
SEKSUAALISUUS, SEKSIELÄMÄ JA 
PARISUHDE AIVOVAMMAN JÄLKEEN



Tiedemiehet ovat nykyisin yhtä mieltä aktiivisen seksi- 
elämän terveysvaikutuksista. Se vahvistaa sydäntä ja 
immuunijärjestelmää, parantaa kivun hallintaa, muut-
taa aivojen ja kehon kemiaa lisäämällä hormonien 
eritystä sekä pitää meidät nuorina ja notkeina. Lisäksi 
seksissä vapautuu elimistöön endorfiinia, joka torjuu 
stressiä, ahdistusta ja masennusta. Tutkimusten perus-
teella myös tiedetään, että ihmisen mieli ja aivot ovat 
aktiivisia toimijoita seksuaalisuudessa. Seksielämä siis 
vaikuttaa aivoihimme ja päinvastoin. Siispä sillä voi 
olla vaikutuksia myös kuntoutumiseen aivovamman 
jälkeen.

Aivovammojen vaikutuksista seksuaalisuuteen, 
seksielämään ja parisuhteeseen on vaikea löytää tut-
kittua tietoa. Ei ole myöskään mitään suosituksia tai 

Lukijalle
ohjeita siitä, miten seksuaalisuus otetaan puheeksi 
aivovammojen hoidossa ja kuntoutuksessa. Vaikean 
sairastumisen tai vammautumisen jälkeen ihminen 
joutuu rakentamaan minuutensa ja identiteettinsä 
uudelleen sekä opettelemaan uusia tapoja toimia nii-
den mukaisesti. Myös aivovamman aiheuttamia sek-
suaalisuuden ja seksielämän muutoksia pitäisi tässä  
vaiheessa uskaltaa ottaa nykyistä aktiivisemmin  
ja avoimemmin puheeksi sekä vertaisten että asian- 
tuntijoiden kanssa. 

Tämän kirjasen tavoitteena on rohkaista ja moti-
voida aivovamman saaneita ja heidän kumppaneitaan 
pohtimaan seksuaalisuuttaan, seksielämäänsä ja pari-
suhdettaan.  
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Vetrea Kuntoutus – asiakaslähtöistä kuntoutusta ja tehostettua palveluasumista
Vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä kuntoutusta muun muassa

 ɐ neurologista ja muuta vaativaa kuntoutusta
 ɐ Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta
 ɐ Iisalmessa, Joensuussa ja VetreaNeuron Kuopiossa

Lisätietoja: riitta.murtola@vetrea.fi tai p. 040 136 1220

VetreaElo-palveluasumisyksiköt tarjoavat vammautuneille 
ihmisille kokonaisvaltaista asumista, elämistä ja kuntoutumista.

 ɐ Savonlinnassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa
 ɐ marraskuussa 2018 aukeaa yksikkö Kuopioon

Lisätietoja: sanna.aleksejev@vetrea.fi tai p. 044 531 9605

Vetrea-konserni on yksityinen koti-, hoiva-, kuntoutus-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja. Konserni on 
osa Osuuskunta KPY:tä, ja se toimii yhteensä 33 yksikössä 16 paikkakunnalla työllistäen noin 800 henkeä.

Määritelmiä 
seksuaalisuudesta
Seksuaalisuus on olennainen ja erottamaton 
osa ihmistä kaikissa elämän vaiheissa. Se ei ole  
valittavissa. Ihminen kaipaa tunneyhteyttä  
toiseen ihmiseen. Seksuaalisuus on kykyä jakaa  
ja vastaanottaa tunteita, hellyyttä ja läheisyyttä  
sekä ilmaista kokemaansa sukupuolta erilai- 
sissa elämäntilanteissa.

Seksuaalisuus on yhtä monimutkainen biolo-
ginen, emotionaalinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
ilmiö kuin ihminen itsekin. 

