
AIVOVAMMAN
VAIKUTUKSET
SEKSUAALISUUTEEN 



Aivovamman saaminen aiheuttaa muutoksen, joka vaikut taa
kaikki in elämän osa-alueis i in ja ihmisen koettuun
ident i teet t i in.  Er i la iset  tunteet,  pelot  ja pettymykset,
kysymykset ja odotukset ovat normaaleja – myös l i i t tyen
ihmissuhteis i in,  läheisyyteen ja seksuaal isuuteen.
Vaikeneminen ei  poista murhei ta,  ja keskustelu
seksuaal isuuteen l i i t tyv istä kysymyksistä ol is i  tärkeä
mahdol l is taa. 

Seksuaal isuutta ajatel laan herkäst i  vain seksinä tai
seksuaal isten toimintojen toteuttamisena, mutta
seksuaal isuus kattaa pal jon muutakin.  Seksuaal isuus on 
 vapautta i tsemme tuntemiseen ja i lmaisuun,
vuorovaikutukseen ja suhteis i in.  Seksuaal isuus, s i ihen
l i i t tyvät to iminnot ja i tsensä i lmaisu kuuluvat kaik i l le
r i ippumatta yksi lö l l is istä ominaisuuksista ta i
e lämänt i lanteesta.  Jokaisel la on oikeus päättää, mi l tä oma
seksuaal isuus ja seksi  näyt tää. Joidenkin ihmisten elämässä
seksuaal isuus tai  seksi  e i  näyt tele suurta rool ia ja sekin on
täysin normaal ia.  Seksuaal io ikeudet ovat universaaleja
ihmisoikeuksia ja perustuvat kaik i l le kuuluvaan vapauteen,
arvoon ja yhdenvertaisuuteen. 

Tämän oppaan tarkoi tuksena on ol la keskustelun herät tä jä ja
mahdol l is ta ja sekä t iedon antaja.  Oppaan tavoi t teena on
auttaa sekä aivovamman saanei ta ihmisiä,  heidän läheis iään
että sosiaal i -  ja terveydenhuol lon ammatt i la is ia
keskustelemaan aiheesta osana kuntoutusta,  hoi toa ja
terveydenhuol toa. 

LUKIJALLE



Aivovammal la tarkoi tetaan ulkoisen voiman aiheuttamaa
aivokudoksen vaur io i tumista.  Aivovamman oirekuva on hyvin
monimuotoinen ja yksi lö l l inen. Aivovamma ei  väl t tämättä näy
ulospäin ja oirekuva voi  koostua useista moniulot te is ista
neuropsykologis ista ja neuropsykiatr is ista oireista.

Ensis i ja isest i  onkin aina tärkeä ymmärtää, miten aivovamma
näyttäytyy yksi lö l l isest i  ja mi l la is ia kysymyksiä se tuo
mukanaan arkeen. Ei  o le suoraa l in jaa,  miten vaur io vaikut taa
ja yksi lö l l iset  vaihtelut  ovat aina suur ia.  

Seksuaal isen toimintakyvyn muutokset ovat tutk imusten
mukaan yleis iä aivovamman saanei l la ihmisi l lä.  Jopa yl i
50 % aivovamman saaneista ihmisistä kokee jonkinlais ia
seksuaal isen toimintakyvyn muutoksia vammautumisen
jälkeen. Akuut issa vaiheessa seksuaal isuuteen l i i t tyvät
miet teet  voivat  jäädä luonnol l isest i  taka-alal le,  mutta
muuttunut elämänt i lanne voi  herät tää kysymyksiä myös
hyvinkin nopeast i .  Tähänkään ei  o le yhtä oikeaa vastausta,
mi l lo in seksuaal isuudesta kysyminen tai  keskustelu ol is i
o ikea-aikaista.  

Aivovamma voi  vaikut taa seksuaal isuuteen monien er i
teki jö iden kautta.  Er i la iset  fyysiset ,  psyykkiset  ja kogni t i iv iset
oireet sekä psykologiset  tunne-elämän ja käyt täytymisen
muutokset näkyvät jokaisel la ihmisel lä yksi lö l l isest i  ja ni iden
merki tys seksuaal iseen toimintakykyyn on jokaisel la er i la inen. 

