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Tiivistelmä
Endometrioosi on kroonista kipua aiheuttava sairaus, jota sairastaa 5–15 prosenttia hedelmällisessä
iässä olevista naisista. Aiempien tutkimusten mukaan 33–71 prosenttia endometrioosia sairastavista
kertoo endometrioosin vaikuttavan negatiivisesti heidän seksielämäänsä aiheuttamalla erityisesti
yhdyntäkipuja ja haluttomuutta. Aiempi tutkimus on keskittynyt vain selvittämään näitä negatiivisia
yhteyksiä. Tämä tutkimus käsittelee endometrioosin ja seksuaalisuuden välistä yhteyttä erityisesti
siitä näkökulmasta, miten omaa seksuaalisuuttaan voi toteuttaa itselleen parhaalla mahdollisella
tavalla silloin, kun sairastaa endometrioosia.
Tutkimuksen empiirisenä aineistona on kyselytutkimus, johon vastasi internetissä 585
endometrioosia sairastavaa naista. Aineisto on pääosin kvantitatiivinen, mutta siihen liittyy myös
kvalitatiivinen osio, jossa endometrioosia sairastavat kertovat omista seksuaalisuuden
toteuttamiseen liittyvistä oivalluksistaan omin sanoin. Tärkeimmiksi teemoiksi nousevat itsensä
hyväksyminen ja kehoonsa tutustuminen sekä avoin keskustelu mahdollisen kumppanin kanssa.
”Kumppanin on tärkeä ymmärtää, milloin on kyse kivusta, milloin siitä, ettei huvita.”
Kipupäivien määrä sekä endometrioosin aiheuttamien seksikipujen radikaalius ovat yhteydessä niin
endometrioosin aiheuttamaan seksuaalisen halun vähentymiseen kuin siihen, kuinka paljon
endometrioosi vaikuttaa seksielämään. Silti valtaosa myös niistä vastaajista, joilla on vähän
kipupäiviä ja joilla endometrioosi ei aiheuta minkäänlaisia seksikipuja, kokee endometrioosin
vaikuttavan negatiivisesti niin seksielämäänsä kuin seksuaaliseen haluunsakin. Tämä osoittaa, että
endometrioosi vaikuttaa seksuaalisuuteen muutenkin kuin kivun kautta, ja siksi seksuaalisuuden
puheeksiotto kaikkien endometrioosipotilaiden kanssa olisi tärkeää, samoin kuin eteenpäin ohjaus
seksuaalisuuden asiantuntijalle tarvittaessa. Tutkimus osoittaa myös, että ne endometrioosipotilaat,
joiden kanssa hoitotaho on ottanut seksuaalisuuden puheeksi, kokevat saaneensa endometrioosinsa
parempaa hoitoa kuin ne, joiden kanssa seksuaalisuutta ei ole otettu puheeksi.
”Endometrioosi ei tee kenestäkään vähempää naista. Se ei tarkoita, että nainen
olisi jollain tapaa rikkinäinen tai hänen tarvitsisi elää kipujensa kanssa ilman
tukea ja nautintoa.”

Avainsanat: endometrioosi, krooninen kipu, yhdyntäkipu, haluttomuus, seksuaalisuuden
toteuttaminen
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1. Johdanto
Endometrioosi on krooninen sairaus, joka aiheuttaa kroonista kipua, heikentää sitä sairastavan
elämänlaatua ja voi aiheuttaa lapsettomuutta. Endometrioosia sairastaa 5–15 prosenttia
hedelmällisessä iässä olevista naisista, eli Suomessa jopa 200 000 naista. (Di Donato & Seracchioli
2017, 63; Korento, 2019a; Tiitinen 2019a.)
Endometrioosin vaikutuksia seksuaalisuuteen on tutkittu viime vuosina runsaasti. Endometrioosi
vaikuttaa sitä sairastavan seksuaalisuuteen monin tavoin, ja vaikutukset ovat pitkälti negatiivisia.
Jopa 61 prosentilla endometrioosia sairastavista naisista on seksuaalisia toimintahäiriöitä, joita voivat
olla ongelmat kiihottumisessa ja halussa, kivut seksin aikana sekä orgasmiongelmat. (Di Donato,
Montanari, Benfenati, Monti, Bertoldo, Mauloni & Seracchioli, 2014). Endometrioosia ja
seksuaalisuutta käsittelevä tutkimus on kuitenkin keskittynyt jokseenkin kokonaan selvittämään sitä,
millä kaikilla negatiivisilla tavoilla endometrioosi vaikuttaa seksuaalisuuteen. Seksuaalista
toimintakykyä parantavista keinoista löytyy tietoa lähinnä leikkauksista ja lääkehoidoista, joita
käytetään ylipäätään endometrioosin aiheuttamien kipujen hoitoon.
On kuitenkin viitteitä siitä, ettei endometrioosin kivuliaisuus yksinään riitä selittämään
endometrioosin aiheuttamia ongelmia seksuaalisuudelle. Endometrioosia on eri tyyppejä, joista
syvää endometrioosia pidetään kaikkein kivuliaimpana. Silti erot eri endometrioosityyppejä
sairastavien välillä riskinä yhdynnän kivuliaisuuteen on todettu yllättävän pieniksi. Myöskään syvän
endometrioosin vakavuuden aste ei korreloi seksuaalisen toimintakyvyn kanssa. Eli todennäköisesti
kyse ei ole pelkästään anatomisen ”vamman” suuruudesta tai sijainnista. (Di Donato & Seracchioli
2017, 65─66.) Sen sijaan endometrioosipotilaan seksuaaliseen tyytyväisyyteen vaikuttavat monet
asiat, joten todennäköisesti endometrioosin aiheuttaman kivun vaikutusta voivat yhtäältä vaimentaa
ja toisaalta voimistaa muut tekijät, joita Di Donaton ja Seracchiolin (2017, 65─66) mukaan voisivat
olla esimerkiksi persoonallisuuden piirteet, omat selviytymiskeinot, parisuhteesta saatava
emotionaalinen tuki, parisuhteen intiimiyden taso sekä taudin hoito ja siitä saatu informaatio.
Oma tutkimukseni tarkastelee endometrioosin aiheuttaman kivun ja seksuaalisuuden välistä yhteyttä
ja osoittaa, ettei kipu ole ainoa mekanismi, joka selittää endometrioosin negatiivisia vaikutuksia
seksuaalisudelle. Lisäksi se osoittaa, millaisia vaikutuksia voi olla sillä, että hoitotaho ottaa
seksuaalisuuden puheeksi endometrioosipotilaan kanssa. Tutkimus käsittelee endometrioosin ja
seksuaalisuuden välistä yhteyttä erityisesti siitä näkökulmasta, miten omaa seksuaalisuuttaan voi
toteuttaa itselleen parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun sairastaa endometrioosia. Tästä asiasta
kysyin endometrioosia sairastavilta naisilta itseltään verkkokyselyllä, johon sain 585 vastausta.
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2. Teoreettinen tausta
2.1. Mikä on endometrioosi?
Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti on krooninen sairaus, jossa kohdun limakalvon
kaltaista kudosta kasvaa kohdun ulkopuolella esimerkiksi munasarjoissa, munanjohtimissa sekä
kohdun, suolen ja virtsarakon pinnoilla. Endometrioosipesäkkeet aiheuttavat kudokseen kroonisen
tulehdusreaktion. Periaatteessa endometrioosia voi olla missä tahansa vatsaontelossa tai jopa sen
ulkopuolella. (Tiitinen, 2019a.)
Estrogeeni vaikuttaa endometrioosipesäkkeiden kasvuun. Munasarjojen erittämän estrogeenin lisäksi
myös endometrioosipesäkkeet itse tuottavat estrogeenia. Limakalvopesäkkeet reagoivat kohdun
limakalvon kaltaisesti kuukautiskierron aikana, ja tästä aiheutuvat endometrioosiin liittyvät oireet.
(Emt.)
Endometrioosia on kolmea päätyyppiä: syvä endometrioosi, pinnallinen vatsakalvon endometrioosi
sekä munasarjan endometrioosi, joka aiheuttaa endometrioomia eli kystia munasarjoihin (Di Donato
& Seracchioli 2017, 66). Lisäksi adenomyoosia (jossa kohdun limakalvon rauhasista muodostuneita
ulokkeita kasvaa kohdun lihassyiden väliin, kohtulihaksen sisälle) pidetään joskus endometrioosin
alalajina, sillä noin 40 prosentilla endometrioosipotilaista on myös adenomyoosia. (Tiitinen, 2019b.)
Endometrioosipesäkkeiden sijainti vaikuttaa kipuoireisiin. Tyypillinen endometrioosin oire on useita
päiviä ennen kuukautisvuotoa alkava alavatsakipu, joka ei reagoi tavallisiin särkylääkkeisiin ja
pakottaa naisen jäämään kotiin koulusta tai töistä. Oireet ilmaantuvat alussa vain kuukautisten
aikana, mutta taudin edetessä kipuja voi olla jatkuvasti. Ulostamis- ja virtsaamiskivut sekä
yhdyntäkivut ovat tavallisia oireita, samoin väsymys. Masennus ja ahdistus ovat todennäköisempiä
endometrioosia sairastavilla kuin verrokeilla. Lisäksi endometrioosi voi aiheuttaa myös
lapsettomuutta. Se voi kuitenkin olla myös hyvin vähäoireinen. Endometrioosi saattaa oireilla jo teiniikäisenä, ja yleensä se sammuu vaihdevuosi-iässä. (Tiitinen, 2019a; Härkki, Heikkinen & Setälä 2011,
1837; Di Donato & Seracchioli 2017; 63, 68.)
Endometrioosia sairastaa 5–15 prosenttia hedelmällisessä iässä olevista naisista, eli Suomessa jopa
200 000 naista. Yleisyydestään huolimatta endometrioosi on edelleen huonosti diagnosoitu sairaus,
ja diagnoosiviive on 6–9 vuotta. (Korento 2019b.)
Endometrioosin perussyytä ei tunneta. Mahdollisia selityksiä on, että kohdun limakalvoa kulkeutuu
kuukautisten yhteydessä munanjohtimien kautta vatsaonteloon ja kiinnittyy vatsakalvon pintaan
kohdun limakalvon tapaiseksi kudokseksi. On myös mahdollista, että endometrioosipotilailla
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elimistön normaali immuunijärjestelmä on jollakin tavalla häiriintynyt mahdollistaen endometrioosin
kehittymisen. Endometrioosi on voimakkaasti periytyvä, ja tautiriski on jopa 6–9-kertainen, mikäli
ensimmäisen asteen sukulaisella (sisar, äiti) on endometrioosia. (Tiitinen, 2019a.)
Endometrioosiin ei ole parantavaa hoitoa, vaan hoito keskittyy oireiden helpottamiseen ja taudin
pahenemisen ehkäisyyn. Kipuoireita voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeillä. Kipujen hoitoon
tarkoitetut hormonaaliset lääkkeet estävät raskaaksi tulon, joten hoidon valintaan vaikuttaa,
hoidetaanko kipuja vai lapsettomuutta. Endometrioosikipua hoidetaan munasarjojen
estrogeenineritystä vähentävillä lääkkeillä (yhdistelmäehkäisypillerit, ehkäisyrengas ja
ehkäisylaastari) tai keltarauhashormonilla (hormonikierukka, minipillerit). Mikäli näistä ei ole apua,
voidaan käyttää GnRH-analogeja, jotka ovat pitkävaikutteisina pistoksina tai lyhytvaikutteisina
nenäsumutteina käytettäviä lääkkeitä, joilla tilapäisesti lamataan aivolisäkkeen toimintaa, mikä
aiheuttaa vaihdevuosia vastaavan estrogeenipuutostilan. Jos oireet eivät helpotu lääkehoidolla, jos
esiintyy vaikeita ulostamis- tai virtsaamisvaivoja tai jos munasarjasta on löytynyt iso
endometrioosikysta, leikkaushoito on aiheellinen. Erittäin vaikeassa endometrioosissa harkitaan
kohdun ja munasarjojen poistoa ja tarvittaessa virtsarakon tai suolen typistysleikkausta. (Tiitinen,
2019a.)
Endometrioosi rauhoittuu joskus myös itsestään eli pesäkkeet arpeutuvat. Myöskään raskauden
jälkeen oireet eivät välttämättä uusi. Vaihdevuosien myötä endometrioosi lähes aina rauhoittuu.
(Emt.) Norjalaisen seurantatutkimuksen mukaan 97 prosenttia endometrioosidiagnoosin saaneista oli
kivuttomia menopaussin jälkeen (Fagervold, Jenssen, Hummelshoj & Moen 2009, 916).

