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EHKÄISYOPAS
TIETOA RASKAUDEN 

EHKÄISYMENETELMISTÄ 
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Nainen tulee normaalisti sukukypsäksi keskimäärin 12–13 ikävuoden 
paikkeilla ja mies noin vuotta myöhemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
elimistö on fyysisesti kypsä lisääntymään ja raskauden alkaminen on 
mahdollista. Koska sukupuolielämään kuuluu paljon muutakin kuin 
lisääntymistarkoituksessa harrastetut yhdynnät, on tärkeää, että ras-
kauden ehkäisystä huolehditaan aina, 
kun raskauden alkaminen ei ole toivot-
tua. 

Raskauden alkamista voidaan eh-
käistä joko hormonaalisesti, erilai-
silla estemenetelmillä, kuparikie-
rukalla tai valitsemalla sterilisaatio.  
Vastoin yleistä käsitystä yksikään eh-
käisymenetelmä  sterilisaatiota lukuun-
ottamatta ei hei  kennä hedelmällisyyttä. Lisäksi hormonaalisten me-
netelmien käyttöön voi liittyä hyvän ehkäisytehon lisäksi myös muita 
terveyttä edistäviä vaikutuksia. Niitä on käsitelty tarkemmin seu-
raavalla aukeamalla ja voit myös keskustella niistä lääkärisi kanssa. 
Vastuulliseen ja nautittavaan seksielämään kuuluu suojautuminen ja 
kumppanin suojaaminen sukupuolitaudeilta. Raskauden ja sukupuoli-
tautien ehkäisy on siten myös hedelmällisyyden ylläpitoa.

Hormonaalisissa menetelmissä 
on valinnanvaraa
Naisen sukupuolihormonit, estrogeeni ja keltarauhashormoni, sää-
televät munasolun kypsymistä munasarjoissa sekä kohdun sisäsei-
nämää peittävän limakalvon paksuutta. Hormonaalisessa ehkäisyssä 
käytetään näitä samoja hormoneja tai niiden synteettisiä vastineita. 

Hormonaaliset ehkäisymenetelmät voidaan  
jakaa kahteen ryhmään:

Yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteissa, ku ten ehkäisyrenkaassa, 
-laastarissa ja yhdistelmäehkäisy tab leteis sa, on estrogeenia ja kelta-
rauhashormonia tai niiden synteettisiä vastineita. Ehkäisyteho perus-
tuu lähinnä keltarauhashormoniin, joka estää munasolun irtoamisen 
eli ovulaation munasarjoista. Lisäksi kohdun lima muuttuu sitkeäksi ja 
siittiöille hankalaksi läpäistä. Estrogeenin vaikutus ehkäisytehoon on 
merkitykseltään vähäisempi, mutta sen avulla saadaan kuukautiskier-
to säilymään säännöllisenä. 

Tutkimuksen ja tuotekehittelyn myötä valmisteiden hormonitasoa on 
pystytty vähentämään huomattavasti. Näin valmisteisiin liittyvät hait-

tavaikutukset on pyritty minimoimaan ehkäisytehoa silti vaarantamat-
ta. Yhdistelmähormoniehkäisyvalmistetta, joka sisältää estrogeenia 
tai sen synteettistä vastinetta, etinyyliestradiolia, alle 30 mikrogram-
maa vuorokaudessa, kutsutaan vähähormoniseksi. Ehkäisyrengas va-
pauttaa etinyyliestradiolia tasaisesti 15 mikrogrammaa vuorokaudes-
sa ja ehkäisylaastari 20 mikrogrammaa vuorokaudessa. Nykyisissä 
yhdistelmähormoniehkäisytableteissa etinyyliestradiolin päiväannos 
on 15–35 mikrogrammaa. Yhdistelmäehkäisytabletit voivat sisältää 
estrogeenikomponenttina myös estradiolivaleraattia, joka on luonnol-
lisen estrogeenin esteri tai estradiolia, joka on identtinen naisen ke-
hon tuottaman estrogeenin kanssa.

On olemassa myös ehkäisyvalmisteita, joissa on pelkkää keltarauhas-
hormonia, kuten minipillerit, ehkäisyimplantaatti eli ihonalainen ehkäi-
sysauva, hormonikierukka ja ehkäisyinjektio eli -ruiske. Koska ne eivät 
sisällä estrogeenia, kuukautisvuoto ei tule yhtä säännöllisesti kuin 
yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteilla, mutta vuodon määrä yleensä 
niukkenee selvästi ja joissakin tapauksissa kuukautiset voivat jäädä 
kokonaan poiskin.

Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet ostetaan apteekista lääkärin mää-
räyksellä. Terveydenhoitaja varmistaa valmisteen sopivuuden yleensä 
muutaman kuukauden kuluttua. Samalla sovitaan jatkotarkastusajan-
kohdista.

Estemenetelmät

Estemenetelmiin voidaan lukea kondomi, pessaari ja spermisidit. Näil-
le menetelmille on yhteistä se, että siittiöiden pääsy kohtuonteloon 
estetään mekaanisesti tai kemiallisesti. Kondomi on ainoa ehkäisyme-
netelmä, joka suojaa tarttuvilta sukupuolitaudeilta.  Kondomin käyt-
tö onkin aina suositeltavaa, jos partneri vaihtuu tai on olemassa 
sukupuolitaudin tartuntavaara, vaikka käytössä olisi muukin eh-
käisymenetelmä. 

Kuparikierukka ja sterilisaatio

Kuparikierukka on yleensä synnyttä-
neen, vakituisessa parisuhteessa elä-
vän naisen ehkäisyvaihtoehto, mutta 
joissakin tapauksissa se voidaan aset-
taa myös synnyttämättömälle nai-
selle. Sterilisaatio on peruuttamaton 
toimenpide, minkä vuoksi sterilisaa-
tion saamista säädellään lailla ja sitä 
harkitsevan tulee täyttää tietyt ehdot.

RASKAUDEN EHKÄISY  
ON TÄRKEÄ OSA NAISEN ELÄMÄÄ

Lue lisää eri 
menetelmistä 
seuraavilta sivuilta ja 
löydä itsellesi sopivin 
vaihtoehto. 
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Sisällysluettelo

Yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteet

Keltarauhashormonivalmisteet

Estemenetelmät

Muut menetelmät

Yhdistelmähormoniehkäisyn  
terveyshyödyt, mahdolliset  
haittavaikutukset ja käytön esteet

Imetysajan ehkäisy

Ehkäisy ja hedelmällisyys

Seksuaalisuus

• Hyvä ehkäisyteho. Raskauksia vähemmän kuin yksi sataa naista  
 kohden vuoden aikana.