AIVOVAMMA, SEKSUAALISUUS
JA SEKSI



Kun keskustelemme seksuaal isuudesta,  on tärkeä kartoi t taa
mitä seksuaal isuus ja seksi  tarkoi t taa kenenkin kohdal la.
Seksin ajat te lu vain emät in-penis-yhdynnäksi  jät tää pal jon
käsi t teen ulkopuolel le.  Seksi  voi  tarkoi t taa yksi lö l le aivan
jotain muuta.  Seksi  on hyvin yksi lö l l isest i  määri te l tävissä ja
tärkeää onkin keskustelussa avata,  mitä seksin ajatel laan
olevan, mitä s i l tä to ivotaan ja mitkä asiat  koetaan si inä
haasteeksi .  

Sooloseksi . . .käsiseksi . . .suuseksi . . .par iseksi . . . ryhmäseksi . . .
anaal iseksi . . .seksi  väl ineiden kanssa.. . .yhdyntäseksi . . .

hyväi lyseksi . . .BDSM-seksi . . .
 

Mi l tä s inun ja te idän seksi  näyt tää? Mitkä asiat  s i ihen
kuuluvat ja mitkä tuntuvat v ieraammil ta? Miten totutut
seksi tavat ovat muuttuneet ja mitä uusia tapoja olet te

löytäneet? 

Vammautumisen jä lkeen totutut  seksi tavat ja rut i in i t  voivat
joutua tarkastelun ja muutoksen al le.  Uusien toimintamal l ien
löytäminen ja hyväksyminen vaat i i  luot tamusta ja ymmärrystä
sekä i tseä et tä mahdol l is ta kumppania ta i  kumppaneita
kohtaan. Toimintamal l ien muutokset voivat  a lkuun tuntua
epäonnistumisel ta,  mutta tärkeintä seksissä on avoin ja
rohkea vuorovaikutus -  myös i tsensä kanssa. 



Halvausoireet
Kipu
Li ikerajoi tukset
Spast isuus ja jäykkyys
Kehon nykiminen ja/ ta i
tahattomat l i ikkeet
Tasapaino
Väsymys
Tuntoaist imukset pinta- ja
asentotunnossa
Aist i t iedon käsi t te ly

FYYSISET TEKIJÄT  

Kommunikoint i ,  mahdol l inen
afasia 
Hahmottaminen (kehon tai
ympäristön)
Muist i  
Toiminnanohjaus
Keski t tyminen 

KOGNITIIVISET
TEKIJÄT  

Suhde omaan kehoon 
Ident i teet t i  ja sen muutokset 
I tsetunto 
Miel ia la 
Tunne-elämä 

PSYYKKISET TEKIJÄT   

Perheen ja ihmissuhteiden
sisäiset  rool imuutokset 
Kumppanin ta i  kumppanien
rool i t  
Toimi juus yhteisöissä
Uusien suhteiden luominen 
Käyttäytymisen muuttuminen

SOSIAALISET TEKIJÄT  

Mikäl i  kehossa on laajoja asento- ta i  p intatunnon
puutoksia,  n i i tä voi  i lmetä myös geni taal ien alueel la,  ja
ni iden vaikutus naut intoon täytyy huomioida.



Kaikki  edel l isel lä s ivul la kuvatut  teki jät  voivat  o l la
aivovamman seurauksena muuttunei ta ta i  tuot taa haastei ta -
myös seksuaal isuuden toteuttamisessa. Seksuaal isuus ja sen
toteuttaminen vaihtelee ja muuttuu myös oireiden
vaihdel lessa ja kuntoutumisen edetessä. On tärkeää
keskustelussa käydä läpi ,  mitä yksi lö l l isest i  o i rekuvassa on
mil lo inkin nähtävi l lä ja miten ihminen kokee oireidensa
vaikut tavan elämäänsä ja seksuaal isuuteensa. Muuttunutta
elämänt i lannetta ja sen tuomia uusia ulot tuvuuksia kohtaan
on hyvä opetel la olemaan lempeä.