2.2. Endometrioosin vaikutukset seksuaalisuuteen ja intiimeihin
ihmissuhteisiin
Endometrioosi vaikuttaa sitä sairastavan seksuaalisuuteen monin tavoin, ja vaikutukset ovat pitkälti
negatiivisia. Jopa 61 prosentilla endometrioosia sairastavista naisista on seksuaalisia
toimintahäiriöitä, kun taas verrokkiryhmänä olevista muita gynekologisia sairauksia (gynegological
disorder) sairastavista niitä on 35 prosentilla (Di Donato, Montanari, Benfenati, Monti, Bertoldo,
Mauloni & Seracchioli, 2014). 40 prosenttia endometrioosia sairastavista on tyytymättömiä
seksielämäänsä. (Di Donato & Seracchioli 2017, 65).
Endometrioosia sairastavilla naisilla yhdyntäkivuilla on merkittävä vaikutus elämänlaatuun ja
intiimeihin ihmissuhteisiin (Denny & Mann 2007, 189–193). Di Donaton ja Seracchiolin (2017, 63–77)
kattavan tutkimuskoosteen mukaan eri tutkimuksissa on todettu, että reilu puolet (50–56 prosenttia)
endometrioosia sairastavista naisista kokee, että endometrioosi vaikuttaa negatiivisesti
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intiimisuhteisiin. Tutkimuksesta riippuen 33–71 prosenttia endometrioosia sairastavista kertoo
endometrioosin vaikuttavan negatiivisesti heidän seksielämäänsä. Suuren, monessa maassa
toteutetun tutkimuksen mukaan 25 prosenttia naisista, joilla on diagnosoitu endometrioosi, kärsii
yhdyntäkivuista. Toisen tutkimuksen mukaan 47 prosenttia niistä naisista, joiden endometrioosi on
diagnosoitu kirurgisesti, kärsii kivuliaasta seksistä, ja näistä peräti 61 prosenttia kokee seksin
kivuliaaksi usein tai aina. Riski dyspareuniaan eli kivuliaaseen emätinyhdyntään on endometrioosia
sairastavilla 9-kertainen verrattuna muihin naisiin. Fagervoldin, Jenssenin, Hummelshojin ja Moenin
(2009, 916) 15 vuoden seurantatutkimuksessa endometrioosidiagnoosin saaneista
premenopausaalisista naisista joka kolmannella oli yhdyntäkipuja tutkimushetkellä,
postmenopausaalisista vain 3 prosentilla.
Fritzerin, Haasin, Oppeltin, Rennerin, Hornungin, Wölflerin, Fischerlehnerin, Sillemin ja Hudelistin
(2013, 392–396) mukaan endometrioosia sairastavilla on tilastollisesti merkitsevästi vähemmän
yhdyntöjä kuukaudessa ja feminiinisyyden tunteita sekä enemmän syyllisyydentunteita kumppania
kohtaan. Endometrioosin aiheuttamat yhdyntäkivut aiheuttavat niin seksuaalisen toimintakyvyn kuin
parisuhdetyytyväisyyden ja psyykkisen hyvinvoinnin merkittävää huononemista.
Kivun kokemukset muuttavat fokuksen seksin aikana nautinnon kokemisesta kivun kokemiseen ja sen
pelkoon. Kipua kestetään, jos on halu tulla raskaaksi, ei haluta ”antaa periksi” endometrioosille tai
halutaan miellyttää kumppania. Tästä muodostuu kierre, joka muokkaa kognitiivista skeemaa
seksuaalisuudesta niin, että odotukset sitä kohtaan muuttuvat negatiivisiksi. Kivun ennakointi
vaikeuttaa kiihottumista, aiheuttaa jännitystä lantionpohjan lihaksiin ja vaikeuttaa myös orgasmin
saamista. Endometrioosi saattaa myös muuttaa hermoston toimintaa tunkeutumalla
tuntohermosoluihin. (Di Donato ja Seracchioli 2017, 64–65.) Siksi kivun kokemuksesta seuraava
haluttomuus onkin oikeastaan enemmän terve reaktio kivuliaaseen toimintaan kuin varsinainen
itsenäinen seksuaalinen toimintahäiriö. Kun yhdyntä tai seksi ylipäätään on kivuliasta, on varsin
luonnollista, että sitä ei halua.
Di Donaton, Montanarin, Benfenatin, Montin, Bertoldon, Maulonin ja Seracchiolin (2014)
vertailututkimuksen mukaan seksuaalista halua korkeintaan kahdesti kuukaudessa kertoi kokevansa
45 prosenttia endometrioosia sairastavista, kun taas terveistä verrokkinaisista 14 prosenttia koki
seksuaalista halua näin harvoin.
Leikkaus yleensä parantaa kipua ja sitä kautta parantaa seksuaalista toimintakykyä ja tyytyväisyyttä
nopeasti, mutta tulokset heikkenevät ajan myötä. Lääkehoidoilla tulos saavutetaan hitaammin,
mutta on pidempikestoinen. Paras hoitotulos saavutetaan Di Donaton ja Seracchiolin (2017, 70–71)
mukaan yleensä niin, että leikkauksen jälkeen käytetään hormonaalista hoitoa, mikäli nainen ei yritä
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tulla raskaaksi. Endometrioosia sairastavat naiset eivät kuitenkaan saavuta missään vaiheessa
verrokkien seksuaalista toimintakykyä.
Varsinaisesta endometrioosin aiheuttamasta haluttomuudesta on aiheellista puhua siinä vaiheessa,
kun varsinainen endometrioosikipu on saatu ainakin jossain määrin kuriin joko leikkaus- tai
lääkehoidolla tai näiden yhdistelmällä. Silloin lantion alueen määrittyminen negatiivisesti ja pelko
kivusta sekä mahdolliset muut endometrioosin vaikutukset kuten muutokset kehonkuvassa,
aiheuttavat haluttomuutta enemmän kuin itse kipu.
Lapsettomuuden kokemuksella voi olla hyvin negatiivinen vaikutus itsetuntoon, kehonkuvaan ja
sukupuoli-identiteettiin, jotka kaikki voivat osaltaan vaikuttaa seksuaaliseen toimintakykyyn ja
libidoon. Koska endometrioosi on usein lapsettomuuden takana, endometrioosia sairastava voi
kokea olevansa ”syyllinen” lapsettomuuteen. Lapsettomuustutkimusten ja mahdollisten hoitojen
aikana keho ja intiimielämä saatetaan kokea medikalisoiduiksi. (Bitzer 2013; 1278, 1281.)
Lapsettomuutta mahdollisesti seuraava masennus ja epäkelvoksi itsensä tunteminen heikentää
osaltaan tyytyväisyyttä seksielämään. Toisaalta lapsettomuuden kokemuksen käsittely kumppanin
kanssa ja siitä selviytyminen voi lisätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, parantaa
parisuhdetyytyväisyyttä ja myös tyytyväisyyttä seksielämään. (Di Donato & Seracchioli 2017, 69.)
Endometrioosi vaikuttaa usein myös kokemukseen naiseudesta, erityisesti leikkausarpien,
turvotusten ja lapsettomuuden kautta (Heikinjuntti & Paananen 2011, 23─25). Nämä kaikki tekijät
voivat vaikuttaa seksuaaliseen haluun.

2.3. Kipu ja seksuaalisuus
Tässä tutkimuksessa seksiin liittyvällä kivulla tarkoitetaan ei-toivottua kipua. Väistö ja Karlsson (2014,
16─19) muistuttavat, että seksi on voimakas kipulääke, joka tuo mielihyvää ja helpotusta kivuista.
Seksuaalisuudesta on mahdollista nauttia jopa kivun läpi. He kannustavat kipukroonikkoja vaatimaan
hyvää kivunhoitoa kaikin mahdollisin keinoin, ja muistuttavat, että myös kroonista kipua usein
seuraava masennus vaatii oman hoitonsa.
Seksistä ei kannata luopua, vaan sen sijaan laajentaa käsitystä seksistä pois yhdyntä- ja orgasmikeskeisyydestä. Kipua ei kannata päästää elämän keskiöön, niin että se on ainoa tai pääasiallinen
minuutta määrittelevä tekijä. Mielipaha saa kivutkin tuntumaan synkemmiltä, joten on tärkeää antaa
aikaa asioille, jotka saavat kipupotilaan voimaantumaan ja nauttimaan olemassaolostaan.
Mikäli kumppani pelkää tuottavansa kipua, voi kosketuksen välttämisestä tulla tapa, joka voi
etäännyttää parisuhteessa. Väistö ja Karlsson (2014, 20─21) kehottavat kertomaan kumppanille paitsi
siitä mistä nauttii, myös siitä, mikä tuntuu vaikealta tai haastavalta. He kehottavat kokeilemaan uusia
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asentoja ja suuseksiä ja muistuttavat, että joskus itsetyydytys yksin tai yhdessä voi olla kivuttomin
tapa nauttia. Kumppanin voi olla joskus vaikea hyväksyä sitä, ettei kipupotilas pysty tai halua saada
orgasmia, mikä voi tuottaa kumppanille riittämättömyyden tunnetta. Keskustelu auttaa tässäkin.
Joskus pelkkä kumppanin tyydyttäminen on antoisa kokemus, eikä siinä tarvitse tuntea pakkoa
vastavuoroisuuteen.
Vaikka kipu aiheuttaa haasteita seksuaalisuudessa, on tärkeää muistaa myös, että kaikki ongelmat
seksuaalisuudessa eivät toki ole kivun – tai endometrioosin – syytä. Seksuaalisuus on herkkä alue,
johon vaikuttavat monet asiat elämänhistoriassamme. (Emt., 2014, 17─19.)

3. Tutkimusmenetelmät
Tutkimus on toteutettu internetkyselyn avulla, jonka kysymykset olivat pääosin kvantitatiivisia, mutta
osaan kysymyksistä vastaajilta pyydettiin kuvailevaa lisätietoa, ja yksi kysymys oli kokonaan
avokysymys, jossa endometrioosia sairastavat kertovat omista seksuaalisuuden toteuttamiseen
liittyvistä oivalluksistaan omin sanoin. Kyselyn kysymykset perustuvat aikaisempaan tutkimukseen
endometrioosin ja seksuaalisuuden välisistä yhteyksistä, tutkijan omiin kokemuksiin
endometrioosipotilaana sekä keskusteluihin seksuaaliterapeuttina endometrioosia sairastavien
asiakkaiden kanssa. Kyselyn kysymysten muotoilulla oli myös psykoedukatiivinen funktio, eli kyselyn
oli jo itsessään tarkoitus tarjota siihen vastaaville ajateltavaa ja keinoja seksuaalisuuden
toteuttamiseen endometrioosin kanssa eläessä.
Linkkiä kyselyyn jaettiin gynekologisen potilasjärjestö Korento ry:n internetsivuilla,
Endometrioosittaret-ryhmässä Facebookissa, Suomen Seksologisen Seuran Facebook-sivuilla, omilla
Facebook-sivuillani sekä useilla muilla Facebook-sivuilla, joille tutkimuspyyntöä jaettiin spontaanisti.
Koska kysely oli internetissä vapaasti vastattavissa, kyseessä ei ole satunnaisotos vaan näyte (nonpropability sample), eikä tutkimuksesta voida tehdä koko perusjoukkoa eli kaikkia endometrioosia
sairastavia suomalaisia koskevia yleistyksiä. Toisaalta tätä perusjoukkoa ei myöskään pystytä tarkasti
määrittämään, joten näyte on ainoa tapa tutkia tätä joukkoa ja saada suuntaviivoja siitä, minkä
tyyppiset asiat voivat parantaa seksuaalisuudesta nauttimista eläessä endometrioosin kanssa. (Vrt.
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2003.)
Tutkimuksen kyselyyn tuli 585 vastausta. Näyte on niin suuri, että kooltaan se riittäisi tekemään
kaikkia endometrioosia sairastavia suomalaisia koskevia yleistyksiä 95 %:n luottamusvälillä. Koska
tutkimuspyyntöä levitettiin gynekologisen potilasjärjestön kautta, on kuitenkin todennäköistä, että
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siihen vastanneet painottuvat niihin naisiin, joiden elämään endometrioosi vaikuttaa merkittävimmin
(vrt. Fagervold, Jenssen, Hummelshoj & Moen 2009, 915). Siksi en tee aineiston perusteella
yleistyksiä siitä, että ne prosenttiosuudet, joita tästä aineistosta saan, pätisivät kaikilla
endometrioosia sairastavilla. Kuitenkin ajattelen, että aineisto on riittävän hyvä, jotta voin analysoida
kahden muuttujan välistä riippuvuutta toisistaan (χ2-riippumattomuustesti).
Vastaajista 94 prosentilla on diagnosoitu endometrioosi, 6 prosentilla ei ole diagnoosia. Koska
endometrioosi on edelleen varsin alidiagnosoitu sairaus ja monissa tapauksissa diagnostisen
varmuuden saa vain kirurgisesti, ja diagnoosiviiveen tiedetään olevan 6─9 vuo a, olen o anut
analyysiin mukaan myös ne vastaajat, joilla ei diagnoosia ole.
Aineisto on kerätty Webropol-kyselytyökalulla. Aineiston kuvailu on suoraan Webropolista, mutta
tilastollinen analyysi on tehty SPSS-tilasto-ohjelmalla. Koska suurin osa kysymyksistä on sellaisia, että
niiden muuttujat ovat joko laatuero- tai järjestysasteikollisia, käytän paljon ristiintaulukointeja,
joiden avulla arvioidaan, onko kahdella muuttujalla yhteys toisiinsa. Tämän yhteyden tilastollista
merkitsevyyttä tutkitaan χ2-riippumattomuustestillä, joka kuvaa sitä miten havaitut ja odotetut
frekvenssit eroavat toisistaan. Merkitsevyystasoksi on valittu 5 % eli jotta tarkasteltava tulos olisi
tilastollisesti merkitsevä, χ2-testisuureen on oltava pienempi kuin 0,05 (χ2<0,05). (Ks. esim.
Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2017; 43, 197─198.)
Niiden muuttujien, joista molemmat ovat järjestysasteikollisia (eli luokilla on yksikäsitteinen
järjestys), välille voidaan laskea Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (rs), jonka arvo voi vaihdella
välillä [-1, 1]. Mitä kauempana nollasta korrelaatiokertoimen itseisarvo on, sitä suurempi yhteys
kahdella muuttujalla on. Merkitsevyystasoksi (Sig.) on valittu 5 %. (Ks. esim. Nummenmaa,
Holopainen & Pulkkinen 2017; 221─228.)
Kyselyn viimeinen kysymys oli avokysymys, jossa kysyttiin ”Minkä oivalluksen seksuaalisuudesta
endometrioosin kanssa haluaisit jakaa muille endometrioosia sairastaville?”. Näiden vastausten
laadullinen sisällönanalyysi on merkittävä osa tutkimusta. Lisäksi joissain kvantitatiivisissa
kysymyksissä on tilaa myös vastauksen tarkentamiselle omin sanoin, ja noita vastaajien omia sanoja
on käytetty lainauksina antamaan esimerkkejä siitä, mitä määrällisiin vastauksiin voi sisältyä.
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4. Tutkimuksen tulokset
4.1. Aineiston kuvailu
Huomioiden sen, että endometrioosi on hedelmällisessä iässä olevien naisten sairaus (jonka
diagnoosiviive on 6─9 vuo a), vastaajia oli melko tasaises eri ikäryhmistä. Vastaajien mediaaniikäluokka oli 31─35 vuotta, tyyppiarvo eli moodi 26─30 vuo a. 91 prosenttia vastaajista oli 21─45vuotiaita. (Ks. Kuva 1.)
Kuva 1. Vastaajien ikäjakauma. Vastaajien määrä: 585.
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Endometrioosidiagnoosi vastaajilla on ollut tyypillisimmillään 1─5 vuo a (42 prosen a vastaajista).
Kauemmin kuin 10 vuotta diagnoosi on ollut 22 prosentilla vastaajista. Koska diagnoosiviive on
edelleen keskimäärin 6─9 vuotta (Korento, 2019b), suurin osa vastaajista on elänyt endometrioosin
kanssa varsin pitkään.
Joka kolmannella vastaajalla on endometrioosin lisäksi myös vähintään yksi muu krooninen, kipua
aiheuttava sairaus. Yleisimpiä näistä ovat ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS), vulvodynia, migreeni ja
fibromyalgia.
Endometrioosi ─ vaikka se on hoidettu ja lääkitty ─ aiheuttaa vastaajille erittäin runsaasti kipupäiviä
kuukaudessa. Vain 7 prosentille vastaajista endometrioosi ei aiheuta kuukauden aikana yhtään
kipupäivää. Yli puolille vastaajista endometrioosi aiheuttaa kuukausittain vähintään viisi kipupäivää,
ja näistä puolille yli 10 kipupäivää. (Ks. kuva 2.)
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Kuva 2. Endometrioosin aiheuttamien kipupäivien määrä kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna). Vastaajien määrä: 581.
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Kivun kokemuksen mediaaniarvo asteikolla 0 (ei lainkaan kipua) – 10 (sietämätön kipu) on 6, ja
vastaukset noudattivat melko hyvin normaalijakaumaa. Hoidettuna ja lääkittynäkin endometrioosi
aiheuttaa siis kyselyyn vastanneille sekä säännöllistä että varsin voimakasta kipua, mikä viittaisi
siihen, että kyselyn vastaajat painottuvat niihin naisiin, joille endometrioosi aiheuttaa keskimääräistä
enemmän kipuja.
Kaikesta huolimatta 56 prosenttia vastaajista kertoi endometrioosinsa olevan sellainen, että pärjää
sen kanssa tällä hetkellä hyvin tai vähintäänkin ihan ok. 29 prosenttia kertoo sen vaikeuttavan
elämäänsä jonkin verran, 13 prosenttia merkittävästi ja 2 prosentin elämästä se tekee jatkuvaa
kärsimystä. 95 prosentilla vastaajista endometrioosi oli kuitenkin vaikeuttanut elämää jossain
vaiheessa elämää; lähes puolella merkittävästi ja joka kolmannelle se oli tehnyt elämästä ainakin
ajoittain jatkuvaa kärsimystä.
88 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee endometrioosin vaikuttaneen erittäin tai jonkin verran
negatiivisesti seksielämäänsä. Vain joka viides vastaaja kokee, ettei endometrioosi ole vaikuttanut
hänen intiimisuhteisiinsa. 46 prosentille endometrioosi on aiheuttanut ongelmia intiimisuhteissa ja
30 prosentilla se on vaikuttanut joko haluun tai uskallukseen hakeutua intiimisuhteeseen. 5
prosenttia on kokenut suhteen loppuneen endometrioosin takia, mutta vastaavasti 15 prosentilla se
on vahvistanut suhdetta kumppaniin.
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Kolmannes vastaajista kertoo, että endometrioosi ei ole vaikuttanut mitenkään hänen
lastensaantiinsa tai ajatuksiinsa siitä. Lähes kolmannes on pelännyt, ettei voi saada lasta, ja joka
viidennen on ollut vaikea tulla raskaaksi. 16 prosenttia on käynyt hedelmöityshoidoissa ja 14
prosenttia ei ole saanut lasta, vaikka olisi halunnut. Silti suurin osa lasta haluavista on tullut raskaaksi,
ja on tärkeää aina muistaa, ettei endometrioosi automaattisesti tarkoita lapsettomuutta tai
välttämättä edes vaikeutta tulla raskaaksi.
Seksiä vastaajat harrastavat tyypillisesti 1─3 kertaa viikossa (tyyppiarvo eli moodi 2─3 kertaa viikossa,
mediaani kerran viikossa). Tässä kyselyssä seksiksi on määritelty mikä tahansa seksi, esim. yhdyntä,
suuseksi, hyväilyseksi ja sooloseksi. (Ks. kuva 3.) Finsex-tutkimuksissa, joissa on selvitetty, kuinka
usein suomalaiset harrastavat seksiä keskimäärin, seksi määritellään yhdynnäksi, ja näiden
tutkimusten perusteella suomalaisnaisilla on iästä riippuen keskimäärin 3─6 yhdyntää kuukaudessa
(Väestöliitto 2019). Näin eri tavoin mitatut seksin useudet eivät tietenkään ole keskenään
vertailukelpoisia, mutta vaikuttaa siltä, että aineistoni naiset ovat seksuaalisesti varsin aktiivisia, kun
seksi määritellään laajasti.
Kuva 3. Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)? Vastaajien määrä: 582.