Yksilön seksuaalisuuteen sisältyy muun  
muassa se, miten hän kokee oman kehonsa  
tai sukupuolensa. Meillä kaikilla on tarve tulla 
hyväksytyksi, kokea itsemme merkitykselliseksi, 
kokea itsemme sukupuolena, jonka itse määritte- 
lemme ja koemme omaksi, ja olla yhteydessä  
toiseen ihmiseen. Tärkeää on myös kokea oma 
keho hyväksytyksi, olla lähellä toista ihmistä, 
olla hellyyden kohteena sekä tulla lohdutetuksi. 
Oman kehon hyväksyminen ja oman mieheyden/ 
naiseuden hyväksyminen antavat vapautta  
toteuttaa seksuaalisuutta. 
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Aivot säätelevät seksuaalista halukkuuttamme. Halu 
perustuu ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin, jotka välit-
tyvät aivoihin aistien avulla. Halun syntyyn vaikuttaa 
aivojen limbinen järjestelmä. Hypotalamus vaikuttaa 
siihen, miten aivot säätelevät seksuaalisia toimintoja. 

Myös erilaisilla hormoneilla on suuri merkitys sek-
suaalisuudessa ja seksuaalisen halun ulottuvuuksissa. 
Testosteroni ylläpitää ja voimistaa naisen seksuaalista 
halua. Estrogeeni hoivaa ja huolehtii sukupuolielinten 
hyvinvoinnista. Oksitosiini eli niin kutsuttu rakkaus- 
hormoni auttaa kiihottumisessa. Serotoniinilla on  
tärkeä rooli seksuaalisen itsetunnon kohottamises-
sa. Dopamiini puolestaan herkistää sukupuolielinten 
alueen refleksitoimintaa.

Parisuhteella on tutkimusten mukaan kolme kes-
keistä psyykkistä ulottuvuutta: intohimo, intiimiys ja 

Seksuaalisuus ja seksielämä parisuhteessa
sitoutuminen. Intohimossa on seksuaalisella halulla 
ja vetovoimalla suuri merkitys. Tämä ulottuvuus kuu-
luu erityisesti suhteen alkuun. Intiimiydessä intohimon 
rinnalle tulevat kiintymys sekä toisen arvostaminen 
ja tukeminen eri tavoin. Sitoutuessaan parisuhtee-
seen yksilö tekee järjen tasolla ratkaisun liittyä yhteen 
kumppaniin psyykkisesti ja fyysisesti. Sen keskeisiä 
elementtejä ovat uskollisuus ja lupaus pysyä yhdessä 
vaikeinakin aikoina. 

Parisuhteessa läheisyys, intiimiys ja seksielämä 
ovat molempien kumppaneiden vastuulla. Seksuaali-
suudesta ja seksistä keskusteleminen on tärkeää. On 
tärkeää oppia sanomaan, mitä ja miten haluaa, sekä 
kuulla toisen tarpeet. Myöskään huumoria ei tule 
unohtaa. Tärkeää on myös arvostus, kunnioitus, hellyys 
ja huomioon ottaminen.
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Kenttäkatu 17, 33500 Tampere, puh. 03 259 2111 (vaihde)
www.tammenlehvakeskus.fi

Tammenlehväkeskuksessa kuntoutuminen toteutuu turvalli-
sessa ja kodinomaisessa, mutta asiantuntevassa ja kuntou-
tujan tarpeet ja tavoitteet huomioivassa ympäristössä. 

  Neurologinen moniammatillinen kuntoutus
  Kelan vaativa yksilöllinen laitoskuntoutus