Edel l isen sivun l is tan avul la voi  poht ia,  miten kyseis iä oirei ta
on näkyvi l lä ja miten ne vaikut tavat seksuaal isuuteen tai
seksi in.  On hyvä unohtaa normat i iv iset  a jatukset ja käsi tykset
ja poht ia,  mi l la is ia mahdol l isuuksia seksin ja naut innon
toteuttaminen voi  p i tää s isäl lään. Seksin ja naut innon
monimuotoisuudesta on hyvä hankkia t ietoa ja asiaa voi
poht ia ammatt i la isen tuel la.  Tärkeää ol is i  löytää ratkaisuja ja
mahdol l isuuksia pelkkien haasteiden t i la l le ja poht ia,  miten
oman näköistä seksuaal isuutta ol is i  mahdol l is ta toteuttaa. 



Halu voi  vaihdel la t i lanteesta
r i ippuen. 
Halu voi  vähentyä tai  l isääntyä. 

HALU JA SEN
MUUTOKSET 

 

Kiihottuminen
Erekt ioon ja kostumiseen
l i i t tyvät muutokset
Asentojen yl läpi täminen ja 
 vaihtaminen
Fyysisten teki jö iden vaikutukset 

SEKSIN TOIMINNALLINEN
TOTEUTTAMINEN 

 

Orgasmin saavuttaminen voi
muuttua tai  vaat ia er i la ista
st imulaat iota kuin aiemmin.

ORGASMIN SAAMINEN
 



Seksuaal i to imintojen haasteet voivat  näkyä
seksuaal i reakt io iden er i  vaiheissa. Seksin toteuttaminen ei
ole vain fysiologinen toiminto ta i  konkreett inen akt i ,  vaan
si ihen kuuluvat myös er i la iset  psyykkiset  teki jät .

Nämä teki jät  voivat  vaikut taa esimerkiksi  haluun ja sen
vaihteluihin.  Haluun vaikut tavat teki jät  ovat yksi lö l l is iä ja
halut tomuus määri te l lään seksuaal iseksi  to imintahäir iöksi  kun
t i lanne on kestänyt y l i  puol i  vuotta ja häir i tsee ihmistä
i tseään. Aivovamman yhteydessä voi  esi intyä myös
estot tomuutta ja halun l isääntymistä.  

Keho voi  tuntua oudol ta ja uusien toimintatapojen löytyminen
voi  o l la haastavaa. Miel ia la l la on vahva yhteys seksuaal isten
toimintahäir iö iden kokemukseen. Sekä fyysinen et tä
psyykkinen väsymys vaikut taa moniulot te isest i  arkeen ja
ihmissuhteis i in,  mutta myös seksuaal iseen haluun ja
toimintakykyyn. 

Vammautuminen vaikut taa myös läheis i in ihmisi in ja
mahdol l isen kumppanin ta i  kumppanien seksuaal isuuteen ja
seksin toteuttamiseen. Seksuaal isuuteen l i i t tyv ien kysymysten
käsi t te ly ol is i  tärkeää aina yhdessä, jot ta yhteinen kokemus ja
ymmärrys vois i  vahvistua.  

Opi tut  mal l i t  seksistä vaikut tavat s i ihen mi l la is ia painei ta
seksi in voi  kohdistua. Seksi  voi  muuttua suor i tukseksi  ja s i inä
voidaan kokea epäonnistumista,  jos yhdyntä ta i  orgasmi ei
toteudu totutul la taval la.  Seksi in l i i t tyv ien rut i in ien ja myytt ien
purkaminen on hyödyl l is tä yksin sekä yhdessä kumppanin
kanssa. Myös seksuaal isuuden ja seksin merki tys voi  muuttua
vammautumisen seurauksena.

Edel l isen sivun l is tan avul la voi  poht ia,  missä
seksuaal i reakt io iden vaiheissa muutoksia on näkyvi l lä (halu,
to iminnal l inen toteuttaminen, orgasmi) ja mihin vaiheis i in
toivois i  apua tai  tukea. 