Päivittäin tai lähes päivittäin

5%

2–3 kertaa viikossa

26%

Kerran viikossa

25%

2–3 kertaa kuukaudessa

20%

Kerran kuukaudessa

7%

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

17%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

13

4.2. Endometrioosin aiheuttama kipu ja seksuaalisuus
Koetun endometrioosikivun suuruus ja kipupäivien määrä ovat aineiston endometrioosipotilailla
yhteydessä toisiinsa. Niillä, joilla on enemmän kipupäiviä, kivut ovat keskimäärin myös kovempia kuin
niillä, joilla on vähemmän kipupäiviä (ristiintaulukoituna luokitelluilla muuttujilla χ 2=0,000; rs =0,359,
Sig=0,000). (Ks. kuva 4; myös liite 1.) Myös alkuperäisillä muuttujilla, joita ei ole luokiteltu, niiden
välinen korrelaatio on samaa luokkaa (rs=0,354, Sig=0,000), (ks. liite 2). Koska korrelaatiokerroin voi
saada arvon välillä [-1, 1], voidaan todeta, että kivun kovuus ja kipupäivien määrä kyllä korreloivat
keskenään, kun korrelaatiokerroin on luokkaa 0,35, mutta eivät kuitenkaan hirveän voimakkaasti.
Kyse on siis aidosti kahdesta erillisestä muuttujasta, minkä takia niitä on järkevää tarkastella
erikseen.
Kuva 4. Kipupäivien ja kivun koetun voimakkuuden välinen yhteys. Vastaajien määrä: 579.

Kipupäivien määrä vaikuttaa siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin aiheuttaneen ongelmia
intiimisuhteissa. Ne, joilla on enemmän kipupäiviä, kokevat useammin sen aiheuttaneen ongelmia
intiimisuhteissa kuin ne, joilla on vähemmän kipupäiviä (χ 2=0,047), (ks. liite 3). Sen sijaan koetun
kivun suuruudella ja endometrioosin vaikutuksella intiimisuhteisiin ei yllättäen näytä olevan yhteyttä
(χ2=0,854), (ks. liite 4.).
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Kuukausittaisten kipupäivien määrä vaikuttaa siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin vaikuttavan
seksielämäänsä (χ2=0,001). Jos kipupäiviä on paljon (yli 10 kuukaudessa), 36 prosenttia kokee
endometrioosin vaikuttavan erittäin negatiivisesti seksielämäänsä, muista vastaajista noin 20
prosenttia. Ja päinvastoin, niistä vastaajista, joilla kipupäiviä on vähän (enintään 2 kuukaudessa), 18
prosenttia kokee, ettei endometrioosi vaikuta seksielämään lainkaan, ja näin vastaavien osuus
pienenee tasaisesti kipupäivien määrän kasvaessa. On kuitenkin huomattava, että kaikissa ryhmissä
kipupäivien määrästä riippumatta ylivoimaisesti suurin osa (60─70 prosenttia) kokee endometrioosin
vaikuttavan seksielämäänsä jonkin verran negatiivisesti. (Ks. liite 5.) Sen sijaan koetun
endometrioosikivun kovuudella ei ole yhteyttä siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin
vaikuttaneen seksielämäänsä vai ei (χ2=0,470), (ks. liite 6).
Kipupäivien määrällä on yhteys myös siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin vaikuttavan
seksuaaliseen haluunsa (χ2=0,019), (ks. kuva 5, myös liite 7). Jos kipupäiviä on paljon (yli 10
kuukaudessa), endometrioosin aiheuttama negatiivinen vaikutus seksuaaliselle halulle koetaan
suuremmaksi, mutta hieman yllättäen muiden ryhmien väliset erot ovat hyvin pieniä. Koetun kivun
voimakkuudella ei ole yhteyttä tähänkään muuttujaan (χ 2=0,691) eli endometrioosin vaikutus
seksuaaliselle halulle ei riipu koetun endometrioosikivun kovuudesta (ks. liite 8).
Kuva 5. Kuukausittaisten kipupäivien määrän vaikutus siihen, kokeeko endometrioosin vaikuttavan
seksuaaliseen haluun. Vastaajien määrä: 579.
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Yllättäen kipupäivien määrällä ei kuitenkaan ole yhteyttä siihen, kuinka usein vastaaja kertoo
harrastavansa seksiä, kun seksiksi määritellään mikä tahansa seksi (esim. yhdyntä, suuseksi,
hyväilyseksi, sooloseksi) (χ2=0,063; r s=-0,003, Sig.=0,950), (ks. liite 9). Myöskään koetun kivun
voimakkuudella ei ole yhteyttä seksin useuteen (χ2=0,979; rs=-0,051, Sig.=0,229), (ks. liite 10). Nämä
ovat varsin yllättäviä tuloksia, joiden voi tulkita tarkoittavan ainakin sitä, että 1) seksiin suostutaan
usein silloinkin, vaikka olisi kipuja, tai 2) seksi on monille hyvä kipulääke silloin, kun seksi määritellään
laajemmin kuin pelkäksi yhdynnäksi, tai 3) endometrioosin tunnetut negatiiviset vaikutukset
seksuaalisuudelle eivät johdu ensisijaisesti tai pääosiltaan sen aiheuttamasta kivusta, vaan myös
muut tekijät vaikuttavat.
Kaiken kaikkiaan kipupäivien määrä vaikuttaa olevan ratkaisevampi tekijä siinä, miten kipu vaikuttaa
seksuaalisuuteen ja intiimisuhteisiin kuin kivun koettu kovuus. Varsinaisen endometrioosikivun lisäksi
endometrioosi aiheuttaa myös kipuja seksissä, ja niitä kokee tällä hetkellä 86 prosenttia vastaajista.
(ks. kuva 6). Yli puolella on yhdyntäkipuja tietyissä asennoissa ja lähes puolella kipuja yhdynnän
jälkeen. Joka neljännellä on kipuja lähes aina yhdynnässä ja yhtä monella on kipuja orgasmin jälkeen.
Neljäsosa tunnistaa myös, että seksikivut liittyvät tiettyihin kuukautiskierron vaiheisiin. Joka
kymmenennellä on kipuja lähes kaikenlaisen seksin aikana ja yhtä monella lähes kaikenlaisen seksin
jälkeen. On kuitenkin jälleen muistettava, että aineistoni on suurella todennäköisyydellä vinoutunut
niin, että vastaajat edustavat endometrioosia sairastavista sitä päätä, joiden elämään ja
seksuaalisuuteen endometrioosi vaikuttaa eniten.
Kuva 6. Millaisia seksiin liittyviä kipuja sinulla on tällä hetkellä? Voit valita useamman
vaihtoehdon. Vastaajien määrä: 578, valittujen vastausten lukumäärä: 1213.
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Näistä erilaisista seksikivuista muodostettiin analyysia varten neljä ryhmää: 1) ne, joilla on kipuja
lähes kaikenlaisen seksin aikana tai jälkeen, 2) ne, joilla on lähes aina kipuja yhdynnässä, 3) ne, joilla
on muita seksikipuja (eli yhdyntäkipuja tietyissä asennoissa, tietyissä kuukautiskierron vaiheissa,
joskus yhdynnän jälkeen, joskus orgasmin jälkeen, muunlaisia kipuja) sekä 4) ne, joilla ei ole
minkäänlaisia seksiin liittyviä kipuja.
Odotetun mukaisesti niillä vastaajilla, joilla on kipuja lähes kaikenlaisen seksin aikana tai jälkeen tai
lähes aina yhdynnässä, on keskimäärin myös harvemmin seksiä kuin muilla (ks. kuva 7, myös liite 11).
Erot ovat tilastollisesti merkitseviä (χ2=0,000), mutta eivät kuitenkaan niin suuria kuin voisi ehkä
odottaa. Erityisen kiinnostavaa on, että ne, joilla ei ole minkäänlaisia seksikipuja, eivät harrasta seksiä
keskimäärin juurikaan sen useammin kuin ne, joilla on muita seksikipuja (eli ei kipuja kaikenlaisen
seksin aikana tai jälkeen eikä lähes aina yhdynnässä).
Kuva 7. Seksin useus tarkasteltuna sen mukaan, millaisia seksikipuja vastaaja kokee. Vastaajien
määrä: 569.

Ne, joilla on kipuja lähes kaikenlaisen seksin aikana tai jälkeen, kokevat odotetusti endometrioosin
myös vaikuttavan seksielämäänsä (ks. kuva 8, myös liite 12) ja seksuaaliseen haluunsa (ks. kuva 9,
myös liite 13) erittäin negatiivisesti selvästi useammin kuin muut vastaajat. Molemmat tulokset ovat
tilastollisesti merkitseviä (χ2=0,000).
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Kuva 8. Seksikipujen vaikutus siihen, miten kokee endometrioosin vaikuttavan seksielämäänsä.
Vastaajien määrä: 569.

Kuva 9. Seksikipujen vaikutus siihen, miten kokee endometrioosin vaikuttavan seksuaaliseen
haluunsa. Vastaajien määrä: 569.
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Kiinnostava kuriositeetti on myös se, että kukaan niistä, joilla ei ole minkäänlaisia seksikipuja, ei koe
endometrioosin vaikuttaneen seksielämäänsä tai seksuaaliseen haluunsa positiivisesti, vaan kaikki
positiivisia vaikutuksia löytäneet ovat niitä, joilla on seksikipuja tällä hetkelläkin, tosin heitäkin on
todella vähän, vain joitakin yksittäisiä vastaajia. Silti kiinnostavin tulos tässä on se, että valtaosa myös
niistä, joilla ei ole minkäänlaisia seksiin liittyviä kipuja, kokee endometrioosin vaikuttavan
negatiivisesti niin seksuaaliseen haluunsa (58 %) kuin seksielämäänsäkin (63 %). Löydös tukee jälleen
sitä ajatusta, että kipu ei ole ainoa eikä edes keskeisin tekijä siinä, miten endometrioosi vaikuttaa
seksuaalisuuteen.

