen työyhteisössä 

 

Kyselyyn vastanneista kaksi oli sitä mieltä, että työyhteisöä ei tarvitse kehittää ikäänty-

neiden seksuaalisuuden kohtaamisessa, ja yksi ei osannut ottaa kantaa vaihtelevien ti-

lanteiden takia. Työyhteisön kehittämiskeinoiksi vastauksista nousi tiedon ja keskuste-

lun lisääminen sekä seksuaalisuuden lisääminen ikääntyneiden hoitosuunnitelmaan. 

TYÖYHTEISÖN 
SUHTAUTUMINEN Kehitystarve? Oman rauhan ja tur-

vallisuuden varmis-
taminen 

Ammatillinen ja 
avoin suhtautuminen 
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Kyselystä käy ilmi hoitohenkilökunnan toive tiedon lisäämisestä ikääntyneiden seksuaa-

lisuuden osalta, kuten mahdollisuus jatko-koulutukseen tai kouluttajaan. Lisätietoa ha-

luttaisiin seksuaalisuuden erottamista pornosta/seksistä sekä seksuaalisuuden erottami-

sesta sairauksista. Hoitohenkilökunta kertoi, että seksuaalisuus on vieläkin tabu hoitaji-

en keskuudessa, joten keskusteluiden määrää ja laatua haluttaisiin parantaa (Kuvio 6). 

Kuvio 6: Työyhteisöjen kehittäminen ikääntyneiden seksuaalisuuden kohtaamisessa 

TYÖYHTEISÖJEN 
KEHITTÄMINEN 

Tiedon lisääminen 

Seksuaalisuus osaksi ikääntynei-
den hoitosuunnitelmaan 

Ei kehittämistoiveita/ 
ei osaa sanoa 

Keskustelun lisäämi-
nen työyhteisössä 
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7 POHDINTA 

7.1 Tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimushaasteet 

Kiinnostuimme ikääntyneiden seksuaalisuudesta aiheena työ- ja harjoitteluympäristöis-

sä nousseiden kysymysten ja ongelmatilanteiden kautta. Koimme, että tästä aiheesta 

kaivataan lisää tutkimustietoa, ja että sen tärkeyttä pitäisi tuoda enemmän esille. Lisäksi 

toivoimme, että seksuaalisuus huomioitaisiin hoitoympäristöissä osana ikääntyneen ko-

konaisvaltaisuutta. Myös tutkimustulokset osoittivat, että ikääntyneiden seksuaalisuu-

den kohtaamisesta haluttaisiin lisää tietoa, ja aiheesta tulisi keskustella enemmän hoito-

henkilökunnan keskuudessa. Vaikka ikääntyneiden seksuaalisuuteen voidaan suhtautua 

vaieten tai huumorilla, niin osa hoitohenkilökunnasta kuitenkin käsittää ikääntyneiden 

hyvänä seksuaalisuuden kohtaamisena inhimillisen asenteen, ammatillisen tiedon ja 

taidon sekä kunnioituksen. Mielestämme juuri tämä aineisto vastasi kaikista oleellisim-

min tutkimuksemme tavoitteeseen, joka oli tuoda esille hyviä käytänteitä ikääntyneiden 

seksuaalisuuden kohtaamiseen.  

Yhteneväisyyksiä aiempien tutkimuksien tuloksiin löysimme Rautasalon (2008) väitös-

kirjasta Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta. 

Siinä hoitohenkilökunta kertoo ikääntyvien ihmisten seksuaalisuutta tukevan sen, että 

seksuaalisuus huomioidaan tavallisella tavalla. Myös tutkimuksessamme muutama vas-

taaja käytti termejä "luonnollisella tavalla" ja "luonnollisesti suhtautuen". Yhteneväi-

syyttä löysimme myös Huttusen ja Kosusen (2010) AMK -opinnäytetyöstä Vanhusten 

seksuaalisuuden tukeminen laitoshoidossa, josta ilmenee hoitajien omien asenteiden 

olevan ratkaisevassa asemassa seksuaalisuuden tukemisessa. Hoitohenkilökunnan asen-

teet korostuivat myös omassa tutkimuksessamme. 