Läheisel lä ihmisel lä,  kumppani l la ta i  kumppanei l la on oikeus
saada r i i t täväst i  asial l is ta ja oikeaa t ietoa seksuaal isuudesta
ja aivovamman mahdol l is ista vaikutuksista s i ihen. Kun
läheinen ihminen saa aivovamman, t i lanne voi  herät tää
kumppani l le huol ta,  pelkoa ja pohdintoja myös
mahdol l isuuksista toteuttaa omaa seksuaal isuutta.  

Läheisen ihmissuhteen rool i t  voivat  muuttua ja yhteisest i
koettu ja jaet tu seksuaal isuus saada uusia ulot tuvuuksia.
Auttamisen ja hoivaamisen tarve voi  vaikut taa erot i ikkaan ja
seksuaal iseen kipinään ihmisten väl i l lä.  Muutosten käsi t te ly
ja avun saaminen läheisel le on tärkeää ot taa huomioon
kuntoutuksessa ja terveydenhuol lossa. 

Seksuaal isuus vahvistuu usein suhteessa toiseen ihmiseen.
On hyvä poht ia,  mitä suhteel ta ta i  seksi l tä to ivoo ja miten
kaikkien suhteen osapuol ien to ivei ta voidaan kuul la ja tukea.
Jos vuorovaikutukseen l i i t tyy haastei ta ihmissuhteessa,
kannattaa hakeutua ammatt i la isen vastaanotol le ets imään
yhteis iä keinoja edistämään suhteen hyvinvoint ia.  

TUKEA LÄHEISELLE



Seksuaal isuudesta keskusteleminen vaat i i  turval l is ta
ympäristöä. Aihe on herkkä ja tuntei ta herät tävä.
Seksuaal isuudesta keskustelua auttaa myönteinen tunneside
ihmisten väl i l lä ja tunneyhteyden vahvistaminen helpottaa
herkistä aiheista puhumista.  Turval l isen ja lämpimän
tunneyhteyden avul la pystymme kuulemaan toista ja olemaan
läsnä toisen ajatuksi l le.  

Kuntoutuksessa ja terveydenhuol lossa ol is i  tärkeää kyetä
keskustelemaan seksuaal isuuden teemoista.  Aihe nähdään
tärkeäksi  osaksi  ihmisen kokonaisval ta ista huomioint ia,  mutta
val i tet tavan usein asian vieminen käytäntöön koetaan
edel leen hankalaksi .  Terveydenhuol lossa on usein
perusajatuksena, et tä asiakkaat ot tavat vastaanotol la esi l le
aiheet,  jo ista haluavat keskustel la.  Asiakkaat odottavat
kui tenkin ammatt i la isel ta keskustelun aloi tusta ja lupaa puhua
seksuaal isuudesta.  Ammatt i la inen pystyy luomaan turval l is ta
t i laa seksuaal isuudel le esimerkiksi  seksuaal isuuteen
l i i t tyväl lä huoneentaulul la ta i  ju l is teel la.  

Joten oletpa asiakas tai  ammatt i la inen, ota aihe rohkeast i
puheeksi !  

PUHEEKSI OTTAMISEN TÄRKEYS

Omien ajatuksien ja tunteiden läpikäynti  on hyvä
keino valmistautua seksuaalisuuteen l i i t tyvi in
keskusteluihin. 

Mitä ajat te let  seksuaal isuudesta ja seksistä? Mitä
käsi t teet  tarkoi t tavat s inul le? 
Miten haluais i t  kohdata to isen ihmisen aiheen
äärel lä? 
Onko joku seksuaal isuuteen l i i t tyvä aihe hankala?
Mikä aihe tuntuu helpommalta? 
Miksi  haluais i t  keskustel la tästä asiasta to isen
ihmisen kanssa?



Oman seksuaal isuuden pohdinta ja hyväksyminen edistää
seksuaal isuuden tunnistamista to isessa ihmisessä. Omat
seksuaal isuuteen l i i t tyvät  asenteet,  tunteet ja arvot on hyvä
t iedostaa, koska ne vaikut tavat aina vuorovaikutust i lanteis i in.  