4.3. Kehonkuva, halu ja seksuaalisuus
Endometrioosin aiheuttama kipu ei siis ole ainoa, eikä välttämättä edes tärkein mekanismi, jolla
endometrioosi vaikuttaa seksuaalisuuteen. Endometrioosi on vaikuttanut negatiivisesti neljän
viidestä vastaajasta kehonkuvaan, tyypillisimmin lihottamalla tai turvottamalla, leikkausarpien kautta
sekä aiheuttamalla kokemuksen viallisesta naiseudesta. Vain joka viidennen vastaajan kehonkuvaan
endometrioosi ei ole vaikuttanut. (Ks. kuva 10.)
Koen koko alaruumiini sairaaksi, eikä sinne ole asiaa muilla kuin lääkäreillä.
Jatkuva kipu saa minut tuntemaan kehoni rikkinäiseksi.
Kuva 10. Onko endometrioosi vaikuttanut kehonkuvaasi? Vastaajien määrä: 583, valittujen
vastausten lukumäärä: 824.
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Sillä, kokeeko vastaaja endometrioosin vaikuttaneen negatiivisesti kehonkuvaansa (millä tahansa
tavalla) vai ei, on tilastollisesti merkitsevä yhteys myös siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin
vaikuttaneen seksielämäänsä (χ2=0,000), (ks. kuva 11, myös liite 14). Niistä, joilla endometrioosi on
vaikuttanut negatiivisesti kehonkuvaan, 26 prosenttia kokee endometrioosin vaikuttaneen
seksielämäänsä erittäin negatiivisesti ja 65 prosenttia jonkin verran negatiivisesti (15 ja 56 prosenttia
niillä, joilla se ei ole vaikuttanut kehonkuvaan). Niistä vastaajista, joilla endometrioosi ei ole
vaikuttanut negatiivisesti kehonkuvaan, reilu neljännes ei koe endometrioosin vaikuttaneen
mitenkään myöskään seksielämäänsä, mutta niistä, joilla se on vaikuttanut negatiivisesti
kehonkuvaan, vain 7 prosenttia kokee, ettei se ole vaikuttanut seksielämään. Positiivisia vaikutuksia
seksielämään endometrioosilla on ollut vain 2 prosentilla kaikista vastaajista.
Kuva 11. Endometrioosin negatiivisten kehonkuvallisten vaikutusten yhteys kokemukseen siitä,
onko endometrioosi vaikuttanut seksielämään. Vastaajien määrä: 580.

Sen sijaan sillä, onko endometrioosi vaikuttanut kehonkuvaan ei kuitenkaan ole yhteyttä siihen,
kuinka usein seksiä harrastetaan (χ2=0,919), (ks. liite 15).
Jos endometrioosi vaikuttaa kehonkuvaan, sillä on yhteys myös siihen, kokeeko vastaaja
endometrioosin vaikuttavan seksuaaliseen haluun (χ 2=0,000). Niistä vastaajista, joilla endometrioosi
ei ole vaikuttanut kehonkuvaan, 36 prosenttia ei koe endometrioosin vaikuttaneen myöskään
seksuaaliseen haluunsa ja vain joka viides kokee sen vähentäneen seksuaalista haluaan paljon. Sen
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sijaan niillä, joilla endometrioosi on vaikuttanut kehonkuvaan, nämä luvut ovat lähes päinvastaiset.
Jälleen on toki huomattava, että molemmilla ryhmillä lähes puolet vastaajista kokee endometrioosin
vähentäneen seksuaalista haluaan jonkin verran. (Ks. kuva 12, myös liite 16.)
Kuva 12. Endometrioosin vaikutus seksuaaliseen haluun eriteltynä sen mukaan, onko
endometrioosi vaikuttanut kehonkuvaan. Vastaajien määrä: 580.

Endometrioosi vaikuttaa seksuaaliseen haluun, ja tämä vaikutus kestää, vaikka itse taudin kanssa
pärjäisikin paremmin. Kuvaa 13 varten vastaajista on muodostettu ryhmiä sen mukaan, miten paljon
endometrioosi on vaikuttanut vastaajan elämään pahimmillaan ja miten paljon se vaikuttaa nyt ja
tutkittu näiden eri ryhmien kokemusta siitä, kokeeko endometrioosin vähentävän seksuaalista
haluaan. On varsin odotetun kaltainen tulos, että ne, joiden elämää endometrioosi vaikeuttaa eniten,
kokevat eniten sen vähentävän myös seksuaalista haluaan. Sen sijaan kiinnostavimpia ovat kuvan 13
kolme alinta palkkia, joiden kaikkien vastaajilla endometrioosi on tällä hetkellä hyvin hallinnassa, eikä
siis vaikeuta juurikaan elämää. Silti ne vastaajat, joiden elämään endometrioosi on aikaisemmin
vaikuttanut paljon, kokevat edelleen endometrioosin vaikuttavan seksuaaliseen haluunsa
negatiivisemmin kuin ne, joiden tauti ei ole missään vaiheessa vaikeuttanut elämää niin paljon,
vaikka kokemus endometrioosin vaikutuksesta elämään tällä hetkellä olisikin samanlainen (χ 2=0,000),
(ks. myös liite 17).
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Kuva 13. Endometrioosin aikaisemman hankaluuden vaikutus seksuaaliseen haluun. Vastaajien
määrä: 575.

Tämä löydös tukee ajatusta siitä, että endometrioosi vaikuttaa seksuaaliseen haluun muutenkin kuin
sen aiheuttaman kivun kautta, jolloin oman kehon ja varsinkin lantion alueen määrittyminen
negatiivisesti voi vähentää seksuaalista halua vielä silloinkin, kun tauti on periaatteessa saatu
hallintaan. Nämä henkilöt erityisesti voisivat hyötyä seksuaaliterapiasta.

4.4. Kokemukset endometrioosin hoidosta ja seksuaalisuuden puheeksiotto
Suurimman avun vastaajat ovat kokeneet saaneensa endometrioosiinsa kirurgisesta eli
leikkaushoidosta. Leikkaus oli tehty 60 prosentille vastaajista, ja heistä 45 prosenttia kokee
saaneensa siitä apua paljon ja 43 prosenttia jonkin verran. Keltarauhashormonia on kokeillut 80
prosenttia vastaajista ja yhdistelmäehkäisyvalmisteita lähes yhtä moni. Yli kaksi kolmannesta on
saanut näistä apua ainakin jonkin verran. Lähes kaikki vastaajat ovat käyttäneet kipulääkkeitä
endometrioosikipuun, ja yli 90 prosenttia on saanut siitä apua ainakin jonkin verran, mutta vain 17
prosenttia on saanut niistä paljon apua. (Ks. kuva 14.)
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Kuva 14. Millä tavalla endometrioosiasi on hoidettu? Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Vastaajien määrä: 584.

Lääkkeettömiä hoitoja on kokeillut 60 prosenttia vastaajista, ja kolme neljästä kokee saaneensa niistä
apua. Tärkeimpiä (eli eniten kokeiltuja ja eniten apua tuottaneita) lääkkeettömiä hoitokeinoja ovat
olleet ruokavalio (sokeriton, gluteeniton, maidoton, vähähiilihydraattinen, kasvispainotteinen;
punaisen lihan, soijan, lisäaineiden, alkoholin ja kahvin välttäminen, kaiken turvottavan välttäminen,
anti-inflammatorinen ruokavalio, fodmap-ruokavalio), akupunktio, fysioterapia, lantion alueen faskiakalvojen käsittely, vyöhyketerapia, osteopatia, liikunta ja kehonhuolto (esim. pilates ja jooga), tenslaite, lämpötyyny, piikkimatto, tietoisuustaitojen harjoittaminen ja hengitysharjoitukset.
Endometrioosiin saatu hoito on ollut tyypillisimmin vaihtelevaa (37 %). Valtaosa vastaajista kokee
saaneensa hyvää hoitoa joko aina (10 %), enimmäkseen (29 %) tai lopultakin (18 %). 14 prosenttia
kokee joko saaneensa enimmäkseen huonoa hoitoa tai että ei ole saanut kunnollista hoitoa
ollenkaan. Aivan liian moni on joutunut kuulemaan, että ”kivut nyt vaan kuuluvat naisen elämään”, ja
diagnoosiviive on monilla ollut pitkä, joillakin vastaajista jopa yli 20 vuotta. Diagnoosin saatuaan moni
kokee saaneensa parempaa hoitoa, mutta silti katkokset hoitosuhteissa ja hoidon jatkon epävarmuus
ovat tyypillisiä ongelmia.
Sillä, ottaako hoitotaho seksuaalisuuden puheeksi, on merkittävä yhteys siihen, kokeeko
endometrioosia sairastava saaneensa hyvää hoitoa vai ei. Niistä, joilla hoitotaho ottanut
seksuaalisuuden puheeksi, 56 prosenttia kokee saaneensa hyvää hoitoa (joko aina tai enimmäkseen),
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mutta niistä, joiden kanssa hoitotaho ei ole ottanut seksuaalisuutta puheeksi, vaikka asiakas olisi sitä
toivonut, vain 26 prosenttia kokee endometrioosiin saamansa hoidon pääosin hyväksi. Tähän väliin
asettuivat ne, jotka olivat itse ottaneet seksuaalisuuden puheeksi hoitotahon kanssa (36 % kokee
saamansa hoidon pääasiallisesti hyväksi), ja ne, jotka eivät olisi kokeneet seksuaalisuuden
puheeksiottoa tarpeelliseksi (42 % piti hoitoa pääosin hyvänä) (χ 2=0,000). Tässä ristiintaulukoinnissa
hyväksi hoidoksi on yhdistetty luokat ”ollut aina hyvää” ja ”ollut enimmäkseen hyvää”, vaihtelevaksi
hoidoksi on yhdistetty luokat ”olen lopultakin saanut hyvää hoitoa” ja ”ollut vaihtelevaa” ja huonoksi
hoidoksi luokat ”ollut enimmäkseen huonoa” ja ”en koe saaneeni endometrioosiini kunnollista
hoitoa”. (Ks. kuva 15, myös liite 18.)
Kuva 15. Endometrioosiin saadun hoidon koettu hyvyys sen mukaan, onko endometrioosin
vaikutuksista seksuaalisuuteen puhuttu hoitotahon kanssa. Vastaajien määrä: 567.

Tämä tulos osoittaa, että seksuaalisuuden puheeksiotto endometrioosipotilaan kanssa on erittäin
tärkeää koko hoidon onnistumisen kannalta. Ei näyttäisi myöskään olevan merkityksetöntä, ottaako
hoitotaho seksuaalisuuden puheeksi vai joutuuko potilas tekemään sen itse, sillä ne, joilla hoitotaho
on ottanut seksuaalisuuden puheeksi, ovat selvästi tyytyväisempiä saamaansa hoitoon. Tätä eroa
selittää varmasti osaltaan se, että seksuaalisuuden puheeksiotto on osa kokonaisvaltaista hoitoa, ja
mikäli seksuaalisuus on otettu puheeksi, voi olettaa muunkin hoidon olleen kokonaisvaltaisempaa,
kohtaavampaa ja kunnioittavampaa. Toinen selitys voi olla siinä, että kokemus käydystä
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keskustelusta seksuaalisuuteen liittyen on ollut keskimäärin varsin erilainen riippuen siitä, onko
puheeksioton aloittanut hoitotaho vai potilas.
Ne, joille hoitotaho oli ottanut seksuaalisuuden puheeksi, olivat pääosin tyytyväisiä tähän
keskusteluun. Keskusteluja luonnehdittiin pääosin asiallisiksi, hyödyllisiksi, kannustaviksi ja
asiantunteviksi, ja muutama oli saanut lähetteen seksuaalineuvontaan tai -terapiaan. Muutama
vastaaja koki hoitotahon aloittaman keskustelun kiusalliseksi ja kiireessä käydyksi. Itse
seksuaalisuuden puheeksiottaneiden kokemus oli pääosin päinvastainen; vain pieni osa
keskusteluista oli jättänyt vastaajalle hyvän mielen ja kokemuksen kuulluksi tulemisesta.
Tyypillisempiä kokemuksia olivat:
Keskustelusta haluttiin päästä nopeasti seuraavaan aiheeseen.
Itse keskustelin yhdyntäkivuista saamatta siihen muuta kuin toteamuksen "aivan".
"Ei nämä asiat ole sellaisia mitä täällä puhutaan", vastasi gynekologian
erikoislääkäri. Tilanteessa olin vastaanottokäynnillä ja kerroin oireena
pahentuneen yhdyntäkivun.
Olen puhunut jo usealle lääkärille/hoitajalle ja olen saanut osakseni suurimmaksi
osaksi vähättelyä. Olen alkanut itkeä koettuani vähättelyä kipujen määrään
liittyen ja puhuttuani pelosta yhdyntöjä kohtaan. Yhden kerran olen tullut tässä
asiassa kuulluksi niin, että keskustelu oli luonteva enkä tuntenut olevani
nöyryytetty keskustelun aikana/jälkeen.
Vähiten tyytyväisimpiä ovat ne, jotka eivät ole keskustelleet seksuaalisuudesta lainkaan hoitotahonsa
kanssa.
Olisin toivonut lääkärin kertovan mikä kivun aiheuttaa, koska yhdyntäkipu oli
ennen leikkausta sietämätöntä ja mielelläni olisin kuullut eri hoitomuodoista mitä
voin tehdä helpottaakseni yhdyntää.
Minulle ei tarjota mahdollisuutta puhua seksuaalisuudesta, vaikka se on järkkynyt
suuresti viimeisen vuoden aikana. Seksuaalisuus koetaan liian pienenä seikkana
tämänhetkiseen tilanteeseeni.
Lääkärit vähättelevät kipuja, kun olen yrittänyt kertoa yhdyntäkivuista.
Kukaan hoitohenkilökunnasta ei missään vaiheessa ole ottanut asiaa puheeksi.
Viimeisimmän laparoskopian jälkeen 2 vuotta sitten huomasin, että yhdyntä ei
tuntunut miltään, emätin oli vähän kuin tunnoton. Säikähdin sitä ja luulin jo, että
jää pysyväksi asiaksi, mutta meni onneksi ohi. Tällaisista asioista voisi lääkäri
mainita, jos on tiedossa.
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4.5. Seksuaalisuudesta nauttiminen
Kuva 16. Kokeillut keinot seksuaalisuudesta nauttimiseen ja onko niistä ollut apua. Vastaajien
määrä: 565.