• Suojaa myös kohdun ulkoisilta raskauksilta, 
 koska munasolun irtoaminen estyy.

• Raskauksien ajoitus. Pariskunta voi itse toteuttaa perhe- 
 suunnittelua. Raskaaksi voi tulla heti jo menetelmän lopettamisen   
 jälkeisellä kierrolla.

• Säännöllistää kuukautiskiertoa.  
 Apu epäsäännöllisistä kierroista kärsiville.

• Niukemmat vuodot. Elämänlaatu paranee ja raudanpuute- 
 anemian riski vähenee.

• Kuukautiskivut yleensä vähenevät tai voivat poistua  
 kokonaankin.

• Kuukautisten ajoittaminen on mahdollista. 

• Ennen kuukautisia esiintyvät erilaiset vaivat (PMS-oireet)  
 voivat vähentyä.

• Vähemmän munatorvien tulehdusvaurioita sekä  
 sisäsynnytinelinten tulehduksia. Kondomi on ainoa suoja  
 seksitauteja vastaan, mutta yhdistelmähormoniehkäisymenetelmät  
 saattavat jossain määrin suojata tulehduksen leviämistä kohdun- 
 kaulasta sisäsynnytinelimiin.

• Vähemmän rintojen ja munasarjojen hyvänlaatuisia kasvaimia.

• Vähemmän endometrioosia (sairaus, jossa kohdun limakalvoa  
 on kohdun ulkopuolella).

• Suojaa kohdun runko-osan (limakalvon) syövältä ja  
 munasarjasyövältä. Riski pienenee lähes puoleen jo vuoden  
 yhdistelmähormonien käytön jälkeen ja säilyy jopa 30 vuotta  
 käytön lopettamisen jälkeen.

• Voi lievittää aknea ja liikakarvoitusta.

Yhdistelmähormoniehkäisyllä tiedetään 
olevan seuraavia terveyshyötyjä:

HORMONAALINEN EHKÄISY: 
YHDISTELMÄHORMONIEHKÄISYVALMISTEET
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Yhdistelmähormoniehkäisyn  
mahdolliset haitat ja käytön esteet

Yhdistelmähormoniehkäisyn 
mahdolliset haitat:

Yhdistelmähormoniehkäisyn käyttöön saattaa liittyä mm. seuraavia 
haittavaikutuksia etenkin muutaman ensimmäisen käyttökuukauden 
aikana:

• Päänsärky
• Pahoinvointi
• Välivuodot
• Mielialavaihtelut
• Painon nousu ja turvotus
• Rintojen aristus

Vakavia haittavaikutuksia kuten laskimotukosta esiintyy hyvin harvoin, 
varsinkin jos käyttäjän terveys on hyvä, hän ei ole selvästi ylipainoinen 
eikä hän tupakoi. Kaikkien yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteiden 
käyttöön liittyy kuitenkin pieni laskimotukosriskin suureneminen. Kes-
kustele lääkärin tai hoitajan kanssa mitä mahdollisia käytön esteitä tai 
riskitekijöitä sinulla voi olla yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyen.

Yhdistelmähormoniehkäisyn 
käytön esteitä ovat mm.:

Aiemmin sairastettu laskimotukos tai suurentunut valtimotukostaipu-
mus, hormoneihin liittyvä syöpä, verenpainetauti, yli 35 vuoden ikä ja 
tupakointi, klassinen aurallinen migreeni, huomattava ylipaino.

Yhdistelmähormoniehkäisymenetelmiä ei voida 
kuitenkaan suositella kaikille naisille

Halutessasi aloittaa hormonaalisen ehkäisyn käytön sinun tulee kään-
tyä lääkärin tai ehkäisyneuvolan/koulun terveydenhoitajan puoleen. 

Jos yhdistelmähormoniehkäisyä ei voida käyttää käytön esteiden tai 
haittavaikutusten takia, ovat vaihtoehtoina mm. pelkkää keltarauhas-
hormonia sisältävä tabletti (niin kutsuttu minipilleri), ihonalainen imp-
lantaatti, kierukka tai kondomi.

Yhdistelmähormoniehkäisyvalmiste on yleensä nuoren, ehkäisyä aloit-
tavan naisen ensisijainen ehkäisyvaihtoehto, koska se yleensä sään-
nöllistää kuukautisvuotoja, lieventää kuukautiskipuja ja niiden käyttöön 
voi liittyä myös muita terveyttä edistäviä vaikutuksia.  Nykyisiä vähähor-
monisia valmisteita käytetään yhä yleisemmin aina vaihdevuosiin asti, 
ellei niiden käytölle ole erityistä estettä, kuten yli 35-vuotiaan tupakointi. 

Muita mahdollisia yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteiden käytön es-
teitä ovat mm. sairastettu laskimo- tai valtimotukos, tunnettu tukostai-
pumus tai huomattavat tukokselle altistavat tekijät, kuten tupakointi, 
ylipaino ja aurallinen migreeni. Keskustele lääkärisi kanssa mahdolli-
sista käytön esteistä.

Yhdistelmähormoniehkäisymenetelmiä ovat ehkäisyrengas ja -laas- 
tari sekä yhdistelmäehkäisytabletit eli e-pillerit. Kaikki menetelmät 
ovat yhtä tehokkaita ja niihin liittyvät mahdolliset terveyttä edistä- 
vät vaikutukset, samoin kuin mahdolliset hormonaaliset haittavaiku- 
tukset ja käytön esteet, ovat pääpiirteittäin samat. Ne eroavat toi- 
sistaan annostelutavan ja -tiheyden suhteen: rengasta käytetään 
kolmen viikon ajan, laastari vaihdetaan iholle kerran viikossa ja 
 tabletti otetaan päivittäin.

Yhden renkaan, kolmen laastarin tai yhden tablettiliuskan (yleensä 21 
tablettia) jälkeen pidetään viikon tauko, jonka aikana yleensä tulee tyh-
jennysvuoto (”kuukautiset”).