Keskustelun aloituksia aivovamman saaneelle
ihmiselle tai  hänen läheiselleen:

Haluais in keskustel la kanssasi  seksuaal isuuteen l i i t tyv istä
asioista,  jo i ta olen poht inut .  Onkohan nyt  hyvä hetki  jutel la? 

Toivois in t ietoa ja tukea l i i t tyen seksuaal isuuteen. Vois inko
sinul ta kysyä näistä asioista? 

Haluais in poht ia s inun kanssasi  meidän yhteistä
seksuaal isuutta ja seksielämää. Mitä ajatuksia s inul la on
tähän aiheeseen l i i t tyen? 

Seksuaal isuudesta ja seksistä keskusteleminen tul is i  o l la
kaik i l le ihmisi l le mahdol l is ta -  myös hei l le,  ketkä tarvi tsevat
kommunikoint i in puhetta tukevia ta i  korvaavia menetelmiä,
kuten esimerkiksi  kuvakommunikaat iota.  Selkokuvien
saatavuuden varmistaminen on usein läheisen ihmisen tai
ammatt i la isen vastuul la.  

L isät ietoa seksuaal isuuteen l i i t tyv istä selkokuvista saat
esimerkiksi  www.selkoseks.f i  ta i  www.papunet.net.

Kaiki l la kuntoutukseen ja hoi toon l i i t tyv i l lä ammatt i la is i l la
on velvol l isuus ot taa seksuaal isuus puheeksi  ja auttaa
eteenpäin tarv i t taessa.  



Keskustelun aloituksia sosiaali-  ja
terveysalan ammatti laiselle:

Minul la on tei l le t ietoa (esimerkiksi  k i r ja l l is ta
ohjausmater iaal ia)  vammanne vaikutuksista
seksuaal isuuteen ja s i i tä,  kuinka seksuaal isuutta voidaan
huomioida hoidon yhteydessä. Onko nyt  sopiva hetki
keskustel la asiasta? Voimme palata myös myöhemmin
asiaan.

Onko vamma vaikut tanut jo l la in tavoin läheis i in
ihmissuhteis i in?

Vamma tuo mukanaan er i la is ia to imintakyvyn muutoksia
myös seksuaal isuuteen l i i t tyen. Haluais i t teko keskustel la
seksuaal i terveyt tä ja seksuaal ista to imintakykyä
edistävistä asioista?

Olet teko havainneet seksuaal isen toimintakyvyn muutoksia
vamman jä lkeen? Mi l la is ia nämä muutokset ovat ol leet? 

On luonnol l is ta ja taval l is ta,  et tä vammautuminen ja kehon
muutokset aiheuttavat er i la is ia tuntei ta myös
ihmissuhteis i in ja läheisyyteen l i i t tyen.
Minkälais ia tuntei ta te issä on herännyt? 

Olen huomannut,  et tä usein tässä t i lanteessa herää
seksuaal isuuteen l i i t tyv iä kysymyksiä.  Mi l la is ia kysymyksiä
tai  a jatuksia te i l lä on mielessänne? 

Yleensä aivovammal la on jonkinlais ia vaikutuksia myös
seksuaal ie lämään. Mitä te ajat te let te omasta
t i lanteestanne? 

Puheeksi  ot tamista helpottaa, jos seksuaal isuuteen
l i i t tyvät  kysymykset on sisäl lytet ty valmi iksi  perustyöhön
ja arvioint i lomakkeis i in.  



Seksin ja naut innon väl inei l lä tarkoi tetaan er i la is ia tuot tei ta ja
väl inei tä,  jo i ta käytetään r ikastut tamaan seksiä sekä seksin
toiminnal l isen toteuttamisen apuna. Seksin väl ineis i in l i i t tyy
monel la ajatuksia ja ennakkoluulojakin,  mutta väl inei l lä voi
ol la suur i  merki tys seksuaal isuuden ja naut innon
toteuttamisessa ja hyvinvoinnin parantumisessa. 