Kaikkein parhaaksi ja tärkeimmäksi keinoksi on osoittautunut avoin keskustelu kumppani(e)n kanssa.
Sitä on kokeillut yli 90 prosenttia vastaajista, ja 40 prosenttia heistä on kokenut saaneensa siitä
paljon apua ja yhtä monelle se on auttanut jonkin verran. Seuraavat lainaukset ovat avovastauksista.
Kumppanin on tärkeä erottaa, milloin on kyse kivusta ja milloin siitä, ettei vaan
huvita.
Ainakin he ovat saaneet tietää mistä kipu ja ajoittainen haluttomuuteni johtuvat,
etteivät syytä itseään.
Kumppani tukee, ymmärtää ja hyväksyy. Jos olen itse kokenut jonkin asian
ongelmaksi, keskustelun jälkeen se ei ole ollut ongelma.
Sain diagnoosin jo muutaman vuoden seurustelun jälkeen ja olemme yhdessä
kasvaneet ja oppineet elämään sairauden kanssa.
Vakkarini ymmärtää ja varmistaa ettei satu, ja on ok keskeyttää, jos tulee kipuja.
Hyvien hetkien hyödyntäminen on lähes yhtä tärkeäksi koettu keino.
Ilman niitä ei olisi ollut seksiä lainkaan pahimpina vuosina.
Silloin kun minua haluttaa, mies antaa.
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Myös muiden läheisyyden muotojen ja uusien seksitapojen ja -asentojen etsiminen sekä syvän
emätinyhdynnän välttäminen ovat varsin kokeiltuja ja hyviksi havaittuja keinoja.
Kosketuksesta ja hyväilystä tuleva endorfiini helpottaa kivun ja siitä johtuvan
pahan olon sietämistä.
Päivittäinen halailu, koskettelu, hiplaus ja pussailu sekä syvä suutelu.
Pitkät lämmittelyt, hitaasti eteneminen, hellä seksi.
Jalkojen ja lantion asentoa säätelemällä pystyy välttämään työnnöt sinne, missä
kipu helpoiten tuntuu.
Kyljellään lusikassa ei ole niin pahoja kipuja.
Yhdyntä on toisinaan mahdoton, mutta silloinkin suuseksi toimii.
Kipukausina varovaisuus mahdollistaa yhdynnän.
Puoliso tiesi missä kohtaa kohdunkaulan pesäke oli ja jotenkin osasi välttää siihen
osumista. Se miten hän siinä onnistui, on edelleen mysteeri.
Tämänkin oppii kokeilemalla mikä toimii.
Kolme neljännestä vastaajista oli kokeillut liukuvoiteen käyttöä, ja heistä 60 prosenttia oli kokenut
siitä olevan ainakin jonkin verran apua.
Lääkitys kuivattaa ja kipu sekä lääkitys vaikeuttavat kiihottumista ja kostumista.
Liukuvoide on auttanut kuivuuteen ja stimuloiva liukuvoide on auttanut
kiihottumaan.
Yhdyntä ei onnistu ilman hyvää ja sopivaa liukuvoidetta.
Tätä suosittelisin ihan kaikille! Joskus tarvitsee, joskus ei, mutta hyvä olla varalla.
Seksivälineitä on kokeillut hieman yli puolet vastaajista, ja näistä vajaa puolet on kokenut saaneensa
niistä ainakin jonkin verran apua.
Fysioterapeutti suositteli hieromasauvaa lantionpohjan lihasten hierontaan. Ei
ehkä perinteisin käyttösyy, mutta on auttanut lihasten rentouttamiseen.
Kun intiimialueella on kosketusarkuutta, seksileluilla on helpompi saada
orgasmeja.
Dildon sijaan itsetyydytyksessä satisfyer, ei mene sisään, ei tule kipuja.
Pornon katsomista on niin ikään kokeillut noin puolet, ja kolmasosa sitä käyttäneistä kokee
hyötyneensä siitä ainakin jonkin verran.
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Hyvä porno oikeassa hetkessä kiihottaa, mikä lisää nautintoa.
Joskus harvoin voi pornolla saada edes jonkinmoisen halutuksen päälle.
Rentouttaa ajatusta seksin harrastamisesta kumppanin kanssa.
Tärkeää on kuitenkin huomata, että jokaisesta mainitusta keinosta on ollut apua joillekin vastaajista,
minkä takia onkin tärkeää, että jokaista potilasta kannustetaan kokeilemaan monipuolisesti erilaisia
keinoja, joista voi olla apua. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi lantionpohjan fysioterapiaan tai
seksuaaliterapiaan ei juurikaan ohjata hakeutumaan.
Tätä olen miettinyt, kukaan lääkäri ei ole ehdottanut, täytyy pyytää lähete.
(Vastaaja fysioterapiasta)
Ei ole tarjottu, vaikka tarve olisi. (Vastaaja seksuaaliterapiasta)
Lisäksi on tärkeä muistaa, että endometrioosi ei aiheuta kipuja eikä seksuaalisuuden ongelmia kaikille
ja että kaikki seksuaalisuuden ongelmat eivät endometrioosipotilaillakaan johdu endometrioosista.
Myös tämä on hoitohenkilökunnan tärkeää tuoda esiin seksuaalisuuden puheeksioton yhteydessä
erityisesti nuorille ja vastadiagnosoiduille.
Seksuaalisuuteni muuttui täysin, kun löysin sopivan puolison, jonka kanssa
seksuaalisuus on ihanaa ja nautinnollista.
Lähes kolmannes vastaajista (187) oli valmis jakamaan oivalluksiaan seksuaalisuudesta
endometrioosin kanssa muille endometrioosia sairastaville erillisessä avokysymyksessä. Keskeisiksi
asioiksi nousivat 1) itsensä ja tosiasioiden hyväksyminen, 2) itsensä ja kehonsa tunteminen, 3)
kumppaniin liittyvät asiat sekä 4) muualta saatava tuki. Kaikki nämä ovat asioita, jotka myös
ammattilaisen on tärkeä huomioida endometrioosia sairastavan kanssa. Tässä joitakin oivalluksia
alakohdittain, jotka toki limittyvät ja lomittuvat toistensa kanssa.
Itsensä ja tosiasioiden hyväksyminen on tärkeä askel, joka toimii pohjana kaikelle muulle oman
seksuaalisuuden haltuunotolle.
Minulle oli suuri oivallus ja helpotus ymmärrys siitä, että en ole viallinen, vaikka
en seksiä haluakaan, eikä ole minun velvollisuus huolehtia kenenkään muun
haluista.
Aina ei tarvitse sanoa joo tai tuntea häpeää siitä, että sanoo ei.
Itsensä hyväksyminen ja avoimuus asiassa on auttanut omassa parisuhteessa.
Pitää uskaltaa kertoa miltä tuntuu, niin toinenkin ymmärtää paremmin.
Täytyy nauttia hyvistä hetkistä ja muistaa olla armollinen itsellensä.
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Luotettavan puolison kanssa avoimesti keskustelu sairaudesta, että seksittömyys
ei ole kenenkään muun vika kuin tämän riipivän endon syy.
Että olet muutakin kuin diagnoosisi.
Itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on, on kaiken seksuaalisuuden nautinnon
lähtökohta. Epävarmuutta omasta naiseudesta endometrioosi on lisännyt, mikä
aiheuttaa ongelmia myös seksuaalisuuteen. Omaan kehoon ja aistimuksiin
uudelleen tutustuminen endon toteamisen jälkeen on auttanut löytämään
seksuaalista tasapainoa.
Osalle endometrioosia sairastavista endometrioosi on ollut osana seksuaalisuutta aina, ja diagnoosi
on antanut välineitä tunnistaa, että jotkut aiemmat rajoitukset, kuten seksiin liittyvät kivut ovat
endometrioosin aiheuttamia, jolloin diagnoosi voi auttaa oman kehon haltuunottamisessa. Toisille
taas endometrioosi hiipii elämään pikkuhiljaa, jolloin aiemmin nautinnollinen seksielämä voi muuttua
kivuliaaksi tai muuten ongelmalliseksi esimerkiksi lääkityksen aiheuttaman kuivuuden tai
haluttomuuden takia. Moni on myös tunnistanut, että esimerkiksi jokin tietty lääke aiheuttaa
haluttomuutta tai limakalvojen kuivumista, jolloin lääkkeen vaihtamisesta on voinut olla suuri apu.
Myös oman hormonikierron tunnistaminen ja se, missä vaiheessa kiertoa mikäkin asia sattuu tai
tuntuu hyvältä, on tärkeä oivallus omasta kehosta. Endometrioosin vaikutukset seksielämään ovat eri
ihmisillä erilaisia niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Siksi on tärkeää, että jokaista kannustetaan
tutustumaan itseensä ja kehoonsa, ja vieläpä uudestaan säännöllisin väliajoin tai uuden
hoitomuodon jälkeen, ettei henkilö jää kiinni endometrioosin aiempiin vaikutuksiin tai kivun pelon
vangiksi.
Kaikki kivut ovat yksilöllisiä ja se että yksi asia aiheuttaa kipua seksin aikana ei
tarkoita sitä, että toinen aiheuttaisi. Vaikka jokin asia olisi useasti aiheuttanut
kipua, se ei tarkoita sitä, että se ensi kerralla aiheuttaisi.
Olen pitänyt tärkeänä sitä, että tiedän itse mistä pidän ja mikä sytyttää minut.
Mies ei mene sisälle kuin puoleen väliin asti.
Olen huomannut, että seksin ja yhdyntöjen puute aiheuttaa myös kipuja, lantiossa
ja jopa alaselässä asti. Lisäksi kiihottuminen voi sattua emättimeen, mutta kun
jatkaa vaan, niin se menee ohi ja muuttuu nautinnoksi. Eli olisi tärkeää rentoutua
eikä säikähtää jokaista tuntemusta. Särkylääke kannattaa ottaa ajoissa ennen
yhdyntää ja liukuvoide on vakiovaruste.
Hetkeen tarttuminen on myös tärkeää. Jos yhtään tekee mieli, täytyy antaa
mennä, vaikka olisikin lieviä kipuja. Joskus kivut hieman lievittyvät, kun saa
"muuta ajateltavaa".
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Kumppani voi olla endometrioosissa joko korvaamaton tuki tai sitten ylimääräinen riippakivi, joka saa
endometrioosia sairastavan kokemaan huonoutta ja syyllisyyttä siitä, ettei seksi onnistu riittävän
usein tai tietynlaisena tai että sitä ei halua. Tarvitaan avointa keskustelua kumppanin kanssa sekä
siitä, mitä rajoituksia endometrioosi aiheuttaa ja mitä kaikkea voi kokeilla, että siitä, millaisia
ajatuksia ja tunteita sairaus herättää ─ niin endometrioosia sairastavassa kuin kumppanissakin.
Kumppanin ottaminen mukaan lääkäriin on myös varteenotettava vaihtoehto, joka voi todentaa tälle
esimerkiksi toisen kivun todellisuutta. Myös tiedonhakua endometrioosin vaikutuksista
seksuaalisuuteen kannattaa tehdä yhdessä kumppanin kanssa.
Kumppanin kanssa puhuminen ja kommunikointi on tärkeää. Hänelle on tärkeä
ymmärtää milloin kyse kivusta, milloin siitä, ettei huvita. Myös asian herättämät
negatiivisen tunteet kumppanilla on hyvä käsitellä.
Itselleni on ollut merkittävää se, että on luottamuksellinen suhde kumppanin
kanssa. Että voin luottaa, että minuun kosketaan hellästi, ja uskotaan, jos sanon,
että sattuu.
Ole suhteessa, jossa sinua ymmärretään ja arvostetaan eikä seksiin painosteta.
Puolison kanssa avoin keskustelu ja yhteisesti opettelu auttaa. Puoliso voi
vahvistaa seksuaalisuutta ja naiseutta, kun vain tietää, mitä endometrioosia
sairastava haluaa. Yhteiset käynnit lääkärillä myös ovat avanneet asiaa
molemmille eri tavalla.
Itse haluan kuulla myös, miten toinen kokee tämän vaikuttavan häneen ja meidän
parisuhteeseen ─ siis keskustelua molempien kokemuksista ja tunteista sekä
ymmärrystä molemmin puolin. Esim. toisella voi olla voimaton/neuvoton olo kun
ei pysty auttamaan, vaikka itse asiassa hänen tarjoama kuuntelu ja läheisyys
auttavat hyvinkin paljon.
Haluttomuuden aiheuttaman syyllisyyden tunteen käsittely kumppanin kanssa
avoimesti auttaa. Myös kumppanin halujen ymmärtäminen ja erilaisten
läheisyyden muotojen kokeilu on tärkeää ja auttaa. Vaikeinta on yrittää selittää
kumppanille uskottavasti, että kyse ei ole hänestä eikä hän tee mitään väärin tai
tule kokea syyllisyyttä minun kivuistani.
On myös tärkeää voida sanoa kumppanille, jos/kun sattuu, jotta seksi voidaan
silloin lopettaa siltä osin, mikä tuottaa kipua. Endo vaikuttaa parisuhteessa
molempiin ihan yhtä paljon seksin osalta.
Sairaus vaatii ymmärrystä kumppanilta, mutta myös kumppanin ymmärtämistä.
Kumppanin lisäksi vastaajat ovat huomanneet saavansa tukea ja apua myös muualta:
vertaistukiryhmistä, ystäviltä ja ammattilaisilta. Useampi vastaaja nosti esiin fysioterapiasta saadun
hyödyn, joka on ollut niin suurta, ettei olisi uskonut etukäteen sen olevan mahdollista.
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Seksuaaliterapia sen sijaan oli sellainen asia, johon kyselyyn vastatessaan useampikin huomasi, että
olisi kaivannut lähetettä.
Sairauden kanssa ei ole yksin. Vertaistukea kannattaa hyödyntää ja keskustella tai
purkaa mielen päällä olevia asioita siten pois. Puhuminen "vieraalle" ihmiselle voi
auttaa näkemään omaa tilannetta paremmin.
Endometrioosipotilaille voisi itseasiassa olla todella hyvä tarjota
seksuaaliterapiaa, sillä endometrioosi vaikuttaa lähes väistämättä seksielämään.
Itselleni fysioterapia on auttanut niin paljon, että olen kuin uusi nainen, enkä voisi
olla tyytyväisempi. Olen kertonut kaikille kavereilleni fysioterapiasta ja kukaan
heistä ei ollut koskaan kuullutkaan, että tällaiseen vaivaan voi saada fysioterapiaa
─ enkä ollut minäkään kuullut aiemmin. Olisi tärkeää lisätä tietoutta. Siinä
vaiheessa, kun sain emättimen laajentajat reseptillä omalääkäriltä niin mietin,
että oikeasti, miten on mahdollista, että tästä ei puhuta enemmän.
Pelkäsin pitkään yhdyntää sen aiheuttaman kivun vuoksi, enkä halunnut sitä
ollenkaan. Fysioterapiassa kuitenkin teimme harjoituksia, joiden avulla sain eiseksuaalisessa ympäristössä kokea sen, että aina alussa tapahtuva kipu voi
poistua, kun etenee rauhassa. En tiennyt aiemmin, että se on mahdollista. Oivallus
siis lienee se, että toivoa lähes kivuttomaan seksielämään on olemassa, ja
apukeinoja on olemassa.