Kuukauden ehkäisy eri menetelmillä:
Yksi rengas 
+ viikon tauko

Kolme laastaria 
+ viikon tauko 

Yleisimmin 21 tablettia 
+ viikon tauko 

Yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteet

HORMONAALINEN EHKÄISY:  
YHDISTELMÄHORMONIEHKÄISYVALMISTEET



8 9 www.parempaaelamaa.fi

Kerran kuukaudessa: ehkäisyrengas

Joustava muovinen ehkäisyrengas antaa sinulle kuukauden ehkäi-
syn yhdellä renkaalla. Renkaasta vapautuu verenkiertoon tasaisesti 
estrogeenia ja keltarauhashormonia. Hormonit estävät munasolun ir-
toamisen munasarjoista ja muuttavat kohdunkaulan limaa siten, että 
siittiöiden pääsy kohtuun vaikeutuu.

Ehkäisyrengas muistuttaa monella tavalla ehkäisytabletteja, mutta 
koska ehkäisyrenkaan hormonit eivät kulje ruuansulatuskanavan kaut-
ta, saavutetaan sama ehkäisyvarmuus pienemmillä hormonimäärillä. 
Ehkäisyrenkaasta hormonit erittyvät hyvin tasaisesti. Tämä saattaa se-
littää sen, että ehkäisyrenkaan käyttäjillä vuodot tulevat yleensä sään-
nöllisesti taukoviikon aikana.

Yhtä rengasta pidetään emättimessä kolme viikkoa, jonka jälkeen 
rengas poistetaan. Renkaan käytössä pidetään viikon tauko. Kun tau-
koviikko on kulunut, asetetaan uusi rengas emättimeen. Kuukautiset 
tulevat yleensä taukoviikon aikana. 

Ehkäisyrenkaan mahdolliset haittavaikutukset, kuten rintojen arkuus, 
päänsärky, pahoinvointi tai mielialan vaihtelut ovat samoja kuin yh-
distelmäehkäisytableteilla ja ehkäisylaastareilla, mutta yleensä ne ta-
saantuvat muutamassa kuukaudessa.

Ehkäisyrengas on helppo asettaa ja poistaa
Asetus

Ehkäisyrengas asetetaan paikalleen puristamalla se soikeaksi ja työn-
tämällä se etusormella niin syvälle emättimeen, ettei se tunnu. Koska 
ehkäisyteho perustuu renkaan erittämiin hormoneihin, renkaan tarkal-
la sijainnilla emättimessä ei ole merkitystä. Emättimessä rengas pyrkii 
takaisin renkaan muotoon, mikä pitää sen paikallaan. Myös emätti-
men muoto, asento ja lantionpohjan lihaksisto pitävät sen paikoillaan. 

Plussat
• luotettava ehkäisy
• tasainen ja matala hormo- 
 nipitoisuus 
• muistettava asettaa vain  
 kerran kuukaudessa
• yleensä vähentää  
 kuukautisvuodon määrää  
 ja pitää kuukautiskierron  
 säännöllisenä
• vuotojen ajoittaminen  
 on mahdollista
• yleensä lievittää  
 kivuliaita kuukautisia
• käyttö omassa hallinnassa
• oksentelu ja ripuli eivät   
 vaikuta tehoon

Miinukset
• ei sovi naisille, joilla on 
  vasta-aiheita yhdistelmä- 
 hormoniehkäisyn käytölle 
 (ks. yhdistelmähormoni- 
 ehkäisyvalmisteet)

Poisto
Ehkäisyrengas otetaan pois työntämällä sormi 
emättimeen tai tarttumalla sormella renkaan 
reunaan. Kun tunnet  renkaan, koukista sormi 
renkaaseen ja vedä rengas ulos. 

Ehkäisyrengas ei yleensä tunnu yhdynnän ai-
kana. Jos ehkäisyrengas tuntuu ja jompikumpi 
häiriintyy siitä, sen voi poistaa emättimestä yhdynnän ajaksi. Ehkäis-
yrengas saa olla poissa emättimestä kuitenkin enintään 3 tunnin ajan 
päivässä ehkäisytehon heikentymättä, joten se on muistettava aset-
taa takaisin paikalleen yhdynnän jälkeen.

Hormonaalinen ehkäisy:  
yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteet

Hormonaalinen ehkäisy:  
yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteet
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Kerran viikossa: ehkäisylaastari

Laastarista vapautuu estrogeenia ja keltarauhashormonia tasaises-
ti ihon läpi verenkiertoon. Hormonit estävät munasolun irtoamisen 
munasarjoista ja muuttavat kohdunkaulan limaa siten, että siittiöiden 
pääsy kohtuun vaikeutuu. Yksi laastari ehkäisee viikon ajan, minkä jäl-
keen se on vaihdettava uuteen. Kolmen peräkkäisen laastariviikon jäl-
keen pidetään viikon tauko, jonka aikana kuukautiset yleensä tulevat. 

Laastari kiinnitetään puhtaalle, kuivalle, karvattomalle iholle sellaiseen 
vartalon kohtaan, missä tiukka vaatetus ei hierrä sitä. Laastarin voi 
kiinnittää pakaraan, vatsaan, yläselkään tai olkavarteen. Uusi laastari 
kiinnitetään eri kohtaan iholle kuin edellinen. Näin minimoidaan ihon 
ärtymisriskiä.

Ehkäisylaastari muistuttaa monella tavalla ehkäisytabletteja, mutta 
koska ehkäisylaastarin hormonit eivät kulje ruuansulatuskanavan kaut-
ta, saavutetaan sama ehkäisyvarmuus pienemmillä hormonimäärillä. 

Ehkäisylaastarin mahdolliset haittavaikutukset, kuten rintojen arkuus, 
päänsärky, pahoinvointi tai mielialan vaihtelut ovat samoja kuin yhdis-
telmäehkäisytableteilla ja ehkäisyrenkaalla, mutta yleensä ne tasaan-
tuvat muutamassa kuukaudessa.