ASUMINEN  |  KUNTOUTUS

Jokainen on samanarvoinen, 
jokainen on erilainen. www.validia.fi

VASTUU NAUTTIMISESTA
ON ITSELLÄ
Vastuu omasta nautinnosta on itsellä.  
Jos ei itse tiedä, mitä haluaa, tai  
kerro sitä kumppanilleen, ei voi olettaa  
kumppanin tietävän näitä asioita. Aito  
ja avoin kontakti omaan kehoon  
mahdollistaa vastaavanlaisen kontaktin 
myös toiseen. On syytä muistaa, että 
seksuaalinen halu ei katoa ihmisestä, 
vaikka sitä ei aktiivisesti toteuttaisikaan.  
On luonnollista, että seksuaalinen  
halukkuus vaihtelee ajan ja tilanteen  
mukaan. Esimerkiksi sairaudet ja vammat  
vaikuttavat seksuaalisuuteen, haluun ja  
sen toteuttamiseen. Tällöin yksilön ja  
parisuhteen tukeminen muuttuneessa  
tilanteessa on merkityksellistä.
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Aivojen eri osilla on erilaisia tehtäviä seksuaalisuuden 
ja seksielämän ohjauksessa. Niiden vaurioituminen voi 
aiheuttaa sen, etteivät ne enää kykene suoriutumaan 
tehtävistään samalla tavalla kuin aiemmin.

VAMMA OTSALOHKOSSA 
Otsalohko ohjaa käyttäytymistämme ja sosiaalisia  
taitojamme. Vamma tällä alueella voi aiheuttaa  
monenlaisia oireita. Tyypillisimpiä niistä ovat vaikeudet 
aktivoitumisessa, motivoitumisessa, spontaaniudessa, 
mielihyvän kokemisessa ja seksuaalisessa kiihottumi-
sessa. Otsalohkovamma voi myös muuttaa vammau-
tuneen persoonallisuutta. Tämä voi vaikuttaa hänen 
käytökseensä ja sitä kautta kumppanin haluun olla 
seksuaalisessa vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. 
Persoonallisuuden muutos voi tuoda mukaan myös 
sopimatonta seksuaalista käyttäytymistä. 

Eri osien vammautumisen seuraukset aivoissa
VAMMA OHIMOLOHKOSSA 
Ohimolohkon vammat voivat aiheuttaa lisääntynyttä 
tai vähentynyttä seksuaalista kiinnostusta ja tunteita 
sekä aiheettomia seksuaalisia epäilyjä ja/tai musta- 
sukkaisuutta.

OTSA- JA OHIMOLOHKOJEN VÄLISTEN  
YHTEYKSIEN VAURIOITUMINEN 
Otsa- ja ohimolohkojen välisten yhteyksien vaurioi- 
tuminen voi aiheuttaa vääränlaisia tulkintoja toisen  
kehonkielestä ja vaikeuttaa tunteiden lukemista. Tämän  
vuoksi vammautuneella ihmisellä voi olla vaikeuksia  
ymmärtää ja tulkita, onko vuorovaikutustilanteissa  
kysymys kiinnostuksesta seksuaaliseen toimintaan vai 
ei. Lisäksi yhteyksien vaurioituminen voi lisätä vaike- 
uksia ylläpitää tunneyhteyttä kumppaniin ja intiimiin 
kanssakäymiseen. 
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10 parin tutustumiserä erikoishintaan!
Pitosukkia voit tilata 2 parin, 10 parin tai 50 parin pakkauksissa. 
10 parin tutustumiserä sisältää 2 paria pitosukkia kokoa S 
ja 4 paria kokoa M ja 4 paria kokoa L. Rajoitetun ajan hintaan 
70,70 €/pakkaus (+ alv ja toimituskulut). Tilauskoodi GS 01010.
2 parin pakkauksia voit tiedustella myös apteekeista.

Valmistaja: CareCare Oy
Patteristontie 21 B
80400 Ylämylly 
Puh. +358 50 524 7559

Pitosukka on helposti käyttöönotettava henkilökoh-
tainen apuväline liukastumista vastaan. Pitosukka on 
hygieeninen, hengittävä ja sopii ympärivuorokautiseen 
käyttöön. Toimii sekä kuivissa että kosteissa tiloissa. 
Vuoteessa pitosukka mahdollistaa omatoimisen asento-
jen korjailun ja hoitotoimenpiteisiin osallistumisen. 