5. Päätelmät
5.1. Tulosten soveltaminen
Kuten kliinisessä seksologiassa tarkasteltavat ongelmat yleensäkin, myös endometrioosin vaikutus
seksuaalisuuteen on moniulotteinen. Keskeisenä tekijänä ovat endometrioosin aiheuttama fyysinen
kipu sinänsä sekä sen aiheuttamat kivut seksissä. Lisäksi endometrioosi aiheuttaa usein muutoksia
kehonkuvassa ja seksuaalisessa halussa, vaikka kivunhoito olisikin saatu kuntoon. Sosio-kulttuurisesti
tarkasteltuna ulkoapäin tulevat paineet siitä, millainen naisen tulisi olla, miltä naisen tulisi näyttää,
mihin naisen tulisi pystyä ja mistä naisen tulisi nauttia aiheuttavat omat ongelmansa sekä
endometrioosia sairastavalle itselleen että mahdolliselle kumppanille, ja näiden tunnistaminen
ulkoapäin tuleviksi sekä kyseenalaistaminen on keskeistä endometrioosipotilaan seksuaalisen
hyvinvoinnin kannalta. On myös tärkeää muistaa, että kaikki seksuaalisuuden ongelmat eivät
endometrioosipotilaallakaan johdu endometrioosista, vaan taustalla voi olla muitakin ongelmia niin
fyysisessä terveydentilassa (esim. vulvodynian ja ärtyvän suolen oireyhtymän komorbideetti),
psyykkisessä terveydentilassa (endometrioosipotilailla on kohonnut masennusriski) kuin
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psykoseksuaalisuudessakin (esim. traumat, haasteellinen seksuaalihistoria, kiintymyssuhdevauriot,
parisuhdeongelmat jne.).
88 prosenttia kaikista vastaajista kokee endometrioosin vaikuttaneen seksielämäänsä erittäin tai
jonkin verran negatiivisesti ja 86 prosentilla vastaajista on tällä hetkellä seksiin liittyviä kipuja.
Endometrioosin vaikutukset seksuaalisuuteen ovat kiistattomat, tosin on huomattava, ettei
endometrioosi toki ihan jokaisen kohdalla vaikuta seksuaalisuuteen negatiivisesti. Kliinisen
seksologian näkökulmasta kiinnostavinta ovat kuitenkin ne henkilöt, joille endometrioosi aiheuttaa
haasteita seksuaalisuuden toteuttamisessa sekä se, miten heitä voitaisiin auttaa parhaalla
mahdollisella tavalla. Suhteellisen pienillä seksuaalisuuden huomioimisen käytänteillä voitaisiin
todennäköisesti suurimman osan kohdalla ehkäistä vakavampien seksuaalisuuteen ja intiimisuhteisiin
liittyvien ongelmien muodostuminen.
Koska endometrioosi on niin yleinen sairaus, kaikkein eniten endometrioosia sairastavien
elämänlaadun (ml. seksuaalisuus) parantamiseksi voitaisiin tehdä niissä terveydenhuollon yksiköissä,
joissa endometrioosia diagnosoidaan ja ensisijaisesti hoidetaan. Aineistoni tukee ajatusta, että
endometrioosikipua ei edelleenkään oteta riittävän vakavasti ja eikä kipua hoideta riittävästi.
Erityisen haitallinen vaikutus seksuaalisuudelle, kuten epäilemättä muullekin elämänlaadulle, on
kuukausittaisten kipupäivien suurella määrällä.
Endometrioosikivun aiheuttaman haitan lisäksi endometrioosi aiheuttaa usein myös erilaisia
seksikipuja. On tärkeää, ettei hoidossa näitä kipuja niputeta vain yhdeksi seksikipujen
kokonaisuudeksi, vaan tunnistetaan erilaisten kipujen erilainen vaikutus seksuaalisuudelle. Vaikka
seksi ja orgasmi ovat yleisesti ottaen hyvää kipulääkettä, endometrioosipotilailla nimenomaan seksi
ja/tai orgasmi voi laukaista kovan kivun. Osa kivuista on helpommin vältettävissä (esimerkiksi
tiettyjen seksitapojen ja -asentojen kuten syvän emätinyhdynnän välttäminen, tai seksin välttäminen
joissain kuukautiskierron vaiheissa) kuin toiset, esimerkiksi orgasmia seuraava kipu tai lähes kaikkien
seksitapojen aikana tai jälkeen koettu kipu.
Vaikka kivun hoito on tärkeää, kipu ei määrittele tai estä hyvää seksielämää, vaan siihen vaikuttavat
monet tekijät, myös endometrioosipotilailla. Vaikka ne, joilla kipupäiviä on eniten ja joilla
endometrioosi aiheuttaa monimuotoisimpia seksikipuja, kokevat endometrioosin vaikuttavan eniten
niin seksuaaliseen haluunsa kuin seksielämäänsäkin, on huomattava, että myös niistä, joilla
kipupäiviä on vähän ja joilla endometrioosi ei aiheuta minkäänlaisia seksikipuja, ylivoimaisesti suurin
osa kokee endometrioosin vaikuttavan negatiivisesti niin seksielämäänsä kuin seksuaaliseen
haluunsakin. Siksi endometrioosipotilaiden hoidossa olisi ihanteellista, että hoitamassa olisi
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moniammatillinen tiimi, johon kuuluisi niin kivunhoidon, lantion alueen toiminnan kuin ihmisen
mielen ja seksuaalisuuden asiantuntijoita.
Endometrioosin vaikutus seksuaalisuuteen olisi otettava puheeksi jokaisen endometrioosipotilaan
kanssa, sillä sen puheeksiotolla on aineistoni mukaan selkeä yhteys siihen, miten potilas kokee koko
endometrioosinsa hoidon onnistumisen. Puheeksioton keskeisimmät tehtävät ovat PLISSIT-mallin
mukaisesti sen kaksi ensimmäistä tasoa eli luvan antaminen (permission, P) seksuaalisuudesta
puhumiseen sekä perustiedon tarjoaminen (limited information, LI) (ks. esim. Santalahti & Lehtonen
2016, 27─28). Näitä perustietoja ovat paitsi endometrioosin mahdolliset vaikutusmekanismit
seksuaalisuuteen, muistutus seksin monenlaisuudesta, erilaisista seksitavoista ja seksin apuvälineistä.
Lisäksi tulee muistuttaa, että läheisyys ja hyvä seksuaalielämä on parhaimmillaan hoitavaa ja jopa hyvä kipulääke sekä kannustaa keskustelemaan kumppanin kanssa ja etsimään aiheesta tietoa ja juuri
itselle sopivia tapoja toimia. Myös mahdollisen kumppanin mukaanotto tähän keskusteluun olisi
hyväksi, sillä sekä potilaan että kumppanin informointi siitä, mitä vaikutuksia sairaudella voi
seksuaalisuuteen olla, saattaa vähentää parisuhteelle aiheutuvaa taakkaa (Di Donato & Seracchioli
2017, 67). Lisäksi tälle tasolle kuuluu eteenpäin ohjaus tarvittaessa tai ainakin tieto esimerkiksi
seksuaaliterapian ja lantionpohjan fysioterapian olemassaolosta sekä vertaistuesta ja tarvittaessa
myös psykoterapiasta.
Mitä endometrioosia sairastava voi itse tehdä seksuaalisuutensa eteen? Yksi tärkeimpiä aineistostani
nousevia asioita on itsensä ja sairauden hyväksyminen, mikä ei tarkoita sitä, että jää kiinni sairauteen
tai sen mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin, vaan että tunnistaa, milloin seksille pitää sanoa ”ei” ja
milloin sille voi sanoa ”kyllä” tai ainakin ”kyllä, ehkä”. Omaan kehoon ja nautintoon kannattaa
tutustua yhä uudestaan eikä jäädä kiinni sellaisiin käsityksiin itsestään tai seksistä, jotka rajaavat
nautinnollisia asioita oman kokemusmaailman ulkopuolelle. Kannattaa etsiä sellaisia seksitapoja,
jotka tuottavat nautintoa mutta eivät kipua, tai joiden avulla saatu nautinto ja mielihyvä on suurempi
kuin sen aiheuttama kipu. Hyviä hetkiä kannattaa hyödyntää niin seksuaalisuudesta kuin muustakin
elämästä nauttimiseen. Luvun 4.5. ja kuvan 16 kaikki keinot ovat sellaisia, että niitä kannattaa
kokeilla. Joidenkin kohdalla ne toimivat, joidenkin ei, mutta sitä ei voi etukäteen tietää, jos ei kokeile.
Harva kumppani on yksiselitteisesti hyvä tai huono (vaikka toki sellaisiakin on), vaan usein on kyse
kommunikaatiotaidoista sekä intiimisyyden tasosta, siitä, kuinka lähelle uskaltaa toisen päästää.
Koska endometrioosi vaikuttaa usein paitsi sitä sairastavan, myös kumppanin seksielämään,
seksuaalisuuteen liittyvistä ajatuksista, tunteista ja tuntemuksista kannattaa keskustella. Samoin
kannattaa keskustella niistä merkityksistä, joita molemmat seksiin liittävät ja avata niitä; esimerkiksi
tulkitseeko kumppani seksistä kieltäytymisen hylkäämiseksi ja ulkopuolelle sulkemiseksi. Kumppanin
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on tärkeä ymmärtää, milloin on kyse kivusta, milloin siitä, ettei huvita. Yhtä tärkeää kumppanin on
tietää, milloin huvittaa ja mikä tuottaa nautintoa. Niin kuin jokaiselle ihmiselle, erityisesti kroonisista
tai seksiin liittyvistä kivuista kärsiville on erityisen tärkeää harrastaa seksiä vain sellaisissa suhteissa,
joissa voi koska vaan sanoa, ettei halua seksiä nyt tai ettei halua jatkaa aloitettua seksiä, mutta joissa
uskaltaa myös ehdottaa seksiä, vaikkei voisi olla etukäteen varma siitä, joutuuko sen ehkä
lopettamaan kesken kaiken kivun takia. Läheisyydestä kannattaa huolehtia silloinkin, kun seksi
monissa muodoissa on hankalaa tai jopa mahdotonta, ettei muodostu kierrettä, joka vie jatkuvasti
kauemmaksi kumppanista. Jos endometrioosista jotain positiivista voi löytää, niin 15 prosenttia
vastaajista kokee, että endometrioosi on vahvistanut suhdetta kumppaniin.
Jos kaikenlainen läheisyys on suhteesta kadoksissa, voi seksuaaliterapia tai pariterapia tulla
tarpeeseen. Samoin siinä tapauksessa, jos seksuaalinen halu on kadoksissa, vaikka itse
endometrioosin hoito olisikin kohdallaan ja endometrioosi itsessään ei enää häiritse elämää.
Terapiasta voi olla apua myös tilanteen, itsensä ja muuttuneen kehonkuvansa hyväksymisessä.
Seksuaaliterapiassa voidaan liikkua PLISSIT-mallin kahden ensimmäisen tason lisäksi myös kahdella
muulla tasolla eli erityisohjeiden (specific suggestions, SS) ja intensiivisen terapian (intensive therapy,
IT) tasolla. Näihin voivat kuulua esimerkiksi seksuaalihistorian ja kiintymyssuhdehistorian tarkastelu,
sen tunnistaminen mikä johtuu endometrioosista ja mikä jostain muusta, (pari)suhteen/suhteiden
dynamiikan tarkastelu, mahdollisten syyllisyyden ja häpeän tunteiden sekä kehonkuvan kanssa
työskentely. Lisäksi voidaan puhua seksin tekemisen käytännöistä ja miettiä yhdessä terapeutin
kanssa muutoksia niihin sekä tunnistaa niitä käytäntöjä, jotka toimivat. Seksuaalisen halun puute
seuraa usein endometrioosia, ja se nousee hoidettavaksi ongelmaksi tyypillisimmin siinä vaiheessa,
kun itse kipu on suhteellisen hyvin kurissa, mutta aiempi kipu on aiheuttanut haluttomuuden
kierteen. Usein myös mahdollisen kumppanin mukaanotto seksuaaliterapiaan voi olla paikallaan,
varsinkin, jos parin väliltä on kadonnut läheisyys täysin tai lähes täysin, ja sitä joudutaan
rakentamaan uudestaan.

