
 SEKSUAALITERVEYDEN HOITOPOLKU 

ASIAKAS 

Ongelma TARVE  

Tehtävänjako ja 

lähetekriteerit  

terveydenhuollossa 

 

Perus-

terveyden- 

huolto 

Erikois- 

sairaanhoito 



OHJAUS 

 Kaikki asiakastyötä 
tekevät 

ammattilaiset 

Sisältö 

SEKSUAALI-
NEUVONTA 

Tarjolla sekä 
erikoissairaan-
hoidossa että 

perusterveyden-
huollossa 

Lähetekriteerit 
SEKSUAALI- 

TERAPIA 

Tarjolla 
erikoissairaanhoidossa 
psykiatrisille potilaille 

Yksityiset toimijat 

Lähetekriteerit 



OHJAUS 
 On tavoitteellista, tilannekohtaista hoitotyössä 

tapahtuvaa 

 Sisältää tiedon antamisen esim. raskauteen, 
sairauteen, leikkaukseen ja niiden hoitoon liittyen 

 Ohjauksen piiriin kuuluvat kaikki neuvoloiden, 
terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon asiakkaat 

 Kaikki asiakkaat voivat hyötyä puheeksi 
ottamisesta ja luvasta puhua 

 Edellyttää työntekijältä rohkeutta ottaa puheeksi 
ja valmiutta kuunnella 



SEKSUAALINEUVONTA 
 Seksuaaliongelmien ennaltaehkäisyä kun ohjaus ja kuuntelu ei 

riitä 

 Ajankohtaisen ja kohdennetun tiedon antamista liittyen tiettyyn 
sairauteen tai tilanteeseen,  

esim. syöpä, diabetes, lapsettomat, raskauden keskenmeno / 
keskeytys, sydän- ja verisuonisairaudet, vammautuneet, 
neurologiset pulmat, geriatrian, urologian ja naistentautien, 
psykiatrian asiakkaat, radikaalin leikkauksen läpikäyneet esim. 
avanne, kipupotilaat 

 Neuvonnassa voidaan käydä läpi erilaisia seksuaalisuuteen 
liittyviä välineitä tai konkreettisia apukeinoja esim. toiminnallisiin 
häiriöihin liittyen. Esimerkiksi tuntopuutoksiin tai 
vammautumiseen liittyviä 

 Hoitajan tai lääkärin lähete/sisäinen konsultaatio 



SEKSUAALITERAPIA 
 Käsitellään asiakkaan esille tuomia asioita, joilla vaikutusta 

seksuaalisuuteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun 

 Henkisen puolen huomioiminen, syvällisempää kuin neuvonta 

 Seksuaalisuuteen heijastuvat minäkuvan ja itsetunnon 
ongelmat 

 Haluttomuus 

 Kriisissä olevat lapsettomat parit 

 Seksuaalisuuteen heijastuvat parisuhdepulmat, mustasukkaisuus 

 Seksuaalinen väkivalta / kaltoinkohtelu / hyväksikäyttö 

 Erektiopulmat, joihin liittyy vahvemmin henkinen 
kuormittuminen 

 Yhdyntäkivut, jotka eivät liity tiettyyn sairauteen tai vammaan 

 Psykiatrialla hyväksikäyttäjät 

 Hoitajan tai lääkärin lähete 

 



Hoitopolku perusterveydenhuollosta 

 

 

Asiakas lääkärin tai 

hoitajan 

vastaanotolla, 

jossa ilmenee 

seksuaalisuuteen 

liittyvä tarve/ 

ongelma 
• ENSIN OHJAUS 

Oman alueen 

seksuaalineuvoja 

Erikoissairaanhoito 

konsultaatioapu  

Terapiakriteerit täyttyvät/ 
Neuvontataso puuttuu 

 hoitajan/lääkärin lähete suoraan 



Seksuaalineuvojat 

perusterveydenhuollossa 
 Seinäjoki: Anniina Vähälummukka, Kaija Yli-Kojola, Elina Parvi 