Plussat

•  luotettava ehkäisy
•  tasainen hormonipitoisuus
•  muistettava vaihtaa vain  
 kerran viikossa
•  yleensä vähentää kuukau- 
 tisvuodon määrääja pitää  
 kuukautiskierron  
 säännöllisenä
•  vuotojen ajoittaminen  
 on mahdollista
•  yleensä lievittää  
 kivuliaita kuukautisia
• käyttö omassa hallinnassa
• oksentelu ja ripuli eivät   
 vaikuta tehoon

Miinukset

• ei sovi naisille, joilla on   
 vasta-aiheita yhdistelmä 
 hormoniehkäisyn käytölle  
 (ks. yhdistelmähormo-  
 niehkäisyvalmisteet)

Plussat

•  luotettava ehkäisy
• yleensä vähentää kuukau- 
 tisvuodon määrää ja pitää  
 kuukautiskierron säännöl- 
 lisenä
• vuotojen ajoittaminen  
 on mahdollista
• yleensä lievittää kivuliaita  
 kuukautisia
• käyttö omassa hallinnassa

Miinukset

• muistettava ottaa  
 päivittäin 
• ei sovi naisille, joilla on   
 vasta-aiheita yhdistelmä- 
 hormoniehkäisyn käytölle  
 (ks. yhdistelmähormoni- 
 ehkäisyvalmisteet)
• vatsan ja suoliston häiriöt  
 (oksentelu ja ripuli) voivat  
 vaikuttaa tehoon

Yhdistelmäehkäisytablettien mahdolliset haittavaikutukset kuten 
rintojen arkuus, päänsärky, pahoinvointi ja mielialan vaihtelut ovat 
samoja kuin ehkäisyrenkaalla ja -laastarilla, mutta yleensä ne tasaan-
tuvat muutamassa kuukaudessa.

21 hormonia sisältävää tablettia + 7 päivän tauko 

24 hormonia sisältävää tablettia + 4 lumetablettia (ei taukoja)

22 hormonia sisältävää tablettia + 6 päivän tauko

Hormonaalinen ehkäisy:  
yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteet

26 hormonia sisältävää tablettia + 2 lumetablettia (ei taukoja)

Kerran päivässä: yhdistelmäehkäisytabletit

Yhdistelmäehkäisytabletit eli e-pillerit sisältävät sekä keltarauhas-
hormonia että estrogeenia. Keltarauhashormoneja on erilaisia ja ne 
vaihtelevat valmisteittain. Estrogeenina voi olla synteettinen etinyyli-
estradioli, luonnollisen estrogeenin esteri estradiolivaleraatti tai estra-
dioli, joka on identtinen naisen kehon tuottaman estrogeenin kanssa. 
Markkinoilla on useita eri yhdistelmäehkäisytablettimerkkejä, jotka 
eroavat toisistaan hormonien koostumuksen ja määrän suhteen. 
Tablettien sisältämät hormonit estävät munasolun irtoamisen muna-
sarjoista ja muuttavat kohdunkaulan limaa siten, että siittiöiden pääsy 
kohtuun vaikeutuu.    
Yhdistelmähormoniehkäisytablettien annostelu ja taukopäivien 
määrä vaihtelee valmisteen mukaan. Kaikille näille on kuitenkin yh-
teistä, että ns. kierron pituus on 28 vrk:

Hormonaalinen ehkäisy:  
yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteet
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HORMONAALINEN EHKÄISY: 
KELTARAUHASHORMONIVALMISTEET

Keltarauhashormonivalmisteet, kuten minipillerit, ihonalainen ehkäi-
syimplantaatti eli -sauva, hormonikierukka ja ehkäisyinjektio eivät si-
sällä estrogeenia vaan ainoastaan keltarauhashormonin synteettistä 
vastinetta. Synteettisiä vastineita on markkinoilla useita erilaisia, joten 
valmisteiden sopivuus voi vaihdella. Jos yksi valmiste ei jostain syystä 
sovi, voidaan kokeilla toista. Keltarauhashormonivalmisteita voidaan 
käyttää myös imetysaikana.

Keltarauhashormoni muuttaa kohdunkaulan liman sitkeämmäksi han-
kaloittaen siittiöiden pääsyä sen läpi. Keltarauhashormonivalmisteet 
vaikuttavat myös munasolun kypsymiseen ja irtoamiseen, mutta vai-
kutuksen voimakkuus vaihtelee eri keltarauhashormonivalmisteilla. 

Keltarauhashormonivalmisteiden käytön yhteydessä kuukautisvuodon 
kokonaismäärä yleensä vähenee ja kuukautiskivut lievittyvät, mutta ne 
aiheuttavat yleisesti myös kuukautiskierron epäsäännöllisyyttä. Kuukau-
tiset voivat jäädä myös kokonaan pois. Pelkkää keltarauhashormonia si- 
sältäviä valmisteita käytettäessä haittavaikutuksena voi esiintyä esim. 
pahoinvointia, päänsärkyä, rintojen arkuutta sekä mielialan vaihteluita, 
mutta yleensä ne tasaantuvat muutamassa kuukaudessa. 

Minipilleri/pelkkää progestiinia 
sisältävät tabletit

Minipillerit ovat ehkäisytabletteja, jotka eroavat toisistaan keltarau-
hashormonijohdoksen, tabletin sisältämän hormonimäärän ja siten 
myös tehon suhteen. 

Minipilleri otetaan joka päivä samaan aikaan. Pilleriliuskojen välillä ei 
pidetä taukoja. Kun siis pilleriliuska loppuu, aloitetaan uusi liuska heti 
seuraavana päivänä. Valmisteiden välillä on eroja siinä, kuinka paljon 
pillerin säännöllisestä ottoajasta saa poiketa. Perinteisillä minipillereil-
lä poikkeama voi olla kolme tuntia, kun yhdistelmähormoniehkäisyn 
tavoin munasolun irtoamisen estävällä keltarauhashormonitabletilla 
sallitaan 12 tunnin poikkeama. Jälkimmäisen valmisteen ehkäisyteho 
vastaa yhdistelmähormoniehkäisyn tehoa. 

Plussat

• luotettava ehkäisy
• sopii yleensä naisille,  
 jotka eivät voi tai eivät   
 halua käyttää estrogeenia
• voi käyttää myös imetys-
 aikana
• käyttö omassa  
 halllinnassa
• tabletti otetaan päivittäin  
 ilman taukoja, mikä voi   
 helpottaa tabletin  
 muistamista
• yleensä kuukautiskivut   
 lievittyvät ja vuodon   
 määrä niukkenee

Miinukset

• vuotojen/tiputtelujen   
 epäsäännöllisyys  
 (usein vuodot harve- 
 nevat ja/tai niukkenevat  
 tai jäävät kokonaan pois)
• muistettava päivittäin 
• vatsan ja suoliston  
 häiriöt (oksentelu ja  
 ripuli) voivat vaikuttaa   
 tehoon

Hormonaalinen ehkäisy: 
keltarauhashormonivalmisteet
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Ehkäisyimplantaatti eli -sauva

Ehkäisyimplantaatti on hyvä vaihtoehto naisille, jotka haluavat pit-
käaikaista ehkäisyä. Lääkäri asettaa valmisteesta riippuen yhden tai 
kaksi pientä ja ohutta ehkäisysauvaa olkavarren ihon alle. Toimenpide 
tehdään paikallispuudutuksessa. Suomessa myytävät ehkäisysauvat 
sisältävät pelkästään keltarauhashormonia, jota vapautuu sauvasta 
vähitellen tasaisesti verenkiertoon. Sauvan ehkäisyteho kestää 3–5 
vuotta valmisteesta riippuen. Sauvaa ei voi ihon alta nähdä, mutta sen 
tuntee sormin tunnustelemalla. Ehkäisyteho perustuu ennen kaikkea 
munasolun irtoamisen estoon (valmisteiden välillä eroa) ja muutoksiin 
kohdunkaulan liman koostumuksessa siten, että siittiöiden pääsy koh-
tuun vaikeutuu.