5.2. Tutkimuksen haasteet ja rajoitukset sekä jatkotutkimustarpeet
Omassa tutkimuksessani keskeisimmäksi ongelmaksi nousi se, että vaikka yritin muotoilla
kysymyslomakkeen kysymykset huolellisesti ja kierrätin niitä niin seksologian kuin kvantitatiivisen
tutkimuksenkin ammattilaisilla, huomasin analyysia tehdessäni, että monia asioita olisi kannattanut
kysyä toisin, jotta tulkinta olisi mielekkäämpää. Se, että halusin antaa vastaajan valita useamman
vaihtoehdon, tuntui kysymyslomaketta tehdessä vastaajaa kunnioittavalta, mutta analyysivaiheessa
monivalintakysymykset osoittautuivat varsin työläiksi analysoida, ja niistä joutui muodostamaan
uusia, yksinkertaistettuja muuttujia.
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Olin alun perin aikonut tehdä analyysin vain Webropol-työkalulla, ja siksi olin muodostanut lähes
kaikkiin kysymyksiin vastausluokat jo etukäteen. Eri muuttujien välisten yhteyksien selvittämiseksi
päädyin kuitenkin analysoimaan aineistoa SPSS-tilasto-ohjelmalla, joka olisi mahdollistanut
monipuolisemmat analyysit, jos olisin kerännyt enemmän numeerista dataa. Lisäksi huomasin
analyysivaiheessa, että olennaisia asioita oli jäänyt kysymättä, kaikkein olennaisimpana suora
kysymys vastaajan tyytyväisyydestä seksielämäänsä. En myöskään ole vakioinut vastauksia
esimerkiksi vastaajan iän suhteen, ja kuten Tutkimusmenetelmät-luvussa mainitsin, kyseessä ei ole
satunnaisotos vaan näyte, joka ei mahdollista yleistysten tekoa koko endometrioosia sairastavien
populaatioon.
Kaikesta huolimatta aineistoni on varsin laaja, ja siitä olisi mahdollista jatkaa tutkimuksentekoa.
Monta kysymystä ja varsinkin eri muuttujien välistä yhteyttä jäi analysoimatta kokonaan, koska
opinnäytetyön laajuuden ja ajankäyttömahdollisuuksieni takia oli pakko keskittyä tarkastelemaan
vain teorian ja oman käsitykseni pohjalta kaikkein kiinnostavimpia yhteyksiä. Mikäli jatkan tutkimusta
jossain vaiheessa, olisi kiinnostavaa opetella tekemään logistista regressioanalyysia, jonka avulla
voidaan tarkastella kerralla usean selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tällä
aineistolla se voisi tarkoittaa esimerkiksi sen selvittämistä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat ja kuinka
paljon osaltaan siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin vaikuttavan seksielämäänsä.
Endometrioosista ja seksuaalisuudesta tarvitaan edelleen tutkimusta, joka menee syvemmälle kuin
vain sen tarkasteluun, kuinka suuri osa endometrioosia sairastavista kärsii minkäkinlaisista
seksuaalisuuden ongelmista. Oma tutkimukseni on avaus siihen suuntaan, ja antaa viitteitä, etteivät
seksuaalisuuden ongelmat selity pelkällä kivulla eikä niihin ole syytä suhtautua kuten useat vastaajat
kertovat hoitotahonsa suhtautuneen, että ”niin se vaan nyt on”. Erityisen kiinnostavaa olisi tehdä
kokeellinen interventiotutkimus, jossa endometrioosidiagnoosin jälkeen potilas laitettaisiin
sattumavaraisesti joko tutkimusryhmään, joka saa käydä muutaman kerran maksutta
seksuaalineuvojan/seksuaaliterapeutin sekä lantionpohjan fysioterapiaan erikoistuneen
fysioterapeutin luona tai verrokkiryhmään, joka ei saa seksuaaliohjausta, ja muutaman vuoden
kuluttua seurantatutkimuksella tutkittaisiin näiden kahden ryhmän eroja seksuaalisessa
tyytyväisyydessä.
Koin itse tutkimuksen aiheen alusta asti erittäin merkitykselliseksi ja samaa mieltä oli myös moni
kyselyyn vastanneista. Viimeisessä avokysymyksessä useampi vastaaja kiitti tärkeästä
tutkimusaiheesta ja toivoi, että tutkimuksen tulokset leviäisivät sekä endometrioosia sairastavien
että endometrioosia hoitavien lääkärien ja hoitajien tietoisuuteen.
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Toivoisin, että tämä tutkimus auttaisi tuomaan terveydenhoitohenkilökunnan
tietoon endometrioosipotilaan epätoivoa, kun seksi on ollut aiemmin todella
tärkeä osa elämää ja identiteettiä ja vähitellen se on kutistunut minimiin omasta
tahdosta riippumatta. Yrityksestä ei ole kiinni ainakaan omassa tapauksessa,
mutta seksi ei vaan enää kiinnosta koska lääkitys, ja ilman lääkitystä itken
kivusta, vaikka olisin ollut kuinka halukas.
Tutkimusta, jota todella tarvitaan ja minulle tuli sen takia mieleen, että tämä on
jotain mistä voisin kysyä ja etsiä apua, vaikka en ole parisuhteessa.
Toivon, että tästä tutkimuksesta on osaltaan apua näiden tavoitteiden eteenpäinviemisessä.
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LIITTEET

Liite 1. Kipupäivien ja kivun koetun voimakkuuden välinen yhteys. Luokitellut muuttujat.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Kivun kovuus_3luok *
Kipupäivien määrä_4luok

Missing

Percent

554

N

94,7%

Total

Percent
31

5,3%

N

Percent

585

100,0%

Kivun kovuus_3luok * Kipupäivien määrä_4luok Crosstabulation
Kipupäivien määrä_4luok
0-2
Kivun kovuus_3luok

0-3

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

4-6

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

7-10

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

Total

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

3-4

5-10

yli 10

Total

65

30

10

13

118

53,3%

24,4%

6,5%

8,4%

21,3%

34

59

73

67

233

27,9%

48,0%

47,1%

43,5%

42,1%

23

34

72

74

203

18,9%

27,6%

46,5%

48,1%

36,6%

122

123

155

154

554

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

6

,000

Likelihood Ratio

112,497

6

,000

Linear-by-Linear
Association

79,295

1

,000

N of Valid Cases

554

Pearson Chi-Square

117,796

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,99.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,461

,000

Cramer's V

,326

,000

Contingency Coefficient

,419

,000

Interval by Interval

Pearson's R

,379

,039

9,613

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,359

,040

9,049

,000 c

N of Valid Cases

554

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 2. Kipupäivien ja kivun koetun voimakkuuden välinen yhteys. Luokittelemattomat muuttujat.

Crosstabs
Kuinka kovaa kipua endometrioosi sinulle aiheuttaa arjessa lääkittynä/hoidettuna? (Kivun kokemus asteikolla 0 (ei lainkaan kipua) – 10
(sietämätön kipu) * Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?
Crosstabulation
Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?
0
Kuinka kovaa kipua
endometrioosi sinulle
aiheuttaa arjessa
lääkittynä/hoidettuna?
(Kivun kokemus asteikolla
0 (ei lainkaan kipua) – 10
(sietämätön kipu)

0

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

1

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

2

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

3

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

4

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

5

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

6

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

7

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

8

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

9

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

10

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

1-2

3-4

5-10

11-20

Yli 20

Total

2

0

0

0

0

0

2

11,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

4

12

2

1

0

0

19

23,5%

11,4%

1,6%

0,6%

0,0%

0,0%

3,4%

2

20

11

1

2

2

38

11,8%

19,0%

8,9%

0,6%

2,1%

3,3%

6,9%

1

24

17

8

5

4

59

5,9%

22,9%

13,8%

5,2%

5,3%

6,7%

10,6%

2

6

21

26

8

7

70

11,8%

5,7%

17,1%

16,8%

8,5%

11,7%

12,6%

1

16

18

24

17

11

87

5,9%

15,2%

14,6%

15,5%

18,1%

18,3%

15,7%

1

8

20

23

13

11

76

5,9%

7,6%

16,3%

14,8%

13,8%

18,3%

13,7%

2

7

18

35

18

10

90

11,8%

6,7%

14,6%

22,6%

19,1%

16,7%

16,2%

2

7

10

32

23

9

83

11,8%

6,7%

8,1%

20,6%

24,5%

15,0%

15,0%

0

5

5

3

6

4

23

0,0%

4,8%

4,1%

1,9%

6,4%

6,7%

4,2%

0

0

1

2

2

2

7

0,0%

0,0%

0,8%

1,3%

2,1%

3,3%

1,3%
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Kuinka kovaa kipua endometrioosi sinulle aiheuttaa arjessa lääkittynä/hoidettuna? (Kivun kokemus asteikolla 0 (ei lainkaan kipua) – 10
(sietämätön kipu) * Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?
Crosstabulation
Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?
0
Total

Count
% within Kuinka monta
kipupäivää endometrioosi
sinulle aiheuttaa
kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?

1-2

3-4

5-10

11-20

Yli 20

Total

17

105

123

155

94

60

554

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df
a

50

,000

Likelihood Ratio

169,833

50

,000

Linear-by-Linear
Association

74,329

1

,000

N of Valid Cases

554

Pearson Chi-Square

227,531

a. 29 cells (43,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,641

,000

Cramer's V

,287

,000

Contingency Coefficient

,540

,000

Interval by Interval

Pearson's R

,367

,040

9,258

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,354

,040

8,906

,000 c

N of Valid Cases

554

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 3. Kipupäivien määrän yhteys endometrioosin aiheuttamiin ongelmiin intiimisuhteissa.

Crosstabs
Onko endometrioosi vaikuttanut intiimisuhteisiisi (kuten parisuhteeseen)? : Kyllä, se on
aiheuttanut ongelmia intiimisuhteessa/-suhteissa. * Kipupäivien määrä_4luok Crosstabulation
Kipupäivien määrä_4luok
0-2
Onko endometrioosi
Ei
vaikuttanut intiimisuhteisiisi
(kuten parisuhteeseen)? :
Kyllä, se on aiheuttanut
ongelmia intiimisuhteessa/Kyllä
suhteissa.

Count

yli 10

Total

71

85

69

314

59,7%

57,7%

54,8%

44,8%

54,0%

60

52

70

85

267

40,3%

42,3%

45,2%

55,2%

46,0%

149

123

155

154

581

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok
Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

5-10

89

% within Kipupäivien
määrä_4luok

Total

3-4

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

3

,047

Likelihood Ratio

7,940

3

,047

Linear-by-Linear
Association

6,828

1

,009

N of Valid Cases

581

Pearson Chi-Square

7,943

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,52.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,117

,047

Cramer's V

,117

,047

Contingency Coefficient

,116

,047

Interval by Interval

Pearson's R

,108

,041

2,626

,009 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,110

,041

2,657

,008 c

N of Valid Cases

581

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 4. Koetun kivun kovuuden yhteys endometrioosin aiheuttamiin ongelmiin intiimisuhteissa.

Crosstabs
Onko endometrioosi vaikuttanut intiimisuhteisiisi (kuten parisuhteeseen)? : Kyllä, se
on aiheuttanut ongelmia intiimisuhteessa/-suhteissa. * Kivun kovuus_3luok
Crosstabulation
Kivun kovuus_3luok
0-3
Onko endometrioosi
Ei
vaikuttanut intiimisuhteisiisi
(kuten parisuhteeseen)? :
Kyllä, se on aiheuttanut
ongelmia intiimisuhteessa/Kyllä
suhteissa.

Count

Total

127

106

297

54,2%

54,5%

52,0%

53,5%

54

106

98

258

45,8%

45,5%

48,0%

46,5%

118

233

204

555

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Kivun
kovuus_3luok
Count
% within Kivun
kovuus_3luok

7-10

64

% within Kivun
kovuus_3luok

Total

4-6

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

,315 a

2

,854

Likelihood Ratio

,315

2

,854

Linear-by-Linear
Association

,210

1

,647

N of Valid Cases

555

Pearson Chi-Square

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 54,85.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,024

,854

Cramer's V

,024

,854

Contingency Coefficient

,024

,854

Interval by Interval

Pearson's R

,019

,042

,458

,647 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,020

,042

,480

,632 c

N of Valid Cases

555

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 5. Kuukausittaisten kipupäivien määrän yhteys siihen, kokeeko vastaaja endometrioosin vaikuttavan seksielämäänsä.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Koetko_endometrioosin_vai
kuttaneen_seksielämääsi?
* Kipupäivien määrä_4luok

Missing

Percent

577

N

98,6%

Total

Percent
8

1,4%

N

Percent

585

100,0%

Koetko_endometrioosin_vaikuttaneen_seksielämääsi? * Kipupäivien määrä_4luok Crosstabulation
Kipupäivien määrä_4luok
0-2
Koetko_endometrioosin_vai Erittäin negatiivisesti
kuttaneen_seksielämääsi?

Count

55

138

18,4%

20,3%

20,1%

35,9%

23,9%

88

80

107

90

365

59,9%

65,0%

69,5%

58,8%

63,3%

3

3

1

0

7

2,0%

2,4%

0,6%

0,0%

1,2%

27

15

14

7

63

18,4%

12,2%

9,1%

4,6%

10,9%

2

0

1

1

4

1,4%

0,0%

0,6%

0,7%

0,7%

147

123

154

153

577

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count

% within Kipupäivien
määrä_4luok
Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok
Sekä negatiivisesti että
positiivisesti

Total

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok
Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

Total

31

Count

Ei mitenkään

yli 10

25

% within Kipupäivien
määrä_4luok
Positiivisesti

5-10

27

% within Kipupäivien
määrä_4luok

Jonkin verran negativiisesti

3-4

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

12

,001

Likelihood Ratio

36,083

12

,000

Linear-by-Linear
Association

23,592

1

,000

N of Valid Cases

577

Pearson Chi-Square

34,668

a. 8 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,245

,001

Cramer's V

,142

,001

Contingency Coefficient

,238

,001

Interval by Interval

Pearson's R

-,202

,041

-4,956

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,201

,041

-4,912

,000 c

N of Valid Cases

577

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 6. Koetun kivun kovuuden yhteys siihen, kokeeko vastaaja
endometrioosin vaikuttavan seksielämäänsä.
Koetko_endometrioosin_vaikuttaneen_seksielämääsi? * Kivun kovuus_3luok
Crosstabulation

Crosstabs

Kivun kovuus_3luok
0-3
Koetko_endometrio
osin_vaikuttaneen_
seksielämääsi?

Erittäin negatiivisesti

Count

Count

Positiivisesti

Count

49

131

18,6%

25,9%

24,4%

23,8%

77

150

127

354

65,3%

64,7%

63,2%

64,2%

2

2

3

7

1,7%

0,9%

1,5%

1,3%

15

18

22

55

12,7%

7,8%

10,9%

10,0%

2

2

0

4

1,7%

0,9%

0,0%

0,7%

118

232

201

551

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Kivun
kovuus_3luok
Count
% within Kivun
kovuus_3luok
Sekä negatiivisesti
että positiivisesti

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Total

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Total

60

% within Kivun
kovuus_3luok

Ei mitenkään

7-10

22

% within Kivun
kovuus_3luok
Jonkin verran
negativiisesti

4-6

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

7,634a

8

,470

Likelihood Ratio

8,800

8

,359

Linear-by-Linear
Association

1,427

1

,232

N of Valid Cases

551

Pearson Chi-Square

a. 6 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,118

,470

Cramer's V

,083

,470

Contingency Coefficient

,117

,470

Interval by Interval

Pearson's R

-,051

,044

-1,195

,233 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,043

,043

-1,009

,314 c

N of Valid Cases

551

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 7. Kipupäivien määrän yhteys siihen, kokeeko endometrioosin vaikuttavan seksuaaliseen haluun.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Koetko endometrioosin
vaikuttaneen seksuaaliseen
haluusi? * Kipupäivien
määrä_4luok

Missing

Percent

579

N

99,0%

Total

Percent
6

1,0%

N

Percent

585

100,0%

Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksuaaliseen haluusi? * Kipupäivien määrä_4luok Crosstabulation
Kipupäivien määrä_4luok
0-2
Koetko endometrioosin
Vähentänyt paljon
vaikuttaneen seksuaaliseen
haluusi?