Toimiva ja mukava
Lateksivapaata pitosukkaa valmistetaan kuutta eri 
väreillä tunnistettavaa kokoa varmistamaan turvallinen 
ja mukava käyttö. Pitosukat on suunniteltu ympäris-
tötietoiseen hoito- ja hoivaympäristöön ja ne voidaan 
kierrättää hygieenisesti energiaksi.

Hygieeninen 

PITOSUKKA
 liukastumisen ehkäisyyn

Kotimaista pitoa

Toimiva ja mukava

Edullisemmin isommissa pakkauksissa

Pitosukka on helposti käyttöönotettava henkilökohtainen apuväline liukas
tumista vastaan. Pitosukka on hygieeninen, hengittävä ja sopii ympärivuoro
kautiseen käyttöön. Toimii sekä kuivissa että kosteissa tiloissa. Vuoteessa 
pitosukka mahdollistaa omatoimisen asentojen korjailun ja hoitotoimenpitei
siin osallistumisen. Pitosukka puetaan ja riisutaan rullaamalla.

Lateksivapaata ja hyvin siedettyä pitosukkaa 
valmistetaan kuudessa värikoodatussa koossa 
varmistamaan turvallinen ja mukava käyttö. 
Pitosukat on suunniteltu ympäristötietoiseen 
hoito ja hoivaympäristöön ja ne voidaan 
kierrättää hygieenisesti energiaksi. 

Pitosukat on pakattu siten, että haluttua 
kokoa saa kahden, kymmenen ja viidenkym
menen parin pakkauksissa. Isommat erät 
 pyydä tarjous.

kengän numero värikoodi

33 – 36

36 – 39

39 – 42

42 – 45

45 – 47
47 – 49

XS

S

M

L

XL
XXL

pakkaus

hintoihin lisätään toimituskulut

suositushinta

2 paria 22 eur. sis alv 24%

70,70 eur.  +alv 24%

333,50 eur. +alv 24%

10 paria

50 paria

10 parin tutustumiserä erikoishintaan!
Tilauskoodi GS 01010
Pitosukan kokeilu on nyt entistäkin helpompaa: 10 parin Tutustumiseräpak
kaus sisältää 2 paria S, 4 paria M ja 4 paria Lkokoa. Rajoitetun ajan hintaan 
70,70 euroa/pakkaus (+toimituskulut).

Valmistaja: CareCare Oy 
Patteristontie 21 B, 80400 Ylämylly www.carecare.fi 
Puh. (Tj. Anneli Muona) +358 50 524 7559

Lisätietoa / tilaukset: www.carecare.fi ǀ sales@carecare.fi 

Valmistettu 
Suomessa

  Pat.Pend FI 2170663, FI UM11688

Lisätiedot ja tilaukset: www.carecare.fi, sales@carecare.fi

PÄÄLAKILOHKON VAURIOITUMINEN 
Päälakilohkon vaurioituminen voi aiheuttaa vammau- 
tuneelle lisääntynyttä kiihottumista sukuelimissä  
epämiellyttävällä tavalla. Tuntemukset voivat olla  
ärsyttäviä tai jopa kivuliaita.

VAURIOT HYPOTALAMUKSESSA JA  
MANTELITUMAKKEESSA 
Hypotalamus vastaa niiden hormonien tuotannosta ja 
säätelystä, jotka ohjaavat seksiviettiä. Vauriot voivat  
aiheuttaa hormonaalisia ongelmia niin, että vietti joko 
vähenee tai kasvaa häiritseväksi.

Mantelitumake vastaa tunteiden hallinnasta. Sen 
vauriot voivat aiheuttaa vaikeuksia liittyen emooti- 
oihin/tuntemuksiin, jotka ovat yhteydessä seksuaa-
liseen hyvinvointiin, kuten orgasmituntemuksiin tai 
mielihyvän kokemiseen. Hypotalamuksen tavoin myös 
mantelitumake säätelee seksiviettiä.