Plussat

• luotettava ehkäisy
• sopii yleensä naisille,   
 jotka eivät voi tai   
 halua käyttää estrogeenia
• pitkäaikainen ehkäisy
• ei vaadi muistamista   
 annostelun suhteen 
• voi käyttää myös   
 imetysaikana
• yleensä kuukautiskivut   
 lievittyvät ja vuodon  
 määrä niukkenee

Miinukset

• vuotojen/tiputtelujen   
 epäsäännöllisyys  
 (usein vuodot harvenevat  
 ja/tai niukkenevat tai  
 jäävät kokonaan pois)
• lääkärin asetettava ja   
 poistettava

Hormonikierukka

Hormonikierukka asetetaan kohtuun, jossa se vapauttaa keltarauhas-
hormonia elimistöön kolmen tai viiden vuoden ajan.

Hormonikierukka on T:n mallinen, muovinen ehkäisyväline, jonka lää-
käri asettaa kohdun sisälle. Kuparikierukan tavoin hormonikierukka ei 
ole useimmiten synnyttämättömän naisen ensisijainen ehkäisymene-
telmä, mutta se voidaan asettaa myös synnyttämättömälle naiselle 
mikäli käytön esteitä ei ole. 

Hormonikierukan raskautta ehkäisevä teho perustuu ennen kaikkea 
paikalliseen vaikutukseen kohdussa. Myös kohdunkaulan lima muut-
tuu siten, että siittiöiden pääsy kohtuun vaikeutuu. Lisäksi hormonikie-
rukka häiritsee munasolun irtoamista munasarjoista. 

Plussat

• luotettava ehkäisy
• sopii yleensä naisille,   
 jotka eivät voi tai halua   
 käyttää estrogeenia
• pitkäaikainen ehkäisy
• ei vaadi muistamista   
 annostelun suhteen
• voi käyttää myös imetys- 
 aikana
• yleensä kuukautiskivut   
 lievittyvät ja vuodon  
 määrä niukkenee

Miinukset

• epäsäännölliset ja   
 ennustamattomat   
 vuodot, joita esiintyy   
 yleensä vain käytön   
 ensimmäisten kuu- 
 kausien aikana.
• lääkärin asetettava  
 ja poistettava

Hormonaalinen ehkäisy: 
keltarauhashormonivalmisteet

Hormonaalinen ehkäisy: 
keltarauhashormonivalmisteet
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Ehkäisyinjektio eli -ruiske

Ehkäisyyn käytettäviä hormoneja voidaan antaa myös ruiskeena pa-
karan tai olkavarren lihakseen. Suomessa on myynnissä vain yksi 
ehkäisyruiskevalmiste, ja se sisältää synteettistä keltarauhashor-
monia. Ruiskeena annettu hormoni kulkeutuu lihaksesta suoraan 
verenkiertoon. Keltarauhashormoni estää munasolun irtoamisen, 
mutta lisäksi se muuttaa kohdunkaulan limaa siten, että siittiöi-
den pääsy kohtuun vaikeutuu. Ruiske annetaan kolmen kuukauden 
välein. Injektion käytön jälkeen hedelmällisyyden palautumises-
sa voi olla viiveitä (palautuu keskimäärin 10 kuukauden kuluttua). 
Muiden mahdollisten keltarauhashormonivalmisteille tyypillisten hormo-
naalisten haittavaikutusten lisäksi ehkäisyruiskeen on todettu pienentä-
vän pitkässä käytössä luuntiheyttä. Ruisketta suositellaankin pitkäai-
kaiseen ehkäisyyn (esim. pidempään käyttöön kuin 2 vuotta) vain, jos 
muut menetelmät eivät sovellu.

Plussat

•  luotettava ehkäisy
• sopii yleensä naisille,   
 jotka eivät voi tai   
 halua käyttää estrogeenia
• muistettava vain 3 kk:n   
 välein
• voi käyttää myös   
 imetyksen aikana
• kuukautiskivut lievittyvät  
 ja yleensä vuodon  
 määrä niukkenee

Miinukset

• vuotojen/tiputtelujen   
 epäsäännöllisyys   
 (usein vuodot harvenevat  
 ja/tai niukkenevat   
 tai jäävät kokonaan pois) 
• terveydenhoitajan  
 pistettävä kolmen  
 kk:n välein
• hedelmällisyys voi  
 palautua viiveellä
• osteoporoosiriskin  
 lisääntyminen    
 pitkäaikaisessa käytössä  
 (yli 2 vuotta) 
• mahdollisia haitta- 
 vaikutuksia ei voi   
 keskeyttää

ESTEMENETELMÄT

Jos seksipartnereita on useita tai parisuhde 
ei ole vakituinen, suositellaan käytettäväksi 
ehkäisymenetelmää, joka suojaa sukupuolitaudeilta. Vaikka ehkäisy 
olisikin hoidettu esim. hormonaalisella menetelmällä, on kondomin 
käyttö aina suositeltavaa kun partneri vaihtuu.

Miesten kondomi

Kondomi on jäykistyneen siittimen päälle asetettava ohut, kertakäyt-
töinen yleensä lateksinen suojus. Siemensyöksyssä peniksen purkau-
tuneet siittiöt jäävät kondomin sisään, eivätkä näin pääse naisen emät-
timeen. Kondomeja on monenlaisia: erivärisiä, -kokoisia, -muotoisia, 
sileitä tai pintakuvioituja. Joissakin on jopa haju- tai makutehosteita.