Seksin väl ineiden saatavuus ja val ikoima on runsas.
Verkkokauppoja selai l lessa voi  tu l la eteen val innan vaikeus
sekä t iedon puute.  Miten löytää i tsel le mieluis in ta i  sopiv in
tuote? Mistä mal l is ta vois i  o l la eni ten hyötyä juur i  minul le?
Seksuaal i terveyteen er ikoistuneissa l i ikkeissä pääset
tutustumaan tuotteis i in asiantuntevan myyjän kanssa.
Väl inei tä myydään myös tuote-esi t te l i jö iden ja seksologian
alan asiantunt i jo iden toimesta yksi ty isest i .  Tuotteiden
asiantunt i jayr i tyksenä toimi i  esimerkiksi  Amorin Oy. Amorin
Oy:n asiantunt i jo ina toimivat vain seksologian alan
ammatt i la iset .  Heidän kauttaan saat t i lat tua väl ineet,
koulutukset,  konsul taat iot  sekä Amorin Opaal in.
Lisää t ietoa löydät s ivui l ta www.amorin.f i .  

Mahdol l isuus naut intoon -  opas seksin ja naut innon väl ineis i in
- ju lkaisu vuodel ta 2021 esi t te lee y leis impiä seksin ja
naut innon väl inei tä.  Oppaan avul la voi t  ot taa puheeksi
väl ineet ta i  n i ih in l i i t tyvät  kysymykset kumppanin,
terveydenhuol lonammatt i la isen tai  asiakkaan kanssa.
Oppaasta on tehty myös selkokiel inen versio.

I lmaiset oppaat löydät osoi t teesta
www.terapiaperhonen.com/materiaalit

SEKSIN JA NAUTINNON
VÄLINEET



Seksuaal isuuteen l i i t tyv ien miet te iden kanssa ei  kannata
jäädä yksin.  Useissa sairaanhoi topi i re issä,
terveyskeskuksissa tai  sairaaloissa toimi i  seksuaal ineuvonnan
vastaanottoja.  Aiheen voi  ot taa puheeksi  myös mi l lä tahansa
terveydenhuol lon vastaanotol la,  jo l lo in t ietoa oman
paikkakunnan palveluista on helpommin saatavi l la.

Seksuaal ineuvoj ia ja - terapeutteja to imi i  pal jon yksi ty isel lä
sektor i l la ja heidän vastaanotol le kannattaa hakeutua
seksuaal isuuteen l i i t tyv ien kysymysten herätessä. Useat
palveluntuottajat  tar joavat palvelui taan etävastaanottoina.
Seksuaal ineuvontaan ja - terapiaan voi  kysyä maksusi toumusta
omalta hoi taval ta tahol ta.  

Seksuaal ineuvonnassa ja - terapiassa käsi te l lään keskustelun
avul la seksuaal isuuden ja seksielämän er i la is ia haastei ta ta i
kysymyksiä.  Ammatt i la isen vastaanotol le voi  hakeutua yksin
tai  yhdessä kumppanin ta i  kumppanien kanssa. Keskustelut
ovat aina luot tamuksel l is ia.  Apua hakiessa palveluntuottajal ta
voi  kysyä, onko hänel lä t ietoa aivovamman vaikutuksista
ihmisen elämään tai  ihmissuhteis i in.  

Seksologian ammatt i la is i l ta on saatavi l la koulutusta ja
konsul taat iota työyhteisöön. On todettu,  et tä pienik in
l isäkoulutus seksuaal isuudesta ja sen puheeksi  ot tamisesta
l isää ammatt i la isten pätevyyden tunnetta ja
vuorovaikutustai to ja seksuaal isuudesta keskusteluun. 

Olen mielel läni  avuksi !

MISTÄ PYYTÄÄ APUA?

Henna
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Seksuaalineuvonta ja -terapia.
 
Koulutukset ja konsultaatiot seksuaalisuuden
teemoista ja huomioimisesta.

Kuntoutus- ja terapiapalvelut Etelä-Savossa.
Palvelut saatavilla myös etäyhteydellä.

www.terapiaperhonen.com
@terapiaperhonen
puh. 050 344 7864

Yhteistyössä