7



ettei vammautunut muista kumppaniaan ja/tai hei-
dän yhteisiä aiempia tapojaan. Aloitteellisuuden ja 
motivaation puute vaikuttaa myös spontaanisuu-
teen.

3. Emotionaaliset vaikeudet
Depressio voi latistaa kiinnostusta myös seksiä koh-
taan. Masennus voi aiheuttaa itsetunto-ongelmia.
Mielialavaihtelut. Kumppanin on vaikea tulkita 
vammautuneen mielialoja ja pysyä perässä niiden 
vaihtelussa. Vammautuneen kiinnostus seksiin voi 
olla jatkuvaa. 
Itsearvostusongelmat. Vammautunut voi kokea  
itsensä epäviehättäväksi ja ei-haluttavaksi, vaikka 
olisikin kiinnostunut ja kykenevä seksiin.
Empatiakyvyn puute voi tuoda mukanaan sen,  
ettei vammautunut ymmärrä eikä kykene vas-
taamaan kumppanin tunteisiin. Tämä aiheuttaa  
vammautuneelle vaikeuksia ja ärtymystä.

4. Käyttäytymisen ongelmat
Estottomuus voi ilmetä sopimattomana käytök- 
senä, kuten kosketteluna, ehdotteluna ja kommen-
tointina – joskus myös itsensäpaljasteluna. 
Vihan hallinnan vaikeudet voivat aiheuttaa sen, 
että kumppanin kiinnostus seksiin vähenee. Seksu-
aalinen käytös voi olla myös aggressiivista.

Aivovamman vaikutukset voidaan jakaa neljään pääryhmään, joista jokainen voi aiheuttaa ongelmia  
myös seksielämässä.

Näitä ovat:
1. fyysiset: kuinka keho toimii
2. kognitiiviset: kuinka yksilö ajattelee, oppii ja muistaa
3. emotionaaliset: kuinka yksilö tuntee ja
4. käytökselliset: kuinka yksilö toimii

1. Fyysiset vaikeudet
Tasapaino-ongelmat ja huimaus voivat aiheuttaa 
vaikeuksia löytää sellaisia asentoja, joissa voi nauttia 
tai jatkaa seksin harjoittamista. 

Väsymys (Fatiikki) voi aiheuttaa vaikeuksia aloittaa 
tai jatkaa aloitettua seksiä riittävän pitkään nautin-
non saavuttamiseksi.
Hormonaaliset ongelmat. Muutokset hormonituo-
tannossa ja tasapainossa voivat muuttaa kiinnostus-
ta seksiin tai vaikeuttaa kiihottumista.
Kivut. Koskettaminen ei tunnu hyvältä / tuntuu  
pahalta. Jatkuvat kivut häiritsevät. 

Virtsankarkailu voi aiheuttaa häpeää ja epämuka-
vuutta ennen seksiä, sen aikana tai sen jälkeen.
Toispuolinen heikkous ja liikkumisvaikeudet voivat 
vaikeuttaa esileikkejä, itsetyydytystä tai itse aktia.
Kommunikaatio-ongelmat. Vammautuneen voi olla 
vaikea ilmaista tarpeitaan, toiveitaan ja tyytyväisyyt-
tään. Kumppanin mielestä tämä voi olla hankalaa.

Lisäksi lääkkeiden sivuvaikutuksista voi syntyä  
ongelmia myös seksielämään. 

2. Kognitiiviset vaikeudet
Muistiongelmien vuoksi aikaisemmat yhteiset koke-
mukset, mieltymykset ja tavat unohtuvat. Voi olla, 

Vaikutukset seksielämään miehillä ja naisilla

Vaikutukset ovat monelta osin samat suku-
puolesta riippumatta. Sukupuolten fysiolo-
gisen ja seksuaalisen käyttäytymisen vuoksi 
miehillä ja naisilla on myös erilaisia seksuaali-
sia vaikeuksia. 

MOLEMMILLE SUKUPUOLILLE YHTEISET ONGELMAT 
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Meillä olet osaavissa käsissä 
• moniammatillinen yksilökuntoutus 

(vakuutusyhtiön tai Kelan harkinnan- 
varaisen kuntoutuksen kautta)

• monipuoliset avoterapiakäynnit

Hae nyt 
kuntoutukseen!

mnk-kuntoutustoimisto@neuroliitto.fi  /  p. 040 133 7010  /  kuntoutuskeskus.fi  /        #munkuntsi

MIEHILLE TYYPILLISIÄ VAIKEUKSIA
Tutkimusten mukaan tyypillisimpiä miesten kokemia  
seksuaalisia ongelmia ovat riittämätön kiinnostus seksi- 
elämää kohtaan, alhainen seksuaalivietti, aloitekyvyn  
puute, orgasmivaikeudet, erektio-ongelmat, asento- ja  
liikkumisvaikeudet, tunto-ongelmat ja tyytymättömyys  
sukuelimiä kohtaan.

Psyykkiset ongelmat, kuten matala mieliala ja  
masennus, aiheuttavat epävarmuutta ja vaikuttavat sekä  
fyysiseen suoriutumiseen että siitä saatavaan tyydytyk- 
seen. Erektiolääkkeiden saannin helpottuminen on  
vähentänyt itsetunto-ongelmia ja helpottanut orgasmien 
saantia.

NAISILLE TYYPILLISIÄ VAIKEUKSIA
Naisten tyypillisiä seksielämässä koettuja ongelmia ovat 
riittämätön kiinnostus seksiä kohtaan, alhainen seksuaali- 
vietti, haluttomuus ja kiihottumisen ongelmat, orgasmi- 
ongelmat, limakalvojen kuivuus, sopivien asentojen  
löytämisen hankaluus, tunto-ongelmat ja kuukautisissa  
tapahtuneet muutokset.

Ahdistus ja masennus vähentävät sekä halukkuutta  
että mahdollisuuksia saada orgasmi. Myös lääkkeiden 
sivuvaikutukset voivat aiheuttaa näitä ongelmia erityi- 
sesti naisille. 
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Aivovamma voi tuoda parisuhteeseen monenlaisia  
ongelmia ja haasteita. Jos niitä ei kyetä ratkaisemaan, 
voi parisuhteeseen tulla aivovamman lisäksi muita 
kuormittavia asioita. Harvoin aivovamma on kuiten-
kaan ainoa syy parisuhteen päättymiseen.

Usein kuulee, että aivovamman seurauksena kiin-
tymys puolisoiden välillä lujittuu ja parisuhteen merki-
tys korostuu. Tämä tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä 
pohtimaan parisuhdetta molempien kumppaneiden 
kannalta ja tehdä siihen myös muita kuin aivovamman 
kannalta välttämättömiä muutoksia. Kun yhdessä mie-
titään, miten arki aivovamman jälkeen otetaan vähitel-
len haltuun, on uskallettava ottaa mukaan myös kysy-
mykset seksuaalisuudessa ja seksielämässä tehtävistä 
muutoksista.

UUDET ROOLIT PUHEEKSI
Aivovamman seurauksena saattavat kumppaneiden 
roolit parisuhteessa ja perheessä muuttua merkittä-
västi. Mahdollisimman pian aivovamman jälkeen on 
aloitettava puhuminen rooleissa väistämättä tapah-
tuneista muutoksista ja niiden toteuttamisesta. Tässä 
yhteydessä myös kysymykset seksuaalirooleista on 
uskallettava ottaa käsiteltäviksi. Uusien roolien oppi-
miselle ja niihin sopeutumiselle on annettava aikaa. 
Usein näihin keskusteluihin tarvitaan asiantuntija-apua. 
Keskustelun avaamiseksi voi tutustua parisuhtees-
ta laadittuihin roolikarttoihin (ks. nettiosoite taka- 
sivulla). 