Oikein käytettynä kondomi suojaa sukupuolitaudeilta ja ehkäi-
see raskauden, mutta käyttövirheet laskevat ehkäisytehoa mer-
kittävästi. Noudata aina seuraavia ohjeita:

-  Tarkista aina, että kondomia suojaava pakkaus on ehyt ja että  
”käytettävä ennen”-päivämäärä on voimassa. Muista, että pakka-
nen ja suora auringon valo haurastuttavat kondomin.

-  Pue kondomi peniksen päälle ohjeiden mukaisesti ja varo rikko- 
masta kondomin ohutta pintaa esimerkiksi kynnellä.  

Käyttöä kannattaa harjoitella 
etukäteen.

- Kondomia tulee käyttää koko 
yhdynnän ajan, sillä siittiöitä voi  
purkautua emättimeen jo ennen 
varsinaista siemensyöksyä.

- Penis ja sitä suojaava kondomi 
tulee vetää emättimestä heti 
yhdynnän jälkeen ennen kuin pe-
nis veltostuu. Pidä kädellä kiinni 
kondomin tyvestä, jotta kondo-
mi ei luiskahda pois peniksen 
päältä.

Hormonaalinen ehkäisy: 
keltarauhashormonivalmisteet

Plussat

• vapaasti ostettavissa
• suojaa sukupuolitaudeilta

Miinukset

• asettaminen ja käyttö  
 vaativat huolellisuutta
• voi irrota tai rikkoutua ja  
 on riisuttava heti yhdynnän  
 jälkeen
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Naisen kondomi

Naisen kondomi on polyuretaanimuovista valmistettu pussimainen 
kertakäyttöinen suojus, joka vuoraa emättimen seinämät sisältäpäin 
ja estää siten siittiöiden pääsyn kohtuun. Naisen kondomia on yhtä 
kokoa ja väriä. Kondomissa on siittiöitä tuhoavaa ainetta ja öljymäistä 
liukastetta. Nainen asettaa kondomin sisemmän renkaan ylös emätti-
men pohjukkaan ja pussin suulla oleva ulompi rengas jää ulkosynnyt-
timien ulkopuolelle.

Plussat

• antaa naiselle mahdolli  
 suuden käyttää sukupuoli- 
 taudeilta suojaavaa   
 ehkäisymenetelmää
• suojaa miehen kondomia  
 tehokkaammin sukupuo- 
 litaudeilta, koska suojaa  
 osittain myös ulko- 
 synnyttimiä

Miinukset

• asettaminen ja   
 käyttö vaativat    
 huolellisuutta

Kemialliset estoaineet eli spermisidit
Emättimeen asetettavia kemiallisia estoaineita on useita: ehkäisy-
puikko, -vaahto, -voide, -geeli ja emätintabletti. Näistä Suomessa on 
myynnissä ainoastaan ehkäisypuikko. Ehkäisypuikko työnnetään sy-
välle emättimeen ennen yhdyntää. Puikko sulaa emättimessä, ja noin 
10 minuutin kuluttua se muodostaa hienojakoisen vaahdon. Vaahdon 
vaikutuksesta emättimen sisäpuolelle muodostuu kalvo, joka estää 
siittiöiden etenemistä. Jos siittiöt joutuvat kosketuk- siin vaahdon 
kanssa, ne tuhoutuvat.

Puikon ehkäisyteho säilyy 1–2 tuntia. Jokainen 
yhdyntä vaatii kuitenkin uuden ehkäisypui-
kon asettamisen emättimeen, vaikka 
edellisestä yhdynnästä olisi kulunut 
alle tunti. Ehkäisypuikkojen käyt-
töön liittyy epätarkkuuksia, jotka 
vähentävät ehkäisypuikkojen 
luotettavuutta. Siksi niitä 
suositellaankin käytettä-
väksi vain yhdessä kon-
domin kanssa.

Pessaari

Pessaari on noin kämmenen kokoinen, pehmeä, ohuesta kumista 
valmistettu, kuppimainen ehkäisyvalmiste. Ennen yhdyntää nainen 
asettaa sen ylös emättimen pohjukkaan kohdun suulle kuppipuoli 
ylöspäin. Pessaarin voi asettaa joko käsin tai erityisellä asettimella. 
Pessaari ei ole kertakäyttöinen, vaan se pestään jokaisen käytön jäl-
keen. Pessaaria säilytetään omassa kotelossaan, jotta se pysyy puh-
taana eikä vaurioidu. Jotta ehkäisyteho olisi riittävä, tulee pessaaria 
käyttää aina yhdessä siittiöitä tuhoavan aineen kanssa. Pessaareja ei 
ole tällä hetkellä myynnissä Suomessa.

ESTEMENETELMÄTESTEMENETELMÄT
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Sterilisaatio

Ehkäisymenetelmistä äärimmäisin on sterilisaa-
tio, sillä sitä pidetään käytännöllisesti katsoen 
peruuttamattomana. Sterilisaatio on ainoa ehkäi-
symenetelmä, jota valvotaan lailla. Suomen lain 
mukaan sterilisaatiota voi hakea lääketieteellisin 
tai sosiaalisin syin tai jos muut ehkäisymenetel-
mät eivät sovi. Sterilisaation saa myös iän tai 
lapsiluvun perusteella: jokainen yli 30-vuotias tai 
henkilö, jolla on perheessä vähintään kolme ala-
ikäistä lasta, voi hakea sterilisaatiota. On tärkeä 
muistaa, että sterilisaatiokaan ei takaa satapro-
senttista ehkäisyvarmuutta.

Miehen sterilisaatio on yksinkertainen toimenpide, joka voidaan tehdä 
paikallispuudutuksessa. Tällöin kiveksistä tulevat siemenjohtimet kat-
kaistaan. Steriloinnin jälkeen mies kykenee normaaliin siemensyök-
syyn.

Naisen sterilisaatio tehdään useimmiten vatsaontelon kautta tehtä-
vällä tähystyksellä päiväkirurgisena toimenpiteenä nukutuksessa ja 
se vaatii muutamien päivien sairausloman. Silloin toimenpide ei vaadi 
vatsaontelon avaamista, vaan operaatioon riittää pieni navan alapuolel-
le tehty viilto ja munanjohtimet painetaan umpeen tähystimen kautta 
käytettävällä puristimella. Synnytyksen jälkeen tehtävässä steriloin-
nissa munatorvet katkaistaan. Steriloinnin jälkeen munasarjoista ir-
toava munasolu ei pääse etenemään munanjohdinta pitkin kohtuun ja 
mahdollinen hedelmöityminen on estetty. Naisen sterilisaatio voidaan 
tehdä myös kohtuontelon tähystyksen kautta toimenpiteellä, jossa 
kumpaankin munanjohtimeen asetetaan mikroimplantti (Essure). 