Suomen dementiayhdistyksen teettämä Seksuaalinen hyvinvointi etenevissä muistisai-

rauksissa -hankkeen (2012–2014) raportti osoittaa, että muistisairaan seksuaalisuuden 

tukeminen on henkilökohtaista, hoitajan omaan kokemusmaailmaan pohjautuvaa. Suu-

rin osa vastanneista hoitajista koki vaikeimmiksi tilanteiksi hoitajaan kohdistuvan sopi-

mattoman käyttäytymisen. Hoitohenkilökunta koki myös, ettei ole saanut tarpeeksi kou-

lutusta ja tietoa muistisairaan seksuaalisuudesta, seksuaalisuuden kohtaamisesta sekä 
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tukemisesta. Keskustelu työyhteisöissä oli lähinnä vähäistä ja se oli ilmennyt vitsailuna. 

Myös tämän tutkimusraportin tuloksia voidaan pitää yhtenäisinä omien tutkimustulos-

temme kanssa. Jatkotutkimuksissa voisi selvittää sitä, onko oppaamme otettu työyhtei-

sössä käyttöön, ja onko siitä ollut hoitohenkilökunnalle tarkoituksenmukaista hyötyä. 

Myös oppaan soveltuvuutta muissa palveluasumisen yksiköissä, voitaisiin tutkia. Entä 

voisiko samankaltaista opasta myös kehitellä suunnattavaksi omaisille ja omaishoitajil-

le? Pohdimme oppaan tarpeellisuutta lisäksi diakonisen hoitotyön kannalta siten, että 

voisiko aihetta käsitellä enemmän kristillisestä näkökulmasta? 

Raamatussa ei varsinaisesti käsitellä ikääntymistä ja seksuaalisuutta yhdessä. Kuitenkin 

sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa on kertomus pariskunnasta, jotka saavat lap-

sen vielä vanhoilla päivillään. Ensimmäisessä kertomuksessa Abraham ja Saara häm-

mästyvät Jumalan ilmoitusta tulevasta lapsesta. Saara ihmettelee: ”Voisiko näin kuihtu-

neesta naisessa vielä herätä halu? Miehenikin on käynyt jo vanhaksi.” (1. Moos. 18:12). 

Toinen tapaus kertoo niin ikään iäkkäistä Sakariaksesta ja Elisabetista, joka on kaiken 

lisäksi hedelmätön. Myös heille syntyy kauan odotettu lapsi, josta enkeli ilmoittaa Saka-

riakselle (Luuk. 1:13). Vaikka kertomusten pääpaino ei ole seksuaalisuudessa vaan Ju-

malan voimassa ja hyvyydessä, niin esimerkkien pohjalta voi päätellä, ettei ikääntynei-

den seksuaalisuutta nähdä Raamatussa suinkaan kielteisenä asiana. 

 7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Mielessämme oli koko tutkimusprosessin ajan laadullisen tutkimuksen tärkeimmät eet-

tiset periaatteet, joita ovat: tiedonantajan vapaaehtoisuus, henkilöllisyyden suojaaminen 

sekä luottamuksellisuus. Tärkeää on myös huomioida, ettei tutkija vahingoita tiedonan-

tajaa. Lisäksi tutkimuksen tulisi edistää kohderyhmän tietoisuutta tutkittavasta asiasta. 

Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa tulisi pohtia, että millainen rooli tutkijalla on suh-

teessa tiedonantajiin. (Janhonen & Nikkonen 2003, 39.) Painotimme jo sähköisessä saa-

tekirjeessä vastaamisen vapaaehtoisuutta. Näin ollen voimme olettaa, että kaikki vastaa-

jamme ovat vastanneet kyselyymme täysin vapaaehtoisesti. Myöskään kaikkiin kysy-

myksiin ei ollut pakollista vastata. Meille oli tärkeää, että jos vastaaja kokee jonkun 

kysymyksistä liian hankalaksi, hän kuitenkin vastaisi muihin kysymyksiin.  
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Webpropol-ohjelman käyttö mahdollisti vastaajien anonymiteetin säilymisen, eikä hei-

dän henkilöllisyydestään jäänyt minnekään tietoa. Jäimme kuitenkin pohtimaan, että 

voiko vastaajien kertomissa tilanteissa olla tietoa, jonka perusteella heidät voisi tunnis-

taa? Tämän takia jätimme tätä kysymystä käsittelevän osion pois oppaastamme. Emme 

myöskään tutkimusraportissamme julkaise kokonaisuudessaan suorin lainauksin kerto-

muksia, joista vastaajan on mahdollista tunnistaa. Anonyymina pysyminen mahdollistaa 

sen, ettemme millään tavalla vahingoita kohderyhmää. Kyselystä eikä myöskään tutki-

musraportista ilmene, että missä palveluasumisen yksiköissä vastaajat työskentelevät. 