Seksuaaliongelmien vaikutukset  
ei-vammautuneeseen kumppaniin  
– vinkkejä seksielämän virkistämiseen ja itsehoitoon 

APUA KANNATTAA PYYTÄÄ
Sekä seksuaalisuuteen ja seksielämään että pari- 
suhteeseen ja perhe-elämään liittyviä, aivovamman 
seurauksena syntyneitä ongelmia ei kannata lähteä  
ratkomaan yksin. Käytettävissä olevat voimavarat  
tarvitaan muuhun arjen hallintaan. Useilla paikka- 
kunnilla tarvittavaa apua on löydettävissä, kun kaikki  
syntyneet ongelmat otetaan rohkeasti puheeksi hoito- 
ja kuntoutustahojen kanssa.
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MASENNUSTA? AHDISTUSTA?
Psykoterapiaan ilman lähetettä ja jonotusta

www.vastaamo.fi • tuki@vastaamo.fi • 044 4141 000
Asiakaspalvelumme tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta.

Jos jompikumpi kumppaneista on huolissaan seksu-
aalisuudessa ja seksielämässä tapahtuneista muutok-
sista, asiasta kannattaa keskustella. Hyvä lähtökoh-
ta on hankkia aiheesta tietoa, perehtyä siihen sekä 
yhdessä lukea ääneen ja pohtia, pitäisikö olla huo-
lissaan. Takasivulla on esimerkkejä helppolukuisista 
kirjoista ja nettiosoitteita, joista saa lisää tietoa. 

Varatkaa keskusteluun riittävästi kahdenkeskistä  
aikaa. Tavoitteena voi olla sopia, ryhdytäänkö toimen- 
piteisiin ja millaisiin toimenpiteisiin yhteisen seksi-
elämän parantamiseksi. Jos keskinäinen puhuminen 
aiheesta on vaikeaa, kääntykää seksuaalineuvojan 
puoleen.

Puheeksi ottaminen 
kumppanin kanssa PUHEEKSI OTTAMINEN  

ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA
Asiantuntijoiden puoleen pitää kääntyä 
myös silloin, kun halutaan selvittää syyt 
tapahtuneisiin muutoksiin. Miettikää, 
mitä muutoksia on tapahtunut aivo- 
vamman seurauksena tai muutoinkin. 
Myös lääkehoitoon liittyvät kysymykset  
kannattaa kirjata ensin ylös. Tärkeitä  
ammattiauttajia seksielämään liittyvissä 
kysymyksissä ovat:
• Neurologit ja neuropsykologit
• Gynekologit ja urologit
• Fysioterapeutit
• Seksuaalineuvojat ja -terapeutit.
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Sinun valintasi,
kun tarvitset kuntoutusta.

www.kruunupuisto.fi

www.kuntke.fi

www.verve.fi

Tuemme sinua elämänlaatusi ja arkesi 
parantamisessa. Tarjoamme yksilöllistä 
kuntoutusta sekä kuntoutuskursseja. 
Vahva kuntoutusosaamisemme on  
käytettävissäsi eri puolella Suomea.
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Teksti: Seppo Kantola, ryhmäpsykoanalyytikko, psykoterapeutti VET (Valvira, Kela), seksuaalineuvoja  
Toimitustyö: Pia Warvas, Aivovammaliitto ry, toimittaja, tiedottaja

NETTIOSOITTEITA:
• www.vaestoliitto.fi
• www.seksuaaliterveysklinikka.fi
• www.naiseksi.fi
• www.miesklinikka.fi
• www.vslk.fi (Parisuhteen roolikartta)

Lisää aiheesta 
KIRJOJA:
• K. Heusala; Naisen seksuaalisuus. Like 2001.
• K. Heusala: Miehen seksuaalisuus. Like 2004.
• O. Kontula: Lemmen Paula – seksuaalinen hyvinvointi  
   parisuhteen avaimena. Perheparametri 2016. Väestöliitto.
• O. Kontula: Mielen seksuaalisuus – matka kiihottumisen  
   alkulähteille. Duodecim 2017.

Keskittykää yhdessä olemiseen  
ja toisistanne nauttimiseen


