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Lukijalle

Tässä oppaassa käsitellään naisen terveyttä arkipäivän näkökulmasta. Opas 

on tarkoitettu kaikenikäisille naisille. Kieliasu on helppolukuinen ja kuvitus on 

laadittu niin, että uutta tietoa voi saada kielitaidon puutteista huolimatta. 

Opas on saanut alkunsa osana Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 

valmistunutta opinnäytetyötä OlenNainen: projekti maahanmuuttajanaisten 

seksuaaliterveyden edistämiseksi. Opasta on jatkokehitetty yhdessä THL:n ja 

Suomen Kätilöliiton kanssa ja se on luettavissa Kätilöliiton internet-sivuilla.
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Kehitys tytöstä naiseksi
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Tämä osio kertoo tytön kehittymisestä naiseksi. 

Tekstissä käydään läpi murrosiän muutokset.
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Tytön kehitys naiseksi alkaa murrosiässä, noin 10 -12 

-vuotiaana. Silloin tytön vartalo muuttuu vähitellen naisen 

vartaloksi. Pituuskasvu on nopeaa ja paino nousee. 

Tytön lantio levenee ja sukuelimet muuttuvat. 

Karvoja alkaa kasvaa kainaloihin ja sukuelimiin. 

Murrosiässä rinnat kasvavat, ja ne voivat olla kipeät. 

On tavallista, että toinen rinta kasvaa eri tahtia kuin toinen.

Murrosikä

Kuukautiset alkavat keskimäärin 12-13 vuoden iässä, 

viimeistään 16-vuotiaana. Valkovuodon tuleminen on usein 

ensimmäinen merkki siitä, että kuukautiset alkavat. Alussa 

kuukautisvuoto voi olla vähäistä ja epäsäännöllistä. 

Kuukautiset voivat tulla esimerkiksi kahden kuukauden välein. 

6-vuotias

13-vuotias
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Murrosiässä tunteet vaihtuvat nopeasti. Suututtaa, 

naurattaa ja itkettää helposti. Itsenäistyminen alkaa. 

Omien vanhempien kanssa voi tulla usein riitaa.

Murrosikäinen ei tiedä, onko hän lapsi vai nuori aikuinen.

17-vuotias

20-vuotias

Muuttuva keho voi tuntua vieraalta ja kömpelöltä

Muutokset tapahtuvat jokaisella omaan aikaan, 

ne voivat edetä nopeasti tai hitaasti. Keho muuttuu 

useita vuosia ja vertailu toisiin on turhaa. 

Kehityksen on annettava tapahtua omaan tahtiin.
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Seksuaalisuus kehittyy paljon. Seksuaaliset kokeilut 

voivat alkaa, kun nuori tuntee olevansa siihen valmis. 

Kokeilut voivat olla esimerkiksi suutelemista. 

Kokeilujen ei tarvitse johtaa seksiin. 

Itsetyydytys, eli omien sukuelinten koskettelu 

ja hyväily on hyvä keino tutustua omaan vartaloon 

ja seksuaalisuuteen. Itsetyydytys on normaalia 

ja sallittua kaikille, eikä se vahingoita kehoa.

Tytöt kiinnostuvat pojista ja omasta ulkonäöstään. 

Ihastuminen on tavallista. Ihastua voi vaikka 

elokuvatähteen tai toiseen tyttöön. Ihastuksen 

kohteet vaihtelevat, eivätkä ne ole lopullisia. 

Molemminpuolinen ihastuminen voi jossain 

vaiheessa muuttua seurusteluksi.
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Jos murrosiän muutokset mietityttävät, voit ottaa yhteyttä koulusi 

terveydenhoitajaan. Huolien kanssa ei tarvitse jäädä yksin. 

Asioista voi puhua myös vanhemmille tai tutulle aikuiselle.
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Anatomia
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Tässä osiossa käsitellään naisen ja miehen sukuelinten 

rakennetta. Tekstissä ja kuvissa nimetään sukuelinten 

osat ja kerrotaan niiden tehtävät.
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Sukupuolielimet jaotellaan ulkoisiin ja sisäisiin sukupuolielimiin. 

Ulkoisiin sukupuolielimiin kuuluvat isot häpyhuulet, pienet häpyhuulet, häpykieli eli 

klitoris ja emättimen aukko. Emättimen aukkoa suojaa ohut immenkalvo, joka usein 

repeää tai venyy itsetyydytyksessä tai ensimmäisessä yhdynnässä. Repeämästä voi 

vuotaa pieni määrä verta. Ulkoiset sukupuolielimet tuottavat nautintoa seksissä ja 

itsetyydytyksessä.

Klitoris

Pienet häpyhuulet

Emättimen aukko

Virtsaputken suu

Immenkalvo

Isot häpyhuulet

Peräaukko

Naisen sukupuolielimet
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Sisäiset sukupuolielimet ovat kehon sisässä. Niitä ovat emätin, kohtu, 

munanjohtimet ja munasarjat. Emätin yhdistää ulkoiset ja sisäiset sukupuolielimet. 

Emättimen yläpuolella on kohtu.  Kohdun molemmilla puolilla ovat munasarjat.  

Munasarjoissa kehittyy naisen sukusoluja eli munasoluja. Munasolu kulkee 

munanjohtimia pitkin kohtuun. Munasarjojen tehtävä on tuottaa myös naisen 

sukupuolihormoneja, estrogeenia ja progesteronia. 

Munanjohdin Munasarja

Kohtu

Virtsarakko

Klitoris

Häpyhuulet

Emättimen aukko

Peräsuoli

Emätin
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Miehen sukupuolielimet

Miehen ulkoisiin sukupuolielimiin kuuluvat kivespussit ja penis. Peniksen päätä  

kutsutaan terskaksi. Esinahka on ihopoimu, joka suojaa terskaa, kun penis 

ei ole erektiossa. Peniksen kautta tulee virtsaa ja siemennestettä eli spermaa. 

Peniksessä on paisuvaiskudosta, johon pakkaantuu verta erektiossa. 

Sisäisiin sukupuolielimiin kuuluvat kivekset, lisäkivekset ja siemenjohdin. 

Kivekset ovat kivespusseissa. Kivekset muodostavat miehen sukusoluja 

siittiöitä ja lisäkivekset varastoivat niitä. Siemenneste kulkee siemenjohdinta pitkin. 

Kivesten toinen tehtävä on tuottaa miehen sukupuolihormonia eli testosteronia. 

Esinahka  

Terska

Penis jäykistyneenä erektioon
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Virtsarakko

Peräsuoli

Lisäkives

Kives
Kivespussi

Penis

Virtsaputki

Eturauhanen

Siemenjohdin

Paisuvaiskudosta
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Kuukautiset ja vaihdevuodet
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Tässä osiossa käsitellään kuukautisia ja vaihdevuosia. 

Tekstissä käydään läpi kuukautiskierto, kuukautissuojien 

käyttö ja naisessa tapahtuvat muutokset 

vaihdevuosien aikana. 
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Kuukautisilla tarkoitetaan kerran kuukaudessa tulevaa veristä vuotoa emättimestä. 

Kuukautiset alkavat 10 - 16 vuoden ikäisenä. Valkovuoto on usein ensimmäinen 

merkki siitä että kuukautiset voivat alkaa pian. Valkovuoto on kirkasta tai 

valkoista nestettä, jota erittyy emättimestä. 

Kuukautiset

Kuukautiset kestävät 2 - 8 päivää. 

Aikaa kuukautisten ensimmäisestä 

päivästä seuraavien kuukautisten 

alkamiseen sanotaan kuukautiskierroksi. 

Kuukautiskierto kestää 23 - 35 päivää. 

Kuukautiskierron aikana naisesta 

poistuu hedelmöittymätön munasolu. 

Jos kuukautisia ei tule, nainen voi olla 

raskaana. Myös kuukautisten aikana voi 

olla yhdynnässä ja tulla raskaaksi jos 

ehkäisystä ei huolehdita.

Esimerkki: Vuotopäivät merkittynä kalenteriin.

Kuukautiskierto on 27 päivää, vuoto kestää 4-5 päivää.



21

Kuukautiskierron alussa osa kohdun limakalvosta 

poistuu verisenä vuotona. 

Sitten munasarjassa kypsyy uusi munasolu. 
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Lopuksi munasolu tulee kohtuun. Jos munasolu 

ei ole kohdannut siittiöitä, se surkastuu ja poistuu 

valkovuodon mukana kohdusta. Kuukautiset 

alkavat muutaman päivän kuluttua.

Kaksi viikkoa ennen kuukautisten alkua munasolu 

irtoaa munasarjasta. Tätä sanotaan ovulaatioksi. 

Kohdun limakalvo paksuuntuu. Munasolu etenee 

munanjohtimia pitkin.
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Nainen voi olla väsynyt, ärtynyt ja itkuinen ennen kuukautisia ja niiden aikana.  

Päänsärky, rintojen turvotus ja alavatsakipu ovat myös yleisiä oireita.

Voimakkaita, ennen kuukautisia tulevia oireita kutsutaan PMS-oireiksi. 

Oireet alkavat ennen kuukautisia ja helpottavat muutamassa päivässä 

vuodon alettua.  Lieviä PMS-oireita on lähes jokaisella naisella

jossain elämän vaiheessa, yleisintä se on 35-45 vuotiailla. 

Joskus kuukautiskivut voivat olla niin kovat että tulee ripuli 

tai oksennus. Kuukautiskipuja voi hoitaa kipulääkkeillä, 

joita saa apteekista ilman reseptiä. Kipuun auttaa myös 

liikunta ja lämpö, esimerkiksi kävelylenkki tai lämmin 

suihku. Lämpöhaude alaselällä tai alavatsalla voi 

helpottaa oloa. 

Jos kuukautiskivut ovat aina todella voimakkaat on hyvä 

käydä lääkärin vastaanotolla.
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Siivekkeellinen terveysside, siivekkeetön terveysside, yöside

Kuukautisten aikana käytetään kuukautissuojia, joihin veri valuu. Kuukautissuojia 

ovat terveysside, tamponi ja kuukuppi. Niitä myydään ruokakaupoissa, kioskeissa ja 

apteekeissa.

Terveysside laitetaan pikkuhousujen sisään ja vaihdetaan muutaman tunnin välein. 

Käytetty terveysside laitetaan roskiin, ei wc-pönttöön. Terveyssiteitä on useita 

erilaisia. Niiden koko ja paksuus vaihtelevat. Kokeilemalla löydät sopivan.

Side asetetaan pikkuhousuihin
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Tamponi ja kuukuppi laitetaan emättimen sisään. Tamponi pitää vaihtaa 

uuteen vähintään viiden tunnin välein. Tamponia ei käytetä öisin. 

Kuukuppi tyhjennetään ja pestään muutaman kerran päivässä.

KuukuppiAsettimellinen tamponi

Tamponi tai kuukuppi asetetaan emättimen sisälle
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Kuukautisten aikana kannattaa vaihtaa kuukautissuoja riittävän usein ja 

huolehtia alapesusta. Jos puhtaudesta ei huolehdi, voivat sukuelimet tulehtua. 

Tulehduksen oireita ovat kipu, kuumotus ja turvotus ulkoisissa sukuelimissä. 

Jos tulee voimakas alavatsakipu, kuume ja pahan hajuista vuotoa, 

on mentävä nopeasti lääkärin vastaanotolle. 

Joskus kuukautisiin tulee häiriöitä. Nainen voi kärsiä esimerkiksi runsaista 

kuukautisista. Silloin kuukautisvuotoa tulee paljon ja kuukautiset kestävät 

kauemmin kuin viikon. Joskus kuukautisten välillä voi tulla pieniä määriä 

veristä vuotoa, eli tiputteluvuotoa. Se voi johtua esimerkiksi tulehduksesta tai 

hormonaalisesta ehkäisystä. Jos kuukautisiin tulee yhtäkkisiä muutoksia, ota 

yhteys lääkäriin. 

Kuukautiset tulevat ensimmäisillä kerroilla usein epäsäännöllisesti. 

Jos kuukautisiin liittyvät asiat huolettavat nuorta, voi asioista käydä 

juttelemassa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kanssa.
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Mene lääkärin vastaanotolle, jos:

- Vuoto kestää usein yli 8 päivää.

- Vuotoa tulee todella paljon aikaisempaan verrattuna.

- Kuukautiset tulevat jatkuvasti useammin kuin kerran kuussa.

- Kuukautiset tulevat jatkuvasti harvemmin kuin kerran kuussa.

- Kuukautisten välillä tulee usein veristä vuotoa.

- Kuukautiset eivät ole alkaneet 16 vuoden ikään mennessä.

- Kuukautiset jäävät pois alle 40 vuoden iässä.
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Vaihdevuosilla tarkoitetaan sitä, että naisen mahdollisuus saada lapsia loppuu. 

Silloin munasarjat eivät enää valmista munasoluja ja kuukautiset loppuvat. 

Menopaussi tarkoittaa viimeisiä kuukautisia. Ennen menopaussia kuukautiset 

voivat olla runsaat, niukat tai kuukautiskierto voi olla lyhyempi tai pidempi. 

Myös tiputteluvuoto on yleistä.

Vaihdevuodet
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Vaihdevuodet alkavat noin 45 - 55 vuoden iässä ja kestävät useita vuosia. 

Naishormoni estrogeenin eritys vähenee vaihdevuosien aikana. Nainen voi 

huomata vaihdevuosien alkaneen monista asioista. Voi olla hikoilua, sydän voi 

lyödä tiheämmin, päätä särkee, lihaksiin sattuu, itkettää, väsyttää, suututtaa 

ja voi olla vaikea nukkua. Tämä on tavallista. Yhdyntä ja virtsaaminen voivat 

sattua, koska limakalvot ovat kuivat. Virtsaa voi tulla myös tiheämmin.

Vaihdevuosioireita voidaan hoitaa myös hormonihoidolla.  Silloin estrogeenia 

annostellaan kehoon tabletteina, laastareina tai geelinä. Hormonihoito aloitetaan 

lääkärin vastaanotolla. 

Vaihdevuosista johtuvia oireita voi helpottaa liikunnalla, pudottamalla painoa ja 

lopettamalla tupakoinnin. Kun estrogeenin tuotanto loppuu, nainen lihoo helposti. 

Siksi on tärkeää syödä terveellisesti ja monipuolisesti. Limakalvojen kuivuutta 

voi hoitaa apteekista ostettavilla emätinpuikoilla ja voiteilla. 
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Hedelmöittyminen ja      
raskauden ehkäisy
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Tässä osiossa kerrotaan, miten hedelmöittyminen 

tapahtuu ja miten raskaus ehkäistään. Tekstissä 

käydään läpi yleisimmät ehkäisymenetelmät.
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Hedelmöittyminen

Yhdyntä mahdollistaa munasolun hedelmöittymisen. Yhdynnässä mies vie 

jäykistyneen peniksen naisen emättimeen ja saa siemensyöksyn. 

Siemensyöksyssä peniksestä purkautuu siemennestettä, jossa on siittiöitä. 

Siittiöitä on myös nesteessä, jota tulee peniksestä ennen siemensyöksyä. 

Yhdyntä
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Siittiö yhdistyy munasolun kanssa

Siittiöt kulkevat naisen emättimen ja kohdun kautta munanjohtimiin. Siellä siittiöt 

kohtaavat munasarjasta lähteneen munasolun. Hedelmöittyminen tapahtuu, kun 

munasolu ja siittiö yhdistyvät. Hedelmöittyneestä munasolusta kehittyy alkio. Yksi 

munasolu voi ottaa vastaan vain yhden siittiön. Joskus munasoluja irtoaa kaksi tai 

yksi munasolu jakautuu kahteen osaan. Silloin syntyvät kaksoset.
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Nainen tulee raskaaksi ovulaation aikana. Ovulaatio tarkoittaa sitä, kun 

hedelmöittymiseen valmis munasolu irtoaa munasarjasta. Munasolu on 

hedelmöittymiskykyinen noin 24 tuntia. Nainen voi tulla raskaaksi jo ennen

ovulaatiota tapahtuneesta yhdynnästä, sillä siittiöt elävät naisen elimistössä 

muutaman päivän ajan. Ovulaatio tapahtuu kaksi viikkoa ennen kuukautisten alkua.

Naisen sukusolu on munasolu. 

Miehen sukusolut ovat siittiöitä. 

Miehen siittiöistä riippuu, tuleeko 

vauvasta tyttö vai poika. 

Alkio etenee munanjohtimia pitkin kohtuun. 

Kohdussa alkio kiinnittyy kohdun seinämään. 

Alkion ja kohdun väliin muodostuu istukka. 

Sen tehtävä on kuljettaa alkiolle happea ja 

ravinteita naisen verenkierrosta. Istukka erittää 

myös raskaushormonia. Raskausviikot lasketaan 

viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä eteenpäin.

Lapsessa on aina puolet äidin ja puolet isän perimää.
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Alkion kehittyminen siittiöstä ja munasolusta:

Munasolu ja siittiö yhdistyvät Alkio jakautuu ja kasvaa

Alkio kiinnittyy kohdun limakalvolle viikon kuluttua hedelmöittymisestä
Raskausviikkoja on nyt kolme

Raskausviikolta 10 eteenpäin 
alkiota kutsutaan sikiöksi

Sydän alkaa sykkiä 
kuudennella raskausviikolla
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Raskauden ehkäisy

Raskauden ehkäisy tarkoittaa raskaaksi tulemisen välttämistä. 

Ehkäisymenetelmät ovat luotettavia ohjeiden mukaan käytettynä. 

Mikään ehkäisymenetelmä ei kuitenkaan ole täysin varma. Raskautta voi 

ehkäistä hormonaalisesti ja ei-hormonaalisesti. Parhaiten seksitaudeilta ja 

raskaudelta voi suojautua käyttämällä yhtä aikaa kondomia ja hormonaalista 

ehkäisyä. Jokaisella on oikeus käyttää ehkäisyä, jos raskaus ei ole haluttu asia.

Kondomi on kuminen suojus, joka laitetaan jäykistyneen peniksen päälle. 

Se on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa seksitaudeilta. Yhdynnän jälkeen 

miehen siemenneste jää kondomin sisälle. Kondomi on ainoa miesten 

käyttämä ehkäisyväline. 

Kondomi

Erilaisia kondomeja

Jos kondomi menee rikki 

yhdynnässä, on tärkeää 

huolehtia jälkiehkäisystä.
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Kondomin kanssa ei saa käyttää 

rasvaa tai öljyä. 

Kondomeja on monenlaisia. Niitä voi ostaa ruokakaupoista, kioskeilta, 

huoltoasemilta ja apteekeista. Kondomi säilytetään kuivassa paikassa 

huoneenlämmössä. Kondomin kanssa voi käyttää vesiliukoista liukuvoidetta, 

joka vähentää hankausta yhdynnässä. 

Hormonaaliset ehkäisykeinot
Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet sisältävät naishormoneja, eli progestiinia ja 

estrogeenia. Yhdistelmäehkäisyvalmisteissa on molempia hormoneja. 

Pelkästään progestiinia on minipillereissä, ehkäisykapselissa, 

hormonikierukassa ja ehkäisyruiskeessa.

Kondomin käyttöohjeen voi 
katsoa sivulta 56

Estrogeenin ja progestiinin yhdistelmä estää munasolun kypsymisen. 

Progestiini estää siittiöiden pääsyn kohtuun muuttamalla kohdunkaulan 

liman sitkeäksi. Progestiini voi myös välillä estää munasolun irtoamisen 

munasarjasta. Hormonaalisia ehkäisyvalmisteita varten tarvitaan resepti. 

Reseptin voi saada esimerkiksi oman terveysaseman lääkäriltä.
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Ehkäisypillerit

Ehkäisypillerit eli e-pillerit ovat suun kautta otettava yhdistelmäehkäisyvalmiste. 

E-pillerit estävät munasolun kypsymisen. Kun munasolu ei kypsy, se ei voi 

hedelmöittyä. E-pilleri otetaan joka päivä, 21 päivää peräkkäin, samaan aikaan 

päivästä. Sitten pidetään viikon tauko, jollon kuukautiset tulevat. 

Minipillerit

Minipillerit ovat myös suun kautta otettava ehkäisyvalmiste. Ne sisältävät  

pelkästään progestiinia, joka estää siittiöiden pääsyn kohtuun. Minipillerit pitää 

ottaa kuukauden jokaisena päivänä täsmällisesti samaan aikaan. Minipillereiden 

käytössä ei pidetä taukoa. Kuukautiset tulevat käytön aikana, jäävät pois koko-

naan tai tulevat harvoin. Tiputteluvuoto on yleistä käytön alussa. 

E-pillerit ovat luotettava ehkäisykeino, jos 

ne muistaa ottaa säännöllisesti ja noudattaa 

käyttöohjetta. Jos pillerin unohtaa ottaa, 

oksentaa tai tulee vaikea ripuli, neuvot 

löytyvät tuoteselosteesta.

Myös imettävät äidit voivat käyttää 

minipillereitä.
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Ehkäisylaastari

Ehkäisylaastari on iholle kiinnitettävä yhdistelmäehkäisyvalmiste. Laastari 

kiinnitetään esimerkiksi olkavarteen tai reiteen. Ehkäisylaastarista imeytyvät 

hormonit estävät munasolun kypsymisen samalla tavalla kuin e-pillereitä 

käytettäessä. Laastari vaihdetaan uuteen kerran viikossa. Kolmen viikon käytön 

jälkeen pidetään viikon tauko, jolloin kuukautiset tulevat. Laastari on hyvä 

vaihtoehto, jos ei halua syödä pillereitä tai ei muista ottaa niitä säännöllisesti.

Ehkäisyrengas

Ehkäisyrengas on emättimen sisään laitettava muovinen taipuisa rengas. 

Se on yhdistelmäehkäisyvalmiste kuten e-pillerit ja oikein käytettynä siitä 

erittyvät hormonit estävät munasolun kypsymisen. Rengas on emättimessä 

kolme viikkoa. Sen jälkeen se otetaan viikoksi pois, jolloin kuukautiset tulevat. 

Kuukautisten jälkeen emättimeen laitetaan uusi rengas. Rengas voi olla 

emättimessä yhdynnän aikana. 
Jos rengas häiritsee yhdyntää, 

sen voi ottaa pois. Rengas on 

laitettava takaisin emättimeen 

kolmen tunnin sisällä.
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Ehkäisykapseli

Ehkäisykapseli on noin tulitikun kokoinen sauva, jonka lääkäri laittaa puudutuksessa 

käsivarren ihon alle.  Kapselista erittyvät hormonit estävät siittiöiden pääsyn 

kohtuun samalla tavalla kuin minipillereitä käytettäessä. Kapseli ei näy päälle päin, 

mutta sen voi tunnustella sormin ihon läpi. Ehkäisykapseli toimii 3 - 5 vuotta. Sen 

jälkeen kapseli vaihdetaan uuteen. 

Kierukka

Kierukka on pieni esine, jonka lääkäri asettaa kohtuun. 

Kierukoita on kahdenlaisia: kuparikierukka ja hormonikierukka. 

Molemmat kierukat estävät munasolun kiinnittymisen 

kohdun limakalvolle. Kuparikierukka ei sisällä hormoneita. 

Kuparikierukka voi lisätä kuukautisvuodon määrää.

Hormonikierukka sisältää progestiinia, joka estää siittiöiden 

pääsyn kohtuun. 

Ehkäisyruiske on progestiinipistos. Ruiske pistetään lihakseen kolmen kuukauden 

välein esimerkiksi terveyskeskuksessa. Ruiske on hyvä vaihtoehto ehkäisykapselille. 

Pistoksena annettava progestiini toimii samalla tavalla kuin käyttäisi minipillereitä. 

Kun ruiske on pistetty, vaikutusta ei voi lopettaa tai perua nopeasti.

Kuparikierukka

Ehkäisyruiske
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Hormonikierukka asetettuna 
kohtuun, kierukan langat voi 
tuntea kohdunsuulta.

Jälkiehkäisy
Jos kondomi menee rikki, irtoaa yhdynnän aikana tai ehkäisyä ei ole käytetty, voi 

käyttää jälkiehkäisyä. Jälkiehkäisytabletti estää tai siirtää munasolun irtoamisen, mutta 

ei keskeytä raskautta. Tabletti pitää ottaa pian yhdynnän jälkeen, viimeistään 72 tunnin 

kuluessa. Yli 15-vuotias voi ostaa jälkiehkäisytabletin apteekista ilman reseptiä. 

Alle 15-vuotiaat tarvitsevat reseptin. Tabletti voi aiheuttaa kipua vatsassa, päänsärkyä, 

väsymystä, huimausta ja oksentelua. Jälkiehkäisy voi myös sekoittaa kuukautiskiertoa. 

Jos joudut käyttämään jälkiehkäisyä, tee raskaustesti 3 viikon kuluttua.

Jälkiehkäisytabletti ei ole ehkäisykeino, eikä se vastaa teholtaan ehkäisymenetelmiä. 

Se on aina hätätapauksien varalle. 

Kierukat ehkäisevät raskautta 

viisi vuotta. Kierukka laitetaan 

yleensä synnyttäneelle naiselle. 

Pienen hormonikierukan voi laittaa 

myös naiselle joka ei ole synnyttänyt.

Kierukka asetetaan paikoilleen 

kuukautisten aikana.
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Sterilisaatio on toimenpide, joka estää hedelmöittymisen pysyvästi. Sterilisaatio on 

voimassa koko loppuiän, joten päätöksestä pitää olla varma. Naisen sterilisaatiossa 

munanjohtimet sidotaan tai tukitaan, eivätkä siittiöt enää pääse kulkemaan 

munasolun luo. Miehen sterilisaatiossa siemenjohtimet katkaistaan ja sidotaan, 

jolloin siittiöitä ei enää pääse siemennesteeseen.  Sterilisaation jälkeen mies voi 

saada siemensyöksyn normaalisti, vaikka siemennesteessä ei enää ole siittiöitä. 

Sterilisaation voi saada jos:

- on täyttänyt 30 vuotta

- on synnyttänyt kolme lasta tai aviopuolison kanssa on kolme alaikäistä lasta

- raskaus olisi vaaraksi terveydelle

- mahdollisuudet ehkäistä raskautta muulla tavalla ovat huonot

- tulevilla lapsilla olisi vaikea sairaus

- henkilön sairaus vaikeuttaisi lasten hoitamista

Sterilisaatio
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Abortti
Abortti tarkoittaa raskauden keskeyttämistä. Abortti tehdään vain jos sille on hyvät 

perusteet. Jos nainen päättää tehdä abortin, on raskaus mahdollista keskeyttää 

ennen 12. raskausviikkoa. Sen jälkeen raskaus voidaan keskeyttää vain 

erityisluvalla. Raskauden kesto varmistetaan aina ultraäänitutkimuksella.

Aborttia varten tarvitaan lähete sairaalaan esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäriltä.  

Raskaus voidaan keskeyttää lääkkeellisesti tai kirurgisesti. Lääkkeellinen 

keskeytys on yleisempi. Se voidaan tehdä osittain kotona jos raskaus ei ole pitkällä. 

Keskeytyslääkkeet saavat kohdun tyhjenemään runsaana vuotona. Kaavinnalla 

tarkoitetaan kohdun tyhjentämistä kirurgisesti nukutuksessa. Ehkäisy on aloitettava 

heti abortin jälkeen. Raskaustesti tehdään uudelleen 2-4 viikon kuluttua abortista. 

Alle 18-vuotiaan abortista ei kerrota tytön vanhemmille, jos hän ei sitä halua.

Perusteita raskaudenkeskeytykselle:

-nainen on alle 17 tai yli 40 vuotta

-nainen on jo synnyttänyt neljä lasta

-lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat naiselle liian suuri rasitus

-raskaaksi tuloon liittyy rikos, esimerkiksi raiskaus

-äiti tai isä ei pystyisi hoitamaan lasta vakavan sairauden vuoksi

-raskauden jatkuminen tai synnytys vaarantaa äidin hengen

-sikiöllä on vakava sairaus tai vika
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Raskaus
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Tässä osiossa käydään läpi raskauden vaiheet. Tekstissä 

kerrotaan myös neuvolassa käymisestä sekä elintavoista 

raskauden aikana. Osion lopuksi kerrotaan keskenmenosta 

ja kohdunulkoisesta raskaudesta.
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Raskaus

Raskaus huomataan, kun kuukautiset eivät tule. Raskaus todetaan raskaustestillä, 

joka tunnistaa virtsasta istukan erittämän raskaushormonin. Raskaustestin voi 

ostaa apteekista tai kaupasta ja tehdä kotona. Kun raskaustesti antaa positiivisen 

tuloksen, voi ottaa yhteyden neuvolaan. 

Naisessa tapahtuu paljon muutoksia

raskauden aikana. Tunteet vaihtelevat 

välillä voimakkaasti. Kohtu kasvaa, 

synnytys ja tuleva lapsi ovat paljon 

mielessä. Rinnat kasvavat ja voivat olla kipeät. 

Rinnoissa voi tuntua vaarattomia kyhmyjä ja maitoa voi tulla pieniä määriä jo 

raskausaikana. Makuaisti voi muuttua, hajut ja maut voivat inhottaa. Joihinkin ruokiin 

voi tulla himo. Normaali painonnousu raskauden aikana on 8 - 15 kg.  Rasvakudos 

lisääntyy ja nestettä kertyy kehoon raskauden edetessä. Rasva on tärkeä energiavarasto 

synnytystä ja imetystä varten. Kehon verimäärä kasvaa ja se voi aiheuttaa hengästymistä. 

Painoa lisäävät myös kasvava kohtu ja sikiö, lapsivesi sekä istukka. Ihossa tapahtuu 

muutoksia. Iho voi tummua ja voi tulla raskausarpia. Hiusten ja karvojen kasvu lisääntyy. 

Raskauden jälkeen hiustenlähtö voi olla runsasta.

Lapsivettä

Sikiö

Istukka
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Raskaus jaetaan kolmeen vaiheeseen. 

Raskauden alkuvaiheessa nainen on 

raskausviikoilla 1 - 12. Raskauden alussa 

nainen voi helposti pahoin ja on väsynyt. 

Tunteet vaihtelevat paljon. On normaalia 

kokea samaan aikaan monenlaisia tunteita, 

kuten iloa ja huolta. 

Raskauden keskivaiheessa nainen on raskausviikoilla 

13 - 26. Sikiön sukupuoli pystytään näkemään jo 

melko luotettavasti raskauden puolivälin 

ultraäänitutkimuksessa. Vatsa ei ole vielä suuri. 

Alkuraskauden väsymys ja pahoinvointi helpottavat. 

Närästys ja ummetus ovat yleisiä vaivoja.  

Raskausviikot lasketaan viimeisten kuukautisten ensimmäisestä 

vuotopäivästä eteenpäin. Viikot ilmoitetaan ensin ja ylittävät 

päivät sitten. Esimerkiksi 6 viikkoa ja 2 päivää merkitään 6+2. 

Raskaus kestää noin 40 viikkoa.
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Raskauden loppuvaiheeksi kutsutaan raskausviikkoja 27 - 40. 

Naisella voi olla selkävaivoja, koska kohtu kasvaa loppuvaiheessa eniten. 

Liikkuminen ja nukkuminen voi olla vaikeaa. Vauva on valmis syntymään 37.  

raskausviikon jälkeen.

Äitiysneuvola

Kaikilla raskaana olevilla naisilla on oikeus käydä 

ilmaisessa äitiysneuvolassa. Äitiysneuvola huolehtii 

naisen, vauvan ja koko perheen hyvinvoinnista. Nainen 

käy neuvolassa 10 - 11 kertaa raskauden aikana. 

Puoliso voi olla neuvolakäynneillä mukana. 

Nainen saa neuvolasta äitiyskortin, jossa ovat kaikki 

hänen ja vauvan tärkeät tiedot. Äitiyskortti on tärkeää 

pitää mukana neuvolakäynneillä ja synnytyssairaalassa.

Neuvolassa terveydenhoitaja seuraa naisen ja vauvan 

vointia mittausten avulla. Nainen punnitaan joka käynnillä. 

Vatsan kokoa mitataan raskausviikolta 24 eteenpäin. 

Painon muutokset ja vatsan koko kertovat vauvan kasvusta. 

Vauvan sydänääniä aletaan kuunnella viikolla 13. 
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Kaikilla neuvolakäynneillä tarkistetaan virtsanäyte ja mitataan verenpaine. 

Naiselta testataan alkuraskaudessa myös seksitaudit Hiv, kuppa ja hepatiitti B. 

Mittaukset kirjataan äitiyskorttiin. Loppuraskauden käynneillä terveydenhoitaja 

tunnustelee miten päin vauva on kohdussa.

Nainen käy lääkärissä 2 kertaa raskauden aikana, tarvittaessa useammin. 

Lääkäri tutkii, että naisella ja vauvalla on kaikki hyvin ja raskaus etenee 

normaalisti. Ultraäänitutkimus tehdään yleensä kaksi kertaa raskauden aikana. 

Tutkimuksessa tarkistetaan onko sikiö terve ja kasvaako se normaalisti. 

Ultraäänitutkimus ei satu ja on turvallinen.

Elintavat raskauden aikana

Neuvolassa ohjataan terveisiin elämäntapoihin. Raskauden aikana on tärkeää 

syödä terveellisesti. Raskaana oleva ei saa syödä joitakin ruokia ollenkaan ja 

joitakin vain vähän. Kiellettyjä ruokia ovat erimerkiksi raaka liha, homejuustot, 

alkoholia sisältävät tuotteet sekä graavi- ja kylmäsavukala. Maksaa, suolaa, 

salmiakkia ja lakritsia saa syödä vain vähän.

Liikuntaa on hyvä harrastaa koko raskauden ajan. Hyviä liikuntamuotoja ovat 

esimerkiksi kävely, uiminen ja kevyt lihaskunnon vahvistaminen.

Liikunta auttaa painonhallintaan ja turvotukseen. 
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Huumeet lisäävät myös keskenmenon riskiä ja heikentävät kykyä tulla raskaaksi. 

Huumeilla on paljon vaarallisia vaikutuksia sikiölle ja naiselle. Monet voimakkaat 

kipulääkkeet ovat myös haitallisia sikiölle. Lääkkeiden sopivuus raskauden ja 

imetyksen aikana on hyvä varmistaa apteekista tai asiasta voi keskustella lääkärin 

kanssa. Huumeiden, tupakan, alkoholin ja vahvojen kipulääkkeiden käyttö tulisi 

lopettaa ennen raskautta tai viimeistään silloin kun tietää olevansa raskaana. 

Tarvittaessa lopettamiseen saa apua neuvolasta.

Keskenmeno

Joskus raskaus päättyy keskenmenoon. Se tarkoittaa sitä, että raskaus keskeytyy 

eikä sikiötä voida pelastaa. Yleensä keskenmeno tapahtuu ennen 12. raskausviikkoa. 

Keskenmenon syytä ei usein tiedetä. Noin puolet keskenmenoista johtuu siitä, että sikiö 

ei ole kehittynyt normaalisti. Päihteiden käyttö ja ylipaino lisäävät keskenmenon riskiä. 

Keskenmeno huomataan emättimestä tulevasta verenvuodosta sekä vatsakivuista. 

Raskaana oleva ei saa juoda alkoholia. Alkoholi ei ole hyväksi naisen eikä sikiön 

terveydelle. Turvallista määrää alkoholin nauttimiselle ei ole. Raskaana olevan 

naisen alkoholin juonti voi aiheuttaa sikiölle pysyviä vaurioita. Myös tupakointi on 

vaarallista. Tupakoivalla naisella on isompi riski saada keskenmeno. Naisen 

tupakoidessa sikiön hapen saanti kohdussa vaikeutuu ja kasvu voi häiriintyä.

Tupakoivien äitien lapset sairastuvat helposti.
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Kohdunulkoinen raskaus

Kohdunulkoinen raskaus tarkoittaa sitä, että alkio on kiinnittynyt jonnekin muualle, 

kuin kohtuun. Yleensä kohdunulkoinen raskaus sijaitsee munanjohtimissa. 

Kohdunulkoisen raskauden voi huomata verisestä vuodosta ja voimakkaista 

alavatsakivuista. Myös tavallisia raskausoireita voi tuntua  ja raskaustesti 

näyttää positiivista. 

Kohdunulkoinen raskaus voi 

keskeytyä itsestään. Jos näin ei käy, 

raskaus on keskeytettävä sairaalassa. 

Joskus raskaus etenee niin pitkälle, 

että munanjohdin puhkeaa ja vuotaa 

verta vatsaan. Jos raskaana olevalle tulee 

voimakas alavatsakipu, pitää hakeutua sairaalaan.

Varhaisessa raskaudessa tapahtuvan keskenmenon vuoksi ei välttämättä tarvitse 

käydä lääkärissä. Jos vuoto jatkuu pitkään tai raskaus on pidemmällä, on hyvä 

mennä lääkäriin vastaanotolle. Lääkäri katsoo ultraäänellä, onko kohtu tyhjentynyt 

kunnolla. Raskaaksi voi tulla uudelleen heti seuraavien kuukautisten jälkeen.
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Seksitaudit ja niiden 
ehkäisy

52
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Tässä osiossa kerrotaan seksitaudeista ja niiden 

ehkäisystä. Tekstissä käydään läpi miten seksitaudit 

tarttuvat ja neuvotaan kondomin käyttö.

53
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Seksitaudit ovat tauteja sukupuolielimissä. Ne tarttuvat yhdynnässä, suuseksissä 

tai peräaukkoyhdynnässä. Seksitauti voi tarttua yhdynnässä, jos toisella osapuolella 

on seksitautitartunta eikä kondomia käytetä. Osa seksitaudeista tarttuu myös veren 

kautta. Sukupuolitauti ei tartu suutelemalla, koskettamalla, saunassa, wc:ssä tai 

yhteisistä ruokailuvälineistä.

Seksitautien tartuntareittejä:

Yhdynnässä ImetyksessäRaskauden aikana

Seksitaudit
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Seksitauti ei välttämättä näy tai tunnu missään. Se voi olla oireeton, mutta silti 

vaarallinen. Jos on ollut yhdynnässä ilman kondomia tai kumppani vaihtuu usein, 

kannattaa käydä seksitautitesteissä. Testejä varten pitää antaa virtsanäyte. Osa 

seksitaudeista tutkitaan verinäytteestä. Testit voidaan tehdä esimerkiksi 

omassa terveyskeskuksessa. 

Suuseksissä

Huumeneuloista
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Hyviä syitä käydä testeissä:

- kondomi menee rikki

- päätös käyttää muuta ehkäisyä kuin kondomia

- seksikumppaneita on useita

- pitkäaikainen seksikumppani vaihtuu

- suunnittelee raskautta

Kondomin avulla voi harrastaa suojattua seksiä. Kondomi on ainoa ehkäisyväline, 

joka suojaa seksitaudeilta. Kondomi on kuminen suojus. Se laitetaan erektiossa 

olevan peniksen päälle. Kondomia on hyvä käyttää myös suuseksissä. 

Kondomi avataan paketista varovasti repäisemällä. 

Kondomin käyttöohjeet



57

Tarkista, että kondomi rullautuu ulospäin.

Aseta kondomi erektiossa olevan 

peniksen päälle.

Aloita kondomin rullaus. Purista samalla 

kondomin kärjen sisälle jäänyt ilma ulos.
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Siemensyöksyn jälkeen ota penis ulos emättimestä ja pidä samalla kiinni 

kondomista. Näin kondomi ei luiskahda emättimen sisälle. 

Siittiöt jäävät kondomin kärkeen.

Laita käytetty kondomi roskiin, ei wc-pönttöön.
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Seksitaudit ja oireet

Hepatiitti B

Hepatiitti B on yleinen suojaamattomassa seksissä 

tarttuva sairaus. Se aiheuttaa vähän oireita tai on oireeton. 

Tartunta todetaan verikokeissa. Tauti voi puhjeta vasta puolen 

vuoden jälkeen tartunnasta. Hepatiitti B voi parantua itsestään. 

Osa sairastuneista jää kantamaan virusta pysyvästi. Kantajille on 

olemassa lääkehoito, joka vähentää viruksen määrää verestä.

Hepatiitti C

Hepatiitti C tarttuu yleensä veritartuntana esimerkiksi huumeneulojen välityksellä. 

Se voi tarttua myös yhdynnässä. C-hepatiitti voi tarttua äidiltä lapselle raskauden, 

synnytyksen tai imetyksen aikana. Tauti on usein oireeton ja siihen on lääkehoito. 

Hoidon jälkeen osa kantajista ei enää tartuta tautia. Hoitamaton C-hepatiitti voi 

aiheuttaa maksavaurion. Tautiin ei ole rokotetta.

Herpes

Herpestä on kahta tyyppiä. Toinen tyyppi voi olla suussa ja toinen sukuelimissä. 

Suun herpes eli huuliherpes ei ole seksitauti. Se voi kuitenkin tarttua sukuelimiin 

suuseksissä. Sukuelinten herpes aiheuttaa rakkuloita sukuelimiin. 

Hoitamaton hepatiitti B voi aiheuttaa vaarallisen maksatulehduksen. 

Tautiin on olemassa rokote, joka antaa 90 % suojan sairastumiselta.



60

Herpestä ei voi testata ennen kuin rakkuloita on muodostunut. Testi otetaan 

rakkulasta pumpulipuikolla. Herpekseen ei ole parannuskeinoa. Oireita voidaan 

kuitenkin lievittää ja rakkuloiden syntyä ehkäistä lääkkeillä. Tauti voi tarttua 

vauvaan synnytyksessä, jos äidillä on rakkuloita sukuelimissä. Se on vaarallista. 

Jos raskaana oleva epäilee että hänellä on sukuelinten herpes, on siitä tärkeää 

kertoa neuvolassa ja synnytyssairaalassa.

Hiv eli hi-virus

Hi-virus tarttuu suojaamattomassa yhdynnässä tai veritartuntana esimerkiksi 

huumeneulojen välityksellä. Tartunta todetaan verikokeella.  Tauti etenee hitaasti. 

Tartunnan saanut sairastuu helposti muihin sairauksiin. Hiv-infektion viimeinen 

vaihe on aids eli immuunikato. Tartunnan jälkeen ihminen voi olla vuosia lähes 

oireeton. Sairaus voi tarttua äidistä lapseen raskauden aikana, synnytyksessä 

tai imetyksen aikana. Raskauden aikaisella lääkehoidolla voidaan tartunta estää 

tehokkaasti. Imetys on kiellettyä. Hiv-infektiota ei voida parantaa. On kuitenkin 

olemassa lääkkeitä, jotka hidastavat tai pysäyttävät viruksen toiminnan. 

Herpes voi tarttua suojaamattomassa yhdynnässä, vaikka rakkuloita ei ole. 

Sukuelinten herpes on hyvin yleinen tauti. Oireet tulevat viikon kuluttua tartunnasta. 

Ensin sukuelimissä tuntuu kihelmöintiä ja kipua. Sitten sukuelimiin muodostuu yksi 

tai useampia kipeitä rakkuloita. Herpes voi olla pitkiä aikoja oireettomana.
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Klamydia

Klamydia on hyvin yleinen seksitauti. Se tarttuu suojaamattomassa yhdynnässä 

ja suuseksissä. Jos äidillä on hoitamaton klamydia, se voi tarttua synnytyksen 

aikana lapseen. Klamydia ei aiheuta suurimmalle osalle mitään oireita, siksi se 

tarttuu helposti. Oireena voi olla alavatsakipua, kirvelyä virtsatessa ja poikkeavaa 

valkovuotoa. Tartunta todetaan virtsanäytteestä. Klamydiaan on tehokas lääkehoito. 

Jos sairautta ei hoideta, se voi aiheuttaa lapsettomuutta miehelle ja naiselle. 

Klamydia altistaa kohdun ulkopuoliseen raskauteen.

Kuppa

Kuppa eli syfilis on hitaasti kehittyvä sairaus. 

Hoitamattomana se on hyvin vaarallinen. 

Kuppa tarttuu suojaamattomassa yhdynnässä sekä suuseksissä. 

Oireita voi olla paljon, tai sairaus voi olla oireeton. Ensimmäinen oire on yleensä

kovareunainen haava tartuntakohdassa. Haava voi parantua itsestään, mutta 

myöhemmin voi tulla oksentelua, täplikästä ihottumaa ja nousta lämpö. Tartunta 

todetaan verikokeella. Kuppaan on olemassa hoito. Jos hoito aloitetaan aikaisin, 

tauti paranee kokonaan. Hoitamaton kuppa voi tarttua raskaana olevasta 

naisesta sikiöön. 
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Tippuri

Tippurin tarttuu suojaamattomassa seksissä tai suuseksissä. Se voi tarttua 

synnytyksen aikana äidistä lapseen. Naisella tippurin oireita voivat olla alavatsakipu, 

poikkeava valkovuoto ja kirvely virtsatessa. Miehellä oireena voi olla kirvely 

virtsatessa ja virtsaputkesta voi valua harmaata tai keltaista märkää. Tippuri voi olla 

myös oireeton. Tartunta tutkitaan virtsanäytteestä. Tippuriin on lääkehoito. 

Hoitamaton tippuri saattaa aiheuttaa naisella munasarjatulehduksen ja miehellä 

eturauhas- ja lisäkivestulehduksen. Hoitamaton tippuri voi aiheuttaa lapsettomuutta.

Kondylooma eli visvasyylä

Kondylooma on yleisin seksitauti. Sen aiheuttaa ihmisen 

papilloomavirus (HPV). Tauti tarttuu suojaamattomassa 

yhdynnässä tai suuseksissä. Papilloomavirus voi aiheuttaa miehen tai naisen 

sukuelimiin syyliä, tai muutoksia naisen kohdunsuulle. Syylät ovat pieniä ja yleensä 

hyvänlaatuisia paukamia ihossa. Ne voivat kutittaa ja levitä rykelminä alapäässä. 

Syylät voivat lähteä pois itsestään tai lääkäri voi poistaa niitä leikkaamalla tai 

jäädyttämällä. On olemassa myös voiteita joiden avulla syyliä voi hoitaa kotona. 

Papilloomavirusta tuhoavaa hoitoa ei ole ja kondyloomat tulevat helposti takaisin. 

Papa-näytteellä voidaan tutkia onko papilloomavirus aiheuttanut muutoksia

kohdunsuulle. Kondylooma ei vaikuta raskauteen tai kykyyn tulla raskaaksi. 

Kondyloomaan on kehitetty rokote, mutta se pitää ottaa ennen tartuntaa. 
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Jos epäilet että sinulla on seksitauti, on tärkeää käydä testeissä ja hoitaa tartunta 

mahdollisimman pian. On hyvä miettiä keneltä ja milloin sairaus on voinut tarttua.

Tartuntatautilain mukaan kupan, hiv:n, klamydian ja tippurin tutkiminen, 

hoitaminen ja hoitoon tarvittavat lääkkeet ovat potilaalle ilmaisia. 

C- ja B hepatiittitartunnan hoitoon tarvittavat lääkkeet ovat myös ilmaisia. 

Kondylooman ja herpeksen hoito ja lääkkeet ovat maksullisia. 

Ilmaisissa seksitautitesteissä voi käydä esimerkiksi terveyskeskuksessa. 

Vakituinen seksikumppani pitää hoitaa yhtä aikaa, muuten tartunta voi uusiutua.

Jos kyseessä on kuppa, hiv, tippuri, klamydia, hepatiitti C tai hepatiitti B tartunta, on 

tärkeää selvittää kaikki seksikumppanit joilta tartunnan on voinut saada tai 

joille olet itse voinut siirtää tartunnan. Kaikille tartunnan saaneille pitää ilmoittaa 

ja heidät pitää ohjata seksitautitesteihin. 

Mitä tehdä jos epäilet tartuntaa?
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Naisen terveystarkastukset
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Tässä osiossa käydään läpi gynekologinen tutkimus, 

seulonnat ja rintojen tutkiminen. Tekstissä kerrotaan 

papa-kokeesta ja mammografiasta sekä neuvotaan 

rintojen tutkiminen kotona.
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Gynekologiset tutkimukset ja seulonnat kuuluvat naisen elämään. Niissä käymällä 

huolehdit terveydestäsi. Naisten seksuaaliterveyteen liittyviä asioita hoidetaan 

yleensä terveyskeskuksissa, neuvoloissa tai yksityisissä lääkärärikeskuksissa.

Omaa terveyttä pitää tarkkailla myös kotona. Naisen on tärkeää tutkia omat 

rintansa kerran kuussa. On myös hyvä tietää, kuinka pitkä oma kuukautiskierto 

on sekä seurata, kuinka pitkään kuukautiset kestävät ja millaista vuoto on. Kun 

tarkkailet kehoasi säännöllisesti, voit huomata muutokset aikaisessa vaiheessa.

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus on naisen terveystutkimus. Tutkimuksessa kysytään 

terveyteen liittyviä kysymyksiä sekä tutkitaan sukuelimet ja rinnat. 

Gynekologisessa tutkimuksessa on tärkeää käydä silloin, kun sukuelinten tai 

rintojen terveys huolestuttaa. Gynekologisen tutkimuksen tekee gynekologi tai 

yleislääkäri. Osan tutkimuksesta voi tehdä myös hoitaja. Naisten terveyteen 

perehtyneet lääkärit ja hoitajat ovat usein naisia, mutta myös mies voi toimia 

gynekologina tai hoitajana. Jos et voi esimerkiksi uskonnon vuoksi käydä 

mieslääkärin vastaanotolla, kerro siitä aikaa varatessasi. 
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Tutkimuksessa on kolme vaihetta. Ensimmäiseksi kysytään terveyteen liittyviä 

kysymyksiä. Esimerkiksi: Kuinka pitkä kuukautiskiertosi on? Minkä ikäisenä 

kuukautisesi alkoivat? Oletko synnyttänyt? Seuraavaksi mitataan verenpaine, 

pulssi, paino ja pituus. Jos jokin asia mietityttää, voit kertoa siitä lääkärille 

tai hoitajalle.

Seuraavaksi tarkistetaan sukuelimet. Tutkimukseen voi valmistautua käymällä 

vessassa ja tekemällä tavallisen alapesun. Tutkimuspöydälle meneminen voi 

jännittää ja ujostuttaa. Tärkeintä on yrittää rentoutua. Tutkimuksen tekevä hoitaja 

tai lääkäri on nähnyt paljon erilaisia sukuelimiä, eikä tilannetta tarvitse hävetä.

Tutkimus ei satu. Tutkimuksessa tarkistetaan, ovatko sukuelimien iho ja limakalvot 

terveet.

Asento gynekologisessa tutkimuksessa

Seuraavaksi tutkimuksen tekijä katsoo 

emättimen sisälle tähystimen avulla. 

Hän tarkistaa kohdun napukan ja 

ottaa tarvittaessa näytteitä.
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Viimeiseksi lääkäri tekee sisätutkimuksen. Hän tunnustelee kohdun ja munasarjat 

laittamalla kaksi sormea emättimen sisälle ja painamalla toisella kädellä vatsan 

päältä. Lääkäri voi tutkia kohtua ja munasarjoja myös ultraäänilaitteella vatsan 

päältä tai emättimen sisältä.

Gynekologisen tutkimuksen lopuksi naiselle olisi 

hyvä tehdä rintojen tutkimus. Tutkimuksen tekee 

lääkäri tai hoitaja. Hän tarkastaa rintojen ihon 

kunnon ja tunnustelee, onko rinnoissa kyhmyjä 

tai kasvaimia.

Gynekologilla tai lääkärillä kannattaa käydä:

- 1 - 3 vuoden välein

- kun ehkäisyä suunnitellaan

- jos sinua vaivaavat runsaat, kivuliaat tai hyvin epäsäännölliset kuukautiset

- jos sukuelimiä kirvelee, kutisee, niissä on näppylöitä tai haavaumia

- valkovuoto on pahanhajuista, oudon väristä tai veristä vaikka ei ole kuukautiset

- alavatsa on erittäin kipeä tai toistuvasti kipeänä

- jos kuukautiset eivät ole alkaneet 16- vuotiaana

-haluatte saada lapsen, mutta raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa 

 vaikka yhdyntöjä on säännöllisesti

Sisätutkimus
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Nuoren tytön ei tarvitse käydä gynekologisessa tutkimuksessa, jos hän ei ole 

aloittanut seksielämää ja yhdyntöjä tai hänellä ei ole gynekologisia vaivoja. 

Ehkäisy- ja seksuaaliterveysasioista voi käydä juttelemassa lääkärin tai 

sairaanhoitajan kanssa milloin vain. Mittausten ottaminen ja haastatteleminen 

riittävät esimerkiksi hormonaalisen ehkäisyvalmisteen käytön aloittamiseen.

Seulonnat

Seulonta on ilmainen terveystutkimus. Tutkimukseen kutsutaan kaikki 

tietyn ikäiset naiset. Seulonnoilla ehkäistään esimerkiksi rintasyöpää 

ja kohdunkaulansyöpää.

Papa-koe

Papa-näyte otetaan kohdunkaulasta ja sen suulta. Emättimen sisälle nähdään 

tähystimen, eli spekulan avulla. Näytteestä tutkitaan, onko kohdunsuussa 

papilloomaviruksen aiheuttamia muutoksia. Näytteen ottaa yleensä hoitaja tai 

lääkäri terveysasemalla tai neuvolassa. Näytteen ottaminen ei satu, mutta se 

voi tuntua epämiellyttävältä. Näytteen ottamisen jälkeen voi tulla vähän veristä 

vuotoa. Ensimmäisen kerran papa-kokeeseen kannattaa mennä 1 - 2 vuoden 

kuluttua siitä, kun on aloittanut yhdynnät. Papa-koetta ei mielellään oteta 

kuukautisten aikana.
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Kohdunkaulan syöpä on rintasyövän jälkeen toiseksi yleisin naisten syöpä. 

Papa- näytteen avulla syöpään johtavat muutokset löydetään aikaisin. 

Seulontojen ansiosta Suomessa kuolee kohdunkaulan syöpään vähemmän 

naisia kuin missään muualla maailmassa. Suomessa kaikki 30 - 60 vuotta 

täyttäneet naiset kutsutaan viiden vuoden välein papa-kokeeseen. 

Papa-näyte kuitenkin suositellaan otettavaksi 2 - 3 vuoden välein, 

seksielämän aloittamisesta lähtien.

Papa-näytteen ottaminen
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Mammografia

Mammografian avulla etsitään syövän aiheuttamia muutoksia rinnoista. 

Mammografiassa rinta puristetaan ohueksi kahden levyn väliin ja siitä otetaan 

röntgenkuva. Kuvasta voidaan nähdä, onko rinnassa kyhmyjä tai kasvaimia, joita 

ei voi löytää tunnustelemalla. Kaikki muutokset eivät ole syöpää. Mitä aikaisemmin 

syövän aiheuttamat muutokset löydetään, sitä paremmin syövästä paranee.  

että nainen tutkii itse säännöllisesti omia rintojaan. 

Jos hoitaja tai lääkäri toteaa rinnassa muutoksen, 

ohjataan nainen mammografiaan tai rintojen 

ultraäänitutkimukseen.

Mammografiaan kutsutaan Suomessa kaikki 50 - 60-vuotiaat naiset kahden 

vuoden välein. Rintasyöpä voi tulla myös nuoremmalle naiselle. Siksi on tärkeää, 

Mammografia

Rintasyöpä

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. 

Eniten rintasyöpää on yli 60-vuotiailla naisilla. 

Jos äidilläsi, isoäidilläsi tai siskollasi on ollut 

rintasyöpä, sinulla on suurempi riski sairastua.
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Rintasyöpäkasvaimen voi löytää tutkimalla itse omia rintoja, eli katselemalla ja 

tunnustelemalla niitä. Rinnat voi tutkia myös hoitaja tai lääkäri, jos pyydät sitä. 

Jos rinnasta löydetään kasvain, se ei välttämättä ole syöpää. Tarvittaessa 

tutkimuksia tehdään lisää sairaalassa. Kyhmystä voidaan ottaa esimerkiksi 

solunäyte ohuella neulalla. Rintasyövällä voi olla myös muita oireita kuin 

kasvaimen löytyminen rinnasta.

Jos sinulla on jokin näistä oireista, mene lääkäriin:

Rinnassa on patti, 
jossa ei ole kipua

Rinnan ihossa on muu-
toksia, esimerkiksi 
kovettumia

Nännistä vuotaa eritettä
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Ihossa tai nännissä on kuoppa

Naisen on hyvä tutkia omat rintansa kerran kuukaudessa. Tutkiminen kannattaa 

tehdä 2 päivää kuukautisten jälkeen. Rintojen tutkiminen kuuluu kaikenikäisille 

naisille. Rintoja pitää tutkia vielä vanhanakin säännöllisesti, vaikka kuukautisia 

ei enää tule. Rintojen itsetutkiminen on tärkeää, jotta rintasyövän aiheuttamat 

kasvaimet löydetään mahdollisimman aikaisin. 

Rintojen tutkiminen kotona
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Normaali rinnan rakenne Kasvaimia rinnassa

Rinnassa on rasvan lisäksi maitoa tuottavia rintarauhasia. Rintarauhasten 

koko vaihtelee kuukautiskierron eri vaiheissa. On yleistä, että rintarauhaset 

voivat välillä olla kipeät ja kovan tuntuiset. Jos rinnassa tuntuu kova kyhmy, 

joka ei ole ollut siellä ennen, on se hyvä tarkistuttaa. 

Suurin osa kyhmyistä on vaarattomia. 
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Rintojen tutkiminen tehdään katselemalla ja tunnustelemalla.

Tutkiminen aloitetaan 
katselemalla rintoja peilin 
edessä ilman paitaa ja 

rintaliivejä.

Sitten rintoja katsellaan 
sivulta vuorotellen kumpikin 

kylki peiliin päin.

Seuraavaksi rintoja 
katsellaan edestäpäin 

kädet ylhäällä.
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Sitten rintoja katsellaan kädet 
ylhäällä kummaltakin puolelta.

Lopuksi katsotaan rintojen alle.
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Kiinnitä huomiota nännien ja rintojen kokoon, muotoon 

ja ihon väriin. Purista rintoja hellästi läheltä nänniä 

ja tarkkaile, tuleeko rinnasta eritettä. Onko ihon väri 

muuttunut? Näkyykö nännissä tai muualla ihossa 

kuoppia tai koloja?

Rintojen tunnustelu on helppo aloittaa suihkussa. 
Levitä saippuaa iholle ja tunnustele rintojasi 
hellästi painelemalla.
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Aloita tutkiminen käsi ojennettuna suoraksi ylös ja 
tunnustele rintaa joka puolelta.

Tarkka tunnustelu tehdään selällään sängyssä. 

Rintaa tunnustellaan joka puolelta kämmenellä painellen. 

Pidä tunnustellessasi sormet suorina, älä painele pelkästään sormenpäillä. 

Kierrä koko rinta läpi pyörivin liikkein.

Jos rinnat ovat isot, voi kyljen alle laittaa tyynyn.
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Seuraavaksi ojenna käsi sivulle ja 
tunnustele rinta joka puolelta.

Lopuksi laita käsi kylkeä 
vasten ja tunnustele rinta 
samalla tavalla.

Tunnustele toinen rinta toistaen ohjeet.
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Naisten arkisia vaivoja
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Tässä osiossa käydään läpi hiivatulehduksen, 

virtsatieinfektion ja virtsankarkailun oireet sekä hoito. 

Osiossa kerrotaan myös limakalvojen kuivuudesta sekä 

erilaisista vuodoista.
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Nainen voi saada helposti tulehduksen emättimeen ja virtsateihin. Tulehduksilta 

voi välttyä huolehtimalla alapään puhtaudesta. Lähes jokaisella naisella on joskus 

esimerkiksi hiivatulehdus. On tärkeää huomata milloin oireet vaativat hoitoa.

Hiivatulehdus

Emättimen hiivatulehdus on yleinen naisten vaiva. Se ei ole vaarallinen, mutta 

tarvitsee hoitoa. Häpyhuulet kutisevat ja kirvelevät. Emättimestä tulee valkoista, 

hajutonta ja kokkareista vuotoa. Emättimen limakalvot ovat kipeät ja punaiset.

Voit ehkäistä hiivatulehduksen huolehtimalla 

alapään puhtaudesta oikein. Kun käyt WC:ssä, 

pyyhi sukuelinten alue aina edestä taaksepäin. 

Älä pese emätintä saippualla. 

Bideesuihkun eli alapesuun 

tarkoitetun suihkun käyttö on hyvä 

keino huolehtia puhtaudesta.
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Hiivatulehdus voi tulla monesta syystä. Ehkäisypillereiden ja antibioottien käyttö 

voi joskus aiheuttaa hiivatulehduksen. Terveyssiteiden tai liian tiukkojen housujen 

käyttö voi aiheuttaa hiivatulehduksen, jos limakalvot hautuvat. Hiivatulehdus on 

myös yleinen vaiva raskauden aikana.

Tarvitset lääkärin hoitoa, jos:

- Sinulla on hiivatulehdus ensimmäistä kertaa

- Olet alle 16-vuotias

- Olet yli 60-vuotias

- Olet raskaana ja epäilet hiivatulehdusta

- Pissaaminen on vaikeaa, sinulla on alavatsakipuja ja kuumetta

- Häpyhuulissasi on rakkuloita

- Emättimestäsi tulee verta, mutta sinulla ei ole kuukautisia

- Emättimestäsi tulee pahanhajuista vuotoa

Jos olet sairastanut hiivatulehduksen ennenkin, voi tulehdusta hoitaa apteekista 

ostettavilla emätinpuikoilla. Emätinpuikkoja voi käyttää myös 

kuukautisten aikana.



84

Virtsatieinfektio

Virtsatieinfektio eli pissatulehdus on virtsaputken ja virtsarakon tulehdus. 

Tulehduksen aiheuttaa bakteeri. Virtsatieinfektion voi saada helposti, jos 

sairastaa diabetesta, sukuelinten limakalvot ovat huonokuntoiset tai on 

vaikeuksia virtsata normaalisti. Esimerkiksi ympärileikatuilla naisilla voi olla 

helposti virtsatieinfektioita. Myös yhdyntä voi aiheuttaa tulehduksen. 

Sitä voi ehkäistä käymällä pissalla heti yhdynnän jälkeen.    

Virtsatieinfektion oireita ovat kirvely virtsatessa, tarve virtsata 

useammin,  lievä kuume, vatsakipu ja selkäkipu. Infektio 

todetaan virtsanäytteestä ja hoidetaan lääkärin määräämällä 

antibioottikuurilla. Hoitamaton virtsatieinfektio voi aiheuttaa

munuaisten tulehduksen.

Jos virtsatieinfektioita tulee usein, voi niitä kokeilla ehkäistä

juomalla runsaasti. Silloin virtsa vaihtuu rakossa usein. 

Myös happamien juomien, kuten karpalomehun 

juomisesta voi olla apua.
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Virtsankarkailu

Virtsankarkailu eli inkontinenssi on naisten yleinen ongelma. Virtsankarkailu 

tarkoittaa sitä, että virtsan vuotamista virtsarakosta ei voi estää. Virtsankarkailu 

on yleistä vaihdevuosien jälkeen, mutta sitä voi olla kaiken ikäisillä naisilla. 

Virtsankarkailua voi tulla esimerkiksi synnytyksen jälkeen.

Virtsankarkailua voi hoitaa kotona. Apuna voi käyttää terveyssiteitä ja vuoteen 

suojia. Jos nainen on ylipainoinen, laihduttaminen auttaa virtsankarkailuun. 

Lantionpohjan lihasten, eli sukuelinten alueen lihasten vahvistamisesta on myös 

apua. Jos laihduttaminen ja lantionpohjan lihasten vahvistaminen ei riitä, voidaan 

virtsankarkailuongelmaa hoitaa fysioterapialla, leikkauksella tai lääkkeillä.

Virtsaa voi karata esimerkiksi aivastaessa tai yskiessä, eikä sitä voi estää. 

Tällainen ponnistusvirtsankarkailu on yleistä. Virtsaa voi karata myös pieniä 

määriä aina, kun virtsarakko on täynnä, vaikka ei aivastaisi tai yskisi. 

Tätä kutsutaan ylivuotovirtsankarkailuksi. Joskus virtsankarkailu voi olla niin 

voimakasta, että koko virtsarakko tyhjenee kerralla. Tyhjeneminen tapahtuu 

heti, kun tuntee virtsaamisen tarvetta. Sitä kutsutaan pakkovirtsankarkailuksi. 

Virtsankarkailu voi olla myös sekamuotoista. Jos virtsaa karkaa paljon ja usein, 

ja se häiritsee normaalia elämää, on hyvä mennä lääkärin vastaanotolle.
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Harjoitus on hyvä toistaa aamulla ja illalla. Viikossa voi pitää yhden taukopäivän 

harjoituksista. Voit testata jännitätkö oikeita lihaksia laittamalla kaksi puhdasta 

sormea emättimeen, kun teet harjoitusta. Jos jännität oikeita lihaksia, tunnet 

kuinka emätin puristaa sormia.

Sukuelinten limakalvojen kuivuus on yleinen naisten vaiva. Kuivuus voi johtua 

monista syistä. Vanhemmilla naisilla syynä on usein vaihdevuosien jälkeen 

estrogeeni-hormonin puute. Ongelma on tuttu myös imettäville naisille.

Joskus e-pillerit aiheuttavat sukuelinten limakalvojen kuivumista.

Limakalvojen kuivuus

Lantionpohjan lihaksia voi kuntouttaa tekemällä lihasharjoituksia. Lihashajoitteiden 

teko kannattaa opetella jo nuorena. Erityisen tärkeää lantionpohjan lihasten 

vahvistaminen on synnytyksen jälkeen. Harjoittelun voi aloittaa jännittämällä alapään 

lihaksia viiden sekunnin ajan, niin kuin pidättäisi virtsaa. Sitten lihakset rentoutetaan 

kymmeneksi sekunniksi. Harjoitus toistetaan 10-20 kertaa.

Lantionpohjan lihasten vahvistaminen
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Kun emättimen limakalvot ovat kuivat, sitä voi kirvellä ja emätin voi tulehtua 

helposti. Emättimen limakalvoille voi tulla haavoja ja kuivuus aiheuttaa kipua 

yhdynnän aikana. Kuivien limakalvojen takia virtsatieinfektioita tulee helposti ja 

kuivuus voi aiheuttaa myös virtsankarkailua.

Sukuelinten limakalvojen kuivuutta voi hoitaa monella tavalla. Puhtaudesta on 

huolehdittava, mutta tavallista saippuaa ei saa käyttää emättimen pesemiseen. 

Puhdas vesi riittää. Sukuelimiä ei saa pestä liian usein. 

Voit halutessasi ostaa esimerkiksi apteekista pesunestettä, 

joka on sopivaa sukuelinten pesemiseen. Siinä ei ole 

hajusteita eikä se ole yhtä kuivattavaa, kuin tavallinen 

saippua.

Kuivuuteen voi auttaa apteekista ostettavat limakalvoja 

hoitavat emätinpuikot tai voiteet. Liukuvoide voi helpottaa

yhdyntöjä vähentämällä hankausta. 
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Mene lääkärin vastaanotolle, jos:

- Emättimestä tulee veristä vuotoa, vaikka ei ole kuukautiset.

- Virtsaaminen sattuu.

- Ilman reseptiä saatavat lääkkeet eivät auta.

- Emättimessä on tulehduksen oireita. Silloin emätin on kipeä 

  ja haisevaa valkovuotoa tulee paljon.

Jos sukuelinten limakalvot ovat kuivat, kannattaa terveyssiteitä käyttää vain 

kuukautisten aikana. Älä käytä tiukkoja tai hankaavia alusvaatteita. 

Jos emättimen kuivuus johtuu vaihdevuosista, voi kuivuutta hoitaa estrogeenia 

sisältävillä lääkkeillä. Ne ovat yleensä reseptillä

saatavia emätinpuikkoja tai tabletteja. 

Emätinpuikkoja
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Joskus valkovuoto voi muuttua pahan hajuiseksi bakteeritulehduksen vuoksi. 

Haju voi muistuttaa esimerkiksi kalan hajua. Valkovuoto voi olla harmaata ja 

alapäätä kutisee. Tulehdus paranee yleensä hyvin antibioottikuurilla tai oireet 

voivat helpottaa itsestään. Raskaana olevalle bakteeritulehdus voi aiheuttaa 

ennenaikaisen synnytyksen.

Keltainen, harmaa tai haiseva vuoto ei ole normaalia. Mene lääkärin vastaanotolle, 

jos vuoto poikkeaa normaalista ja se huolestuttaa sinua, tai jos epäilet seksitautia. 

Jos valkovuodossa on verta eikä sinulla ole kuukautiset, alavatsa on kipeä, vuoto 

haisevaa ja nousee korkea kuume, on mentävä nopeasti lääkärin vastaanotolle.  

Silloin voi olla vakava tulehdus kohdussa. 

Alapään hajut ja vuodot

Emättimestä tulee aina vähän valkovuotoa.  Valkovuodon määrä ja väri muuttuu 

kuukautiskierron eri vaiheissa. Vuoto voi olla kuukautisten jälkeen tai niiden alussa 

hieman ruskeaa. Muulloin vuodon väri vaihtelee vaaleasta kirkkaaseen. Tavallinen 

valkovuoto ei haise pahalle. Kuukautiskierron puolivälissä vuotoa tulee tavallisesti 

hieman enemmän.
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Seksuaalioikeudet
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Tämä osio kertoo seksuaalioikeuksista. Tekstissä 

kerrotaan mikä on henkilökohtainen alue,

käydään läpi seksuaalioikeudet ja kerrotaan 

mitä on seksuaalinen häirintä.
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Henkilökohtainen alue

Jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen alue. Henkilökohtainen alue on sinun 

ympärilläsi oleva tila. Jokainen päättää itse, kuka saa tulla henkilökohtaiselle 

alueelle ja kuka saa koskettaa. Sinä päätät myös, mihin kehossasi saa koskea. 

Jos toisen ihmisen kosketus tuntuu pahalta, sinulla on oikeus sanoa ei.

Kaikilla on eri kokoinen henkilökohtainen 

alue. Henkilökohtainen alue on myös eri 

kokoinen eri kulttuureissa. Suomalaisen 

henkilökohtainen alue on yleensä iso. 

Suomessa on tavallista, ettei toista 

kosketeta heti tavattessa muuten kuin 

kättelemällä. Usein ajatellaan, että 

esimerkiksi halaus kuuluu ystäville ja 

perheelle.
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Seksuaalioikeudet tarkoittavat 

sitä, että yksilöt ja pariskunnat 

saavat päättää omista 

seksuaalisuuteen kuuluvista 

asioista. Seksuaalisuuteen 

kuuluu esimerkiksi seurustelu, 

seksi, naimisiinmeno ja lasten hankkiminen.  

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet perustuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Seksuaalioikeuksiin 

kuuluu esimerkiksi oikeus elämään, turvallisuuteen, yksityisyyteen, tasa-arvoon, 

vapauteen ja elämään ilman syrjintää.  Saat päättää omasta kehosta, kukaan ei 

saa koskea sinuun ilman lupaa. Sinulla on oikeus terveyteen. Kun tarvitset hoitoa, 

sinua hoidetaan luottamuksellisesti. Saat päättää omista asioista, ajatella vapaasti 

ja kertoa mielipiteesi. Saat käydä koulua ja opiskella. Saat mennä naimisiin kenen 

kanssa haluat ja hankkia lapsia niin monta kuin haluat. Tai sitten sinun ei tarvitse 

hankkia lapsia, jos päätät niin. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille ja jokaisella on 

oikeus vaatia niiden toteutumista.
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Seksuaalinen häirintä

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ihmistä loukkaavaa tekoa, joka 

liittyy seksuaalisuuteen ja tapahtuu ilman lupaa. Seksuaalista häirintää voi olla 

pienikin teko, jos se loukkaa teon kohteena olevaa. Häirintää ja ahdistelua voi 

tapahtua missä vain, myös kotona, koulussa tai internetissä. 

Häiritsijä voi olla tuttu tai tuntematon henkilö, mies tai nainen. 

Seksuaalinen häirintä on väärin ja laissa kielletty.

Ystävällinen kosketus voi 
 esimerkiksi lohduttaa

Luvaton seksuaalinen kosketus 
voi loukata
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Seksuaalista häirintää on erilaista. Se voi olla esimerkiksi luvatonta 

koskettamista tai yhdyntään pakottamista. Se voi olla nimittelyä tai syrjimistä. 

Ketään ei saa pakottaa seksiin. Yhdyntään pakottamista kutsutaan 

raiskaukseksi ja se on rikos. Edes aviopuolisot tai seurustelukumppanit eivät 

saa pakottaa toisiaan yhdyntään. Suomessa on laitotonta harrastaa seksiä 

alle 16-vuotiaan kanssa.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaaminen on Suomessa kielletty. Se on lain mukaan 

väkivaltarikos ja ympärileikkauksen tekijä voi saada vankeusrangaistuksen. 

Suomessa asuvia tyttöjä ei saa myöskään lähettää ulkomaille ympärileikattaviksi.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan ulkoisten sukuelinten pois 

leikkaamista tai vahingoittamista. Puutteellisilla välineillä ja likaisessa ympäristössä 

tehty leikkaus voi vaarantaa hengen. Ympärileikkauksia tehdään monista syistä. 

Useissa kulttuureissa se on tapa, johon pitkään jatkuneet perinteet velvoittavat. 

Ympärileikkausta harjoitetaan Afrikan maissa, Lähi-idässä ja Aasiassa. 
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Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) suosittelee 

sairaalassa tehtävää avausleikkausta faraonisesti leikatuille tytöille ja naisille. 

Avausleikkaus on hyvä tehdä ennen raskautta, mutta se voidaan tehdä myös 

raskauden aikana. 

Suurin osa tytöistä ympärileikataan 4-10 vuoden iässä. Joissakin kulttuureissa 

leikkaus tehdään jo vauvoille tai vasta sitten kun nainen on synnyttänyt.

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen tapoja on monia. Eri tapoja myös 

yhdistellään. Sukuelinten vahingoittaminen esimerkiksi pistämällä tai 

viiltelemällä on myös yksi ympärileikkauksen muoto.

Klitoris on leikattu pois Klitoris ja pienet 
häpyhuulet on poistettu,

isoja häpyhuulia on 
leikattu

Faraoninen tapa,
häpyhuulet on leikattu 
ja ommeltu yhteen
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Ympärileikkaus vaikuttaa naisen elämään paljon ja vahingoittaa seksuaalisuutta. 

Puutteellisissa oloissa tehty ympärileikkaus on kivulias ja vaarallinen toimenpide. 

Ympärileikkauksesta voi seurata vakava tulehdus tai verenmyrkytys.

Nainen tai tyttö voi menettää paljon verta.  

Ympärileikkauksen jälkeen voi tulla monenlaisia terveysongelmia. 

Virtsaaminen voi hankaloitua tai virtsa ei pääse tulemaan ulos ollenkaan. 

Yhdynnät voivat olla kivuliaita ja hankalia. Synnyttäminen on vaarallista, erityisesti 

jos naiselle on tehty faraoninen ympärileikkaus. Naisen seksuaalinen hyvinvointi 

kärsii ympärileikkauksesta, sillä ulkoiset sukuelimet tuottavat nautintoa seksissä

ja itsetyydytyksessä. Ympärileikkauksesta voi seurata paljon psyykkisiä ongelmia.

Länsimaihin muuttanut ympärileikattu nainen tai tyttö voi kokea hankalaksi 

sairaalaan tai terveyskeskukseen menemisen, jos asia koskee seksuaaliterveyttä. 

Omassa kulttuurissaan häntä pidetään normaalina ja ympärileikkauksen vuoksi 

siveellisenä. Suuomessakin asuu ympärileikattuja tyttöjä ja naisia ja heitä voidaan 

auttaa. Ympärileikkausperinteen lopettamiseksi on tärkeää, että Suomesta ei viedä 

lapsia ympärileikattavaksi ulkomaille.

Ympärileikkauksen vaikutukset
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Terveys ja siitä huolehtiminen on jokaisen oikeus.

Kun jokin asia omassa terveydessä huolettaa on tärkeää hakea apua.

Ongelmien kanssa ei kannata jäädä yksin, kysy rohkeasti neuvoja vaikka

aihe on arkaluontoinen. Näin terveydestä tulee huolehdittua ennen kuin pienet 

asiat muuttuvat suuriksi. Jokainen saa apua ja terveysneuvontaa esimerkiksi 

omasta terveyskeskuksesta. Neuvolassa pidetään huolta raskaana olevista ja 

lapsiperheistä. Tarpeen vaatiessa tutkimuksia ja hoitoa jatketaan sairaalassa. 

Naisen terveys ja käsitys itsestä ovat eri ikäisinä erilaisia, mutta aina yhtä 

arvokkaita. On hienoa kasvaa teini-ikäisyyden kuohuvista tunteista aikuisuuden 

läpi vaihdevuosiin pitäen huolta itsestään ja arvostaen naiseuttaan. 

Naisen terveys on aina olennainen!

Loppusanat
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Tämä opas on tehty jokaiselle naiselle käsikirjaksi omasta tervey-
destään. Oppaassa käydään läpi seuraavat aihe-alueet:

OlenNainen opas on jokaiselle naiselle tarkoitettu 
helppolukuinen käsikirja seksuaaliterveydestä. 
Opas sisältää olennaista tietoa kuukautisista, 
vaihdevuosista, raskauden ehkäisystä, naisen 

terveystarkastuksista ja monesta muusta tärkeästä 
asiasta. Teksti on suunniteltu vaivattomaksi 

lukea ja oppaassa on käytetty runsaasti 
havainnollistavaa kuvitusta.