Teimme kysymykset puolueettomalla ja neutraalilla lähestymistavalla. Kenelläkään 

meistä ei ole minkäänlaisia kontakteja tutkimusympäristöihin eikä kohderyhmiin, joten 

pystyimme toteuttamaan kyselymme eettisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi pyrki-

myksenämme oli herättää keskustelua sekä lisätä tietoutta ja pohdintaa ikääntyneiden 

seksuaalisuutta koskevasta aiheesta. Toivomme, että yhteistyökumppanimme lisäksi, 

myös muut ikääntyneiden kanssa työskentelevät voisivat siten hyötyä oppaastamme. 

Pohdimme tulosten luotettavuutta siten, että olisimmeko saaneet samankaltaisia vasta-

uksia yksityisten palvelutalojen hoitohenkilökunnilta. Jäimme myös pohtimaan tutki-

mustulosten mahdollista eroavuutta nykyisestä, mikäli vastaajia olisi ollut enemmän. 

Alkuperäisessä kyselysuunnitelmassamme oli kohdat, joissa kysyimme vastaajan ikää, 

sukupuolta sekä työkokemusta. Jätimme nämä kohdat kuitenkin pois ajatellen, vastaa-

vatko nämä kysymykset meidän tutkimustehtäviimme. Nyt jälkikäteen pohdimme, oli-

sikohan näillä tekijöillä kuitenkin ollut oleellisesti merkitystä vastausten kannalta. 

7.2 Ammatillinen kasvu 

Meistä kukaan ei ollut aiemmin tehnyt kvalitatiivista tutkimusta, produktiota eikä yli-

päätään minkäänlaista opinnäytetyötä. Tutkimusmenetelmät analyyseineen olivat siis 

meille aivan uutta. Opinnäytetyöntekoprosessin aikana opimme etsimään tietoa erilaisis-

ta tietokannoista sekä tulkitsemaan tutkimusartikkeleita lähdekriittisesti. Opimme myös 

aikatauluttamaan työmme tekovaiheita muiden opiskelujen ja perhe-elämän kiireiden 

keskellä.  
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Vaikka tiedossamme oli opinnäytetyön prosessin laajuus, yllätyimme kuitenkin siitä, 

kuinka paljon pienien yksityiskohtien hiominen vie aikaa. Esimerkiksi kyselylomakkeen 

tekeminen oli hidasta. Meidän oli tarkkaan pohdittava, että missä muodossa kysymysten 

on oltava, ja että onko kysymykset varmasti oleellisia tutkimusongelmamme kannalta. 

Kysymykset eivät saaneet myöskään olla liian pitkiä, jotta niihin vastaaminen olisi 

mahdollisimman selkeää. Yhteistyömme on sujunut kuitenkin mutkattomasti ja tapaa-

misten järjestäminen on ollut yllättävän helppoa, vaikka yksi meistä asuukin eri paikka-

kunnalla. 

Hyödyimme ammatillisesti tekemästämme tutkimuksesta siten, että osaamme soveltaa 

sen tuloksia tulevaisuudessa hoitotyöntekijöinä. Osaamme kohdata työssämme parem-

min ihmisen kokonaisvaltaisuuden, huomioiden myös seksuaalisuuden osa-alueen. Li-

säksi ymmärryksemme seksuaalisuuden moniulotteisuutta kohtaan on laajentunut. Tut-

kimuksen ja omien kokemustemme pohjalta, moni kuvittelee edelleen seksuaalisuuden 

tarkoittavan samaa kuin seksi. Pidämme erityisen tärkeänä tuoda esille sitä, kuinka mo-

nin eri tavoin seksuaalisuutta voidaan ilmentää, kuten pitämällä toista kädestä. Uskom-

me kuitenkin, että muutosta ikääntyneiden seksuaalisuuden ymmärtämisessä, tapahtuu 

vähitellen. 
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LIITE 1: Seksuaalioikeudet 

1. Oikeus seksuaaliseen vapauteen: Seksuaalinen vapaus sisältää yksilöiden
oikeuden ilmaista seksuaalisuuttaan täydesti. Se kuitenkin sulkee pois seksuaalisen
väkivallan, hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston.

2. Oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen louk-
kaamattomuuteen ja fyysiseen turvallisuuteen: Tämä oikeus sisältää ky-
vyn tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta seksuaalielämästä oman henkilökohtaisen ja
yhteisön etiikan mukaisesti. Siihen sisältyy myös oman kehon hallinta ja nautinto
vapaana kidutuksesta, silpomisesta ja mistä hyvänsä väkivallasta.

3. Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen: Tähän sisältyy oikeus tehdä yksilölli-
siä päätöksiä ja käyttäytyä yksilöllisesti läheisissä suhteissa silloin kun ne eivät häi-
ritse muiden seksuaalisia oikeuksia.

4. Oikeus seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen: Tämä tarkoittaa vapautta
kaikesta syrjinnästä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, ihonvärin, sosi-
aaliluokan, uskonnon ja fyysisen tai psyykkisen vamman vuoksi.

5. Oikeus seksuaaliseen mielihyvään: Seksuaalinen mielihyvä, mukaan lukien
sooloseksi, on ruumiillisen, henkisen, älyllisen ja hengellisen hyvinvoinnin lähde.

6. Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun: Seksuaalinen ilmaisu on
enemmän kuin eroottista mielihyvää ja seksuaalista toimintaa. Yksilöillä on oikeus
ilmaista seksuaalisuuttaan kommunikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja
rakastamalla.

7. Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen: Tämä tarkoittaa mahdolli-
suutta mennä naimisiin tai olla menemättä, mahdollisuutta erota ja mahdollisuutta
solmia muunlaisia vastuullisia seksuaalisia suhteita.

8. Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja: Tämä sisältää
oikeuden päättää hankkiiko lapsia vaiko ei, oikeuden päättää lasten lukumäärästä ja
ajoituksesta sekä täyden käyttöoikeuden syntyvyyden säännöstelyn menetelmiin.

9. Oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellisesti perusteltuun tietoon:
Tämä oikeus tarkoittaa sitä, että tieto seksuaalisuudesta tulisi tuottaa riippumatto-
man ja eettisen tutkimuksen avulla, ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yh-
teiskunnan kaikille tahoille.

10. Oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistukseen: Tämä
on elämän pituinen prosessi syntymästä läpi elämänkaaren ja sen tulisi koskea yh-
teiskunnan kaikkia instituutioita.

11. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin: Seksuaaliterveyspalveluiden tulisi olla
käytettävissä kaikkien seksuaalisuuteen liittyviin huolenaiheiden, ongelmien ja toi-
mintahäiriöiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.
WAS - World Association for Sexology - Seksologian maailmanjärjestö Hong Kong
(1999)
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LIITE 2: Kyselylomake 
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LIITE 3: Esimerkki sisällönanalyysi-kaaviosta 

3.ilmaukset

ottaa huomioon myös muut seksuaaliset suuntautumiset, 
kun perinteinen heteroseksuaalisuus 

jos pariskunnasta toinen osapuoli asuu kuntoutusyksikössä, 
tulisi järjestää mahdollisuus yökyläilyyn tai vähintään kah-
den keskeiseen aikaan, jolloin ei tarvitse pelätä keskeytyk-
siä 

huomioidaan asia luonnollisella tavalla 

annetaan oma rauha ja oma tila 

yritetään suhtautua asiaan luonnollisesti 

luonnollisesti suhtautuen. Tule myös pitää mielessä, ettei 
toista käytetä hyväksi. 

 kun asiakkaalla ja hoitajalla on luottamuksellinen suhde, 
hoitaja voisi ottaa puheeksi myös hienovaraisesti seksuaali-
suuden kahden keskisessä keskustelutilanteissa 

keskustella asiasta 

tarvittaessa voidaan hankkia jotain apuvälineitä 
ymmärretään, että on kyse perustarpeesta tulla rakastetuksi 
ja hyväksytyksi sekä että läheisyys on meille kaikille tärke-
ää ja luonnollista 

hyvän maun puitteissa voi halata, pitää kädestä ja silittää 
päätä 

Mikäli asiakas ei itse kykene, hoitaja voi huolehtia naiselli-
suuden ja miehisyyden vahvistamisesta pitämällä esimer-
kiksi huolta asiakkaan ulkonäöstä. Miehille on myös tärkeää 
käydä wc:ssä seisoen. 

alaluokka 

suvaitsevuus 

yhteinen aika  

oma rauha 

hyväksyvä suhtautuminen 

oma rauha 

luonnollinen suhtautuminen 

hyväksyvä suhtautuminen 
itsemääräämisoikeuden  
varmistaminen 
luottamuksellinen hoitosuhde 
puheeksi otto 

dialogi 

apuvälineitä  
ymmärrys 

läheisyys 
hellyyden osoitus 

sukupuolisuuden  
tukeminen 

yläluokka 

kunnioitus 

ammatillisuus 

inhimillisyys 
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Liite 4: Opas 
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