MUUT MENETELMÄT

Kuparikierukka

Kuparikierukka on muovista ja kuparista valmistettu, yleensä T:n mal-
linen esine, jonka lääkäri asettaa kohdun sisälle. Kuparikierukka so-
veltuu parhaiten synnyttäneelle, vakituisessa parisuhteessa elävälle 
naiselle, mutta joissakin tapauksissa se voidaan asettaa myös synnyt-
tämättömälle naiselle. Kuparikierukan teho kestää viisi vuotta.

Kuparikierukan tarkkaa vaikutustapaa ei tunneta, mutta se muuttaa 
kohdun ja munatorvien olosuhteita siittiöille epäedulliseksi ja häiritsee 
normaalia hedelmöitymistä siten, että usein hedelmöityminen estyy 
kokonaan. 

Kuparikierukan haittavaikutuksiin voi kuulua kipua alavatsalla, ristisel-
käkipua ja kuukautiskipujen ja vuodon määrän lisääntymistä. 

Plussat

• ei vaadi muistamista   
 annostelun suhteen
• pitkäaikainen ehkäisy

Miinukset

• ei sovi naisille, joilla on 
 taipumusta runsaisiin tai  
 kivuliaisiin kuukautisiin
• ei sovi kupariallergikoille
• lääkärin asetettava ja   
 poistettava

MUUT MENETELMÄT

Plussat

• ei vaadi muistamista

Miinukset

• vaatii kirurgisen  
 toimenpiteen
• lopullinen menetelmä
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Jälkiehkäisy

Jälkiehkäisy ei ole varsinainen ehkäisymenetelmä, vaan hätäratkaisu. 
Siihen voi turvautua, jos varsinainen ehkäisy pettää, esimerkiksi kon-
domi rikkoutuu tai unohtaa ottaa pillerit ajallaan. Jälkiehkäisyn voi hoi-
taa kahdella tavalla, joko niin sanotuilla jälkiehkäisytabletilla tai siten, 
että lääkäri asettaa kohtuun kuparikierukan.   

Jälkiehkäisytabletti

Jälkiehkäisytabletti on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön. Jälkieh-
käisytabletti on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, tuotteen saa hankittua 
apteekista ilman lääkärin määräystä. Keltarauhashormonia sisältävä 
jälkiehkäisytabletti tulee ottaa mahdollisimman pian yhdynnän jäl-
keen, mutta viimeistään 3–5 vuorokauden kuluttua yhdynnästä val-
misteesta riippuen. Ehkäisyteho on sitä varmempi, mitä nopeammin 
tabletti otetaan.  Jälkiehkäisytabletti ei sovi usein toistuvaan käyttöön, 
sillä sen sisältämä hormonin kerta-annos on moninkertainen verrat-
tuna hormonaalisiin ehkäisyvalmisteisiin (esim. ehkäisytabletti). Siten 
parin tulisi huolehtia säännöllisestä ja luotettavasta ehkäisystä muulla 
menetelmällä.

Monesti luullaan, että imetysaikana ei voi tulla raskaaksi. Tämä ei kui-
tenkaan ole totta, sillä uusi raskaus on mahdollinen, vaikka kuukautiset 
eivät olisi vielä alkaneetkaan uudestaan. Imetys ei ole kovin luotetta-
va ehkäisymenetelmä. Turvallisia imetysajan ehkäisymenetelmiä ovat 
pelkkää progestiinia sisältävät ehkäisymenetelmät tai hormonittomat 
ehkäisymenetelmät. Pelkkää progestiinia sisältäviä menetelmiä ovat 
minipilleri, implantaatti, injektio tai hormonikierukka. Hormonittomia 
menetelmiä ovat kondomi, ehkäisypuikko ja kuparikierukka. Mikäli 
jokin näistä ehkäisymenetelmistä sopii, sen käyttöä voi hyvin jatkaa 
myös imetysajan jälkeen. 

Yhdistelmähormoniehkäisyvalmisteita (yhdistelmäehkäisytabletti, eh- 
käisyrengas tai ehkäisylaastari) ei suositella käytettäväksi imetyksen 
aikana, koska niiden sisältämä estrogeeni voi vaikuttaa äidinmaidon 
määrään ja laatuun.  Imetyksen jälkeen voi siirtyä käyttämään näitä me-
netelmiä, mikäli ei ole muita lääketieteellisiä käytön esteitä. 

IMETYSAJAN EHKÄISYMUUT MENETELMÄT
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EHKÄISY JA HEDELMÄLLISYYS

Tärkein naisen hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä on ikä. Munasar-
joissa on naisen syntyessä vain rajallinen määrä munasolun aiheita. 
Naisen saavuttaessa hedelmällisen iän näitä munasolun aiheita häviää 
munasarjoista joka kuukausi, kunnes vaihdevuosien alkaessa niitä ei 
ole enää yhtään jäljellä. Naisen hedelmällisyys on kuitenkin jo lähes 
olematon noin 10 vuotta ennen vaihdevuosi-ikää, eli keskimäärin heti 
40 ikävuoden jälkeen. Biologisesti hedelmällisyys on korkeimmillaan 
20-25  -vuotiaalla naisella, jonka jälkeen hedelmällisyys laskee, alkuun 
hitaasti, mutta myöhemmin yhä kiihtyvällä vauhdilla lähestyttäessä 40 
ikävuotta.

Hormonaalinen ehkäisy ei suojele munasarjoja niiden ikääntymiseltä,
eli vaikka yhdistelmäehkäisyvalmisteilla ehkäistään munasolun kypsy-
minen ja irtoaminen, niin munasarjat kuitenkin ikääntyvät samaa vauh-
tia kuin ilman yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöä. Toisaalta, koska 
yhdistelmäehkäisyvalmisteilla on suojaava vaikutus ajatellen kohdu-
nulkoisia raskauksia, tulehduksia ja endometrioosia, on niiden käytöllä 
kuitenkin selkeästi edullisia vaikutuksia ajatellen naisen myöhempää 
hedelmällisyyttä. Myös pelkkää progestiiniä sisältävillä valmisteilla on 
hedelmällisyyttä suojaavia elementtejä. Mitään keinoa estää munasar-
jojen ikääntymistä ei kuitenkaan ole olemassa.  