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

Vähentänyt jonkin verran

Lisännyt halua

65

190

32,2%

29,3%

26,6%

42,5%

32,8%

65

55

81

63

264

43,6%

44,7%

52,6%

41,2%

45,6%

0

3

0

1

4

0,0%

2,4%

0,0%

0,7%

0,7%

36

29

32

24

121

24,2%

23,6%

20,8%

15,7%

20,9%

149

123

154

153

579

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count

Total

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

Total

41

% within Kipupäivien
määrä_4luok

% within Kipupäivien
määrä_4luok

yli 10

36

Count

Ei ole vaikuttanut

5-10

48

Count
% within Kipupäivien
määrä_4luok

3-4

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

9

,019

Likelihood Ratio

19,584

9

,021

Linear-by-Linear
Association

4,572

1

,033

N of Valid Cases

579

Pearson Chi-Square

19,813

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,185

,019

Cramer's V

,107

,019

Contingency Coefficient

,182

,019

Interval by Interval

Pearson's R

-,089

,041

-2,145

,032 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,090

,042

-2,166

,031 c

N of Valid Cases

579

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 8. Koetun kivun kovuuden yhteys siihen, kokeeko
endometrioosin vaikuttavan seksuaaliseen haluunsa.

Crosstabs

Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksuaaliseen haluusi? * Kivun kovuus_3luok Crosstabulation
Kivun kovuus_3luok
0-3
Koetko endometrioosin
Vähentänyt paljon
vaikuttaneen seksuaaliseen
haluusi?

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Vähentänyt jonkin verran

Lisännyt halua

72

182

29,7%

32,3%

35,5%

32,9%

54

112

88

254

45,8%

48,3%

43,3%

45,9%

0

2

2

4

0,0%

0,9%

1,0%

0,7%

29

43

41

113

24,6%

18,5%

20,2%

20,4%

118

232

203

553

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Kivun
kovuus_3luok
Count
% within Kivun
kovuus_3luok
Total

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Total

75

Count

Ei ole vaikuttanut

7-10

35

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

4-6

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

6

,691

Likelihood Ratio

4,680

6

,586

Linear-by-Linear
Association

,955

1

,328

N of Valid Cases

553

Pearson Chi-Square

3,893

a. 3 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,084

,691

Cramer's V

,059

,691

Contingency Coefficient

,084

,691

Interval by Interval

Pearson's R

-,042

,044

-,977

,329 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,044

,043

-1,040

,299 c

N of Valid Cases

553

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 9. Kipupäivien määrän ja seksin harrastamisen useuden välinen yhteys.

Crosstabs

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)? * Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä
hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?

Missing

Percent

578

N

98,8%

Total

Percent
7

N

Percent

585

100,0%

1,2%

Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi, sooloseksi)? * Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)? Crosstabulation
Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä
hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?
0
Kuinka usein
harrastat seksiä
(mitä tahansa
seksiä, esim.
yhdyntä,
suuseksi,
hyväilyseksi,
sooloseksi)?

Päivittäin tai lähes
päivittäin

Count

2-3 krt/vk

Count

7

29

4,9%

7,5%

2,4%

3,2%

4,3%

11,9%

5,0%

11

23

36

41

26

10

147

26,8%

21,7%

29,3%

26,5%

27,7%

16,9%

25,4%

12

26

26

39

28

14

145

29,3%

24,5%

21,1%

25,2%

29,8%

23,7%

25,1%

6

17

35

35

12

9

114

14,6%

16,0%

28,5%

22,6%

12,8%

15,3%

19,7%

1

9

12

10

5

7

44

2,4%

8,5%

9,8%

6,5%

5,3%

11,9%

7,6%

9

23

11

25

19

12

99

22,0%

21,7%

8,9%

16,1%

20,2%

20,3%

17,1%

41

106

123

155

94

59

578

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?

Count

% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?

Total

% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?
Count
% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?

Total

4

Count

Harvemmin kuin
kerran
kuukaudessa

Yli 20

5

% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?

Count

11-20

3

% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?

Kerran
kuukaudessa

5-10

8

Count

2-3 krt/kk

3-4

2

% within Kuinka monta kipupäivää
endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa
tällä hetkellä (lääkittynä/hoidettuna)?
Kerran viikossa

1-2

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

36,586a

25

,063

Likelihood Ratio

36,652

25

,062

Linear-by-Linear
Association

,000

1

,998

N of Valid Cases

578

Pearson Chi-Square

a. 5 cells (13,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,06.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,252

,063

Cramer's V

,113

,063

Contingency Coefficient

,244

,063

Interval by Interval

Pearson's R

,000

,044

,003

,998 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,003

,043

-,063

,950 c

N of Valid Cases

578

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 10. Koetun kivun kovuuden ja seksin harrastamisen useuden välinen yhteys.

Crosstabs
Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)? * Kivun kovuus_3luok Crosstabulation
Kivun kovuus_3luok
0-3
Kuinka usein harrastat
seksiä (mitä tahansa
seksiä, esim. yhdyntä,
suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)?

Päivittäin tai lähes päivittäin Count

11

29

6,0%

4,7%

5,4%

5,3%

27

60

55

142

23,3%

25,8%

27,1%

25,7%

24

57

53

134

20,7%

24,5%

26,1%

24,3%

25

46

38

109

21,6%

19,7%

18,7%

19,7%

10

20

14

44

8,6%

8,6%

6,9%

8,0%

23

39

32

94

19,8%

16,7%

15,8%

17,0%

116

233

203

552

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Kivun
kovuus_3luok
Count
% within Kivun
kovuus_3luok
2-3 krt/kk

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Kerran kuukaudessa

Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa

Total

Count
% within Kivun
kovuus_3luok
Count
% within Kivun
kovuus_3luok

Total

11

Count

Kerran viikossa

7-10

7

% within Kivun
kovuus_3luok
2-3 krt/vk

4-6

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

3,089a

10

,979

Likelihood Ratio

3,104

10

,979

Linear-by-Linear
Association

1,478

1

,224

N of Valid Cases

552

Pearson Chi-Square

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,09.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,075

,979

Cramer's V

,053

,979

Contingency Coefficient

,075

,979

Interval by Interval

Pearson's R

-,052

,043

-1,216

,224 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,051

,043

-1,204

,229 c

N of Valid Cases

552

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 11. Seksin useus tarkasteltuna sen mukaan, millaisia seksikipuja vastaaja kokee.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Kuinka usein harrastat
seksiä (mitä tahansa
seksiä, esim. yhdyntä,
suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)? * Seksikivut

Missing

Percent

569

N

97,3%

Total

Percent
16

2,7%

N

Percent

585

100,0%

Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi, sooloseksi)? * Seksikivut
Crosstabulation
Seksikivut
Kipuja
kaikenlaisessa
seksissä aikana
tai jälkeen
Kuinka usein harrastat
seksiä (mitä tahansa
seksiä, esim. yhdyntä,
suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)?

Yhdyntäkipuja
lähes aina

Muita
seksikipuja

Ei seksiin
liittyviä kipuja

4

0

20

5

29

4,9%

0,0%

6,1%

6,8%

5,1%

13

14

98

22

147

16,0%

15,9%

30,0%

30,1%

25,8%

17

22

87

17

143

21,0%

25,0%

26,6%

23,3%

25,1%

15

21

67

10

113

18,5%

23,9%

20,5%

13,7%

19,9%

5

11

21

5

42

6,2%

12,5%

6,4%

6,8%

7,4%

27

20

34

14

95

33,3%

22,7%

10,4%

19,2%

16,7%

81

88

327

73

569

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Päivittäin tai lähes päivittäin Count
% within Seksikivut
2-3 krt/vk

Count
% within Seksikivut

Kerran viikossa

Count
% within Seksikivut

2-3 krt/kk

Count
% within Seksikivut

Kerran kuukaudessa

Count
% within Seksikivut

Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa
Total

Count
% within Seksikivut
Count
% within Seksikivut

Total

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

15

,000

Likelihood Ratio

47,812

15

,000

Linear-by-Linear
Association

21,321

1

,000

N of Valid Cases

569

Pearson Chi-Square

44,925

a. 3 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,72.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,281

,000

Cramer's V

,162

,000

Contingency Coefficient

,271

,000

Interval by Interval

Pearson's R

-,194

,044

-4,702

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,192

,043

-4,650

,000 c

N of Valid Cases

569

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 12. Seksikipujen vaikutus siihen, miten kokee endometrioosin vaikuttavan seksielämäänsä.

Crosstabs

Koetko_endometrioosin_vaikuttaneen_seksielämääsi? * Seksikivut Crosstabulation
Seksikivut
Kipuja
kaikenlaisessa
seksissä aikana
tai jälkeen
Koetko_endometri
oosin_vaikuttanee
n_seksielämääsi?

Yhdyntäkipuja
lähes aina

Muita
seksikipuja

Ei seksiin
liittyviä
kipuja

Total

45

40

42

10

137

54,9%

45,5%

12,9%

13,7%

24,1%

36

45

241

36

358

43,9%

51,1%

73,9%

49,3%

62,9%

0

3

4

0

7

0,0%

3,4%

1,2%

0,0%

1,2%

0

0

36

27

63

% within Seksikivut

0,0%

0,0%

11,0%

37,0%

11,1%

Sekä
Count
negatiivisesti että
positiivisesti
% within Seksikivut

1

0

3

0

4

1,2%

0,0%

0,9%

0,0%

0,7%

82

88

326

73

569

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

Erittäin
negatiivisesti

Count

Jonkin verran
negativiisesti

Count

Positiivisesti

Count

% within Seksikivut

% within Seksikivut

% within Seksikivut
Ei mitenkään

Count

Total

Count
% within Seksikivut

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df
a

12

,000

Likelihood Ratio

150,541

12

,000

Linear-by-Linear
Association

85,294

1

,000

N of Valid Cases

569

Pearson Chi-Square

154,387

a. 8 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,521

,000

Cramer's V

,301

,000

Contingency Coefficient

,462

,000

Interval by Interval

Pearson's R

,388

,035

10,009

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,417

,038

10,932

,000 c

N of Valid Cases

569

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 13. Seksikipujen vaikutus siihen, miten kokee endometrioosin vaikuttavan seksuaaliseen haluunsa.

Crosstabs
Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksuaaliseen haluusi? * Seksikivut Crosstabulation
Seksikivut
Kipuja
kaikenlaisessa
seksissä
aikana tai
jälkeen
Koetko
endometrioosin
vaikuttaneen
seksuaaliseen
haluusi?

Vähentänyt
paljon

Count

Vähentänyt
jonkin verran

Count

% within Seksikivut

% within Seksikivut

Ei ole
vaikuttanut
Total

Total

73

14

185

63,4%

52,3%

22,4%

19,2%

32,5%

28

31

174

28

261

34,1%

35,2%

53,4%

38,4%

45,9%

0

1

3

0

4

0,0%

1,1%

0,9%

0,0%

0,7%

2

10

76

31

119

2,4%

11,4%

23,3%

42,5%

20,9%

82

88

326

73

569

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

Count
% within Seksikivut

Ei seksiin
liittyviä
kipuja

46

Count
% within Seksikivut

Muita
seksikipuja

52

Lisännyt halua Count
% within Seksikivut

Yhdyntäkipu
ja lähes
aina

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

94,318a

9

,000

Likelihood Ratio

95,951

9

,000

Linear-by-Linear
Association

69,576

1

,000

N of Valid Cases

569

Pearson Chi-Square

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,407

,000

Cramer's V

,235

,000

Contingency Coefficient

,377

,000

Interval by Interval

Pearson's R

,350

,033

8,897

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,367

,038

9,409

,000 c

N of Valid Cases

569

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

Page 1

Liite 14. Endometrioosin negatiivisten kehonkuvallisten vaikutusten
yhteys kokemukseen siitä, onko endometrioosi vaikuttanut seksielämään.

Crosstabs

Koetko_endometrioosin_vaikuttaneen_seksielämääsi? *
Endometrioosilla_negatiivinen_vaikutus_kehonkuvaan Crosstabulation
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan
Ei
Koetko_endometri Erittäin
oosin_vaikuttanee negatiivisesti
n_seksielämääsi?

Count

Jonkin verran
negativiisesti

Count

Positiivisesti

Count

Kyllä

Total

17

121

138

15,0%

25,9%

23,8%

63

305

368

55,8%

65,3%

63,4%

3

4

7

2,7%

0,9%

1,2%

30

33

63

% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

26,5%

7,1%

10,9%

Sekä
Count
negatiivisesti että
positiivisesti
% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

0

4

4

0,0%

0,9%

0,7%

113

467

580

100,0%

100,0%

100,0%

% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan
Ei mitenkään

Count

Total

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

Pearson Chi-Square

41,024

4

,000

Likelihood Ratio

35,362

4

,000

Linear-by-Linear
Association

29,288

1

,000

N of Valid Cases

580

Symmetric Measures

Value
Nominal by Nominal

Asymptotic
Standard Error

Approximate T

Approximate
Significance

Phi

,266

,000

Cramer's V

,266

,000

Contingency Coefficient

,257

,000

Interval by Interval

Pearson's R

-,225

,047

-5,549

,000

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,199

,043

-4,893

,000

N of Valid Cases

580
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Liite 15. Endometrioosin kehonkuvaan vaikuttamisen yhteys seksin useuteen

Crosstabs

Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa
seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)? *
Endometrioosilla_negatiivinen_vaikutus_kehonk
uvaan

Missing

Percent

582

N

99,5%

Total

Percent
3

0,5%

N

Percent

585

100,0%

Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi, sooloseksi)? *
Endometrioosilla_negatiivinen_vaikutus_kehonkuvaan Crosstabulation
Endometrioosilla_negatiivinen_va
ikutus_kehonkuvaan
Ei
Kuinka usein harrastat
seksiä (mitä tahansa
seksiä, esim. yhdyntä,
suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)?

Päivittäin tai lähes päivittäin Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan
2-3 krt/vk

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan

Kerran viikossa

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan

2-3 krt/kk

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan

Kerran kuukaudessa

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan

Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa

Total

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan
Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen_vai
kutus_kehonkuvaan

Kyllä

Total

6

23

29

5,3%

4,9%

5,0%

32

117

149

28,1%

25,0%

25,6%

31

115

146

27,2%

24,6%

25,1%

20

94

114

17,5%

20,1%

19,6%

7

37

44

6,1%

7,9%

7,6%

18

82

100

15,8%

17,5%

17,2%

114

468

582

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

5

,919

Likelihood Ratio

1,470

5

,917

Linear-