(sij.) (Seinäjoen äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola) sekä Satu 

Pakkala (kotihoito), Seija Heittola (työnhakijoiden työterveys) 

 JIK: Sinikka Kaakinen 

 LLKY: Marja-Terttu Äijö, Pia Ponsimaa 

 Kaksineuvoinen: Marita Ojanperä 

 Lapua: 

 Järvi-Pohjanmaa: Tiina Särkijärvi,  

 Kuusiokunnat: Aija Koivisto 

 

 



 

 

ERIKOISSAIRAANHOITO 

 
EPSHP Naistentaudit ja 

synnytykset/Seksuaaliterveyspoliklinikka 

seksuaalineuvojan vastaanotto  

torstaisin klo 12-15 p. 06-4155325, myös konsultaatiot 

Vastaanotto EPSHP Naistentautien poliklinikan tiloissa 

SEKSUAALITERAPIA MUILLE KUIN PSYKIATRIAN POTILAILLE  -

>YKSITYISET TOIMIJAT 

 

EPSHP Psykiatria/Psykiatrian potilaat  

Seksuaaliterapeutti, perheterapeutti VET, psykoterapeutti, 

psyk.sh Mirja Fältmars, 

     Akuutti psykiatrian pkl, Kauhajoen psyk.pkl 

Seksuaaliterapeutti, VET perhepsykoterapeutti, 

sosiaalityöntekijä Kaija Heino p. 06-

4347911(KONSULTAATIOT terapiatarpeeseen liittyen) 

    Kauhavan psykiatrinen poliklinikka 

 

 



TERAPIAOSAAMINEN 

 
 

EPSHP Psykiatria/ psykiatrian potilaat  

Seksuaaliterapeutti, perheterapeutti VET, psykoterapeutti, 
psyk.sh Mirja Fältmars 

    Akuutti psykiatrian pkl, Kauhajoen pkl 

 

Seksuaaliterapeutti, VET perhepsykoterapeutti, 
sosiaalityöntekijä Kaija Heino p. 06-4347911 
(KONSULTAATIOT) 

 

    Kauhavan psykiatrinen poliklinikka 

 Psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja, 
Vaativan erityistason perheterapeutti ja 
seksuaaliterapeutti Anne Mäki  

     Järvi-Pohjanmaa, Alajärvi 

 

YKSiTYISET TOIMIJAT 

 



Hoitopolku erikoissairaanhoidossa 

Asiakas 

EPSHP Poliklinikalla 

tai osastolla, jossa 

ilmenee 

seksuaalisuuteen 

liittyvä 

pulma/tarve/ 

ongelma 

• ENSIN OHJAUS 

Oman erikoisalan 

seksuaalineuvoja 
Terapiaosaaminen

konsultaatioapu 

Terapiakriteerit täyttyvät/ 

Neuvontataso puuttuu 

 hoitajan/lääkärin lähete suoraan 



Seksuaalineuvojat 

erikoissairaanhoidossa 
 Psykiatria 

Kati Laitinen (Kauhajoen psyk.pkl), Kaija Heino (Kauhavan 

psyk.pkl) Mirja Fältmars (akuuttipsyk. pkl) 

 Urologia  

Kirsti Toivonen (urol.pkl), Sari Jantunen (H12) 

 Kuntoutusosasto  

Raili Yli-Rintala 

 

 Naistentaudit ja synnytykset/Seksuaaliterveyspoliklinikka 

Marika Hyytinen (synn.sali P01)), Salme Kimpimäki (naistentautien 

ja synnytysten vuodeos. H01) Eeva-Marja Rintala (synn.sali P01) 

 ELLEI OMALLA ERIKOISALALLA OLE SEKSUAALINEUVOJAA, 

LÄHETETÄÄN SEKSUAALITERVEYSPOLIKLINIKALLE 

 

 

 

 