SEKSUAALISUUS

Seksuaalisuus on itse kunkin oma kokemus omasta tavasta kokea 
oma sukupuoli, tarve kiintyä ja liittyä toiseen ihmisen. Sukupuolen 
määrittämisestä seuraa se, että myös seksuaalista suuntautumista 
määritellään. Seksuaalisuus on subjektiivinen kokemus, eikä seksu-
aalisuutta voi kukaan toisen puolesta määrittää. Seksuaalisuus on aina 
ihmiselle itselleen sopivaa ja oikeanlaista, mutta seksuaaliset teot sen 
sijaan voivat olla vääriä, jopa rikollisia. Seksuaalisuuden soisi olevan 
elämää rikastuttava ominaisuus. Seksuaalisuus on se ominaisuus, 
joka tekee ihmisestä ihmisen.

WHO määrittelee seksuaalisuuden seuraavasti:  
”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vai-
heissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, ja suku-
puoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan ja mielihyvän, 
sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja sek-
suaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, usko-
mukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, 
roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä 
ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, 
psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, his-
torialliset, uskonnolliset, ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaiku-
tuksessa seksuaalisuuteen”.

Käsitys omasta seksuaalisuudesta alkaa rakentua ihmiselle jo vasta-
syntyneestä lähtien. Kasvatuksen myötä meille muodostuu käsitys 
siitä, olemmeko tärkeitä, sopivia, rakkauden ja hoivan arvoisia. Varhai-
sen vuorovaikutuksen kokemukset luovat pohjaa sille, miten koemme 
rakkaus- ja seksuaalisuhteet aikuisina. Ihmiselle on tärkeää saada pa-
lautetta omasta kelpaavuudestaan jo aivan vastasyntyneestä alkaen. 
Hyvä kosketus on olennainen osa mielihyvän tunnetta ja viestiä siitä, 
että on hyvä ja riittävä. 

Seksuaalisuus ja arvot

Käsitykseen seksuaalisuudesta vaikuttaa lasta kasvattavan yhteisön 
arvot ja ihmiskäsitys. Vanhemmat, kaverit ja koulu sosiaalistavat lasta 
omaan arvomaailmaansa ja lapsi oppii, mikä on juuri hänen kulttuuris-
saan oikeaa ja toivottavaa käyttäytymistä. Seksuaalisuus on erottama-
ton osa ihmisyyttä ja seksuaalisuuden olemassaolo luo pohjaa myös 
ihmisten kohtaamisille. Arvot vaikuttavat valintoihin, joita teemme. 
Mikäli omat ja ympäröivän yhteisön arvot ovat suuressa ristiriidassa 
keskenään, on sillä vaikutusta ihmisen seksuaaliseen hyvinvointiin. 
Omien arvojen pohdinta on tärkeää, ettei omia arvoja tarvitsisi asettaa 
vastakkain omien toiveiden ja tekojen kanssa. 
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Jokainen meistä tulee perheestä, jossa on omanlaisensa seksuaali-
kulttuuri; mitä voi ajatella ja tehdä ja mitä ei. Oman seksuaalisen suku-
puun tekeminen voi antaa vastauksia niihin salaisuuksiin ja puhumat-
tomiin asioihin, jotka oman suvun historiasta vaikuttavat seuraaviin 
sukupolviin. Omaa seksuaalikulttuuriaan ei tule pohdittua kovin usein 
mutta sitä kannattaa itselleen määritellä – mikä juuri minulle on sek-
suaalista.

Seksuaalisuus ja hyvinvointi

Seksuaalisuudella on ihmisen hyvinvoinnille valtava merkitys. Voidaan 
sanoa, että seksuaalisuus antaa ihmisen elämälle merkittävän sisällön. 
Se mahdollistaa hakeutumisen toisen ihmisen läheisyyteen ja liitty-
mään toiseen ihmiseen. Seksuaalisuus motivoi ihmistä hakeutumaan 
toisen ihmisen läheisyyteen – yksinäisyys ei koskaan ole hyväksi ih-
miselle. Parisuhteessa, jossa seksi on molempia riittävän tyydyttävää, 
voidaan paremmin ja eletään pidempään kuin ilman parisuhdetta.

Mikä on hyvää seksiä? Miten paljon seksiä tulee olla, että se on riit-
tävää? Kuka saa määrittää ne tavat, joilla seksiä harrastetaan? Kaikki 
nämä ovat kysymyksiä, joihin oikea vastaus voi löytyä vain ihmiseltä 
itseltään. Kukaan muu ei voi sitä toisen puolesta päättää. Parisuhtees-
sakaan harvoin ollaan täsmälleen samaa mieltä – aina tarvitaan neu-
vottelua ja joustamista. Halun voi houkutella muttei koskaan pakottaa. 

Sopiva seksi luo pohjaa hyvälle seksuaaliterveydelle. WHO määritte-
lee seksuaaliterveyden seuraavasti: ”Seksuaaliterveys on seksuaali-
suuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen, ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai 
raihnaisuuden puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää posi-
tiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin 
suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaa-
lisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa. Hyvän 
seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikki-
en ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista 
ja toteuttamista”. 

Olennainen osa hyvinvoivaa seksuaalisuutta on seksi, jota ihminen voi 
toteuttaa itselleen sopivasti ja turvallisesti. Tärkeä osa seksuaaliter-
veyden hoitamista on ei-toivottujen raskauksien, seksiteitse tarttuvien 
tautien ja pettymysten sekä mielipahan ehkäisy. Raskauksien ja tau-
tien ehkäisystä on helppo huolehtia ehkäisyvalmisteiden, kondomin 
ja turvaseksin käytöllä. Mielipahan ehkäisy hoituu parhaiten seksuaa-
lisuudesta ja seksistä puhumaan opettelemisella. Kysy aina, kun olet 

epävarma, uskalla kertoa oma mielipiteesi, anna palautetta kumppa-
nille ja esitä toiveita. Seksuaalisuuden kaikki ihmiset saavat synnyin-
lahjaksi, hyvä seksi pitää opetella itse.  Seksi lisää hyvinvointia ja tuo 
elämään iloa ja mielihyvää. Se voi olla elämän keskeinen, voimaa ja 
iloa tuova sisältö.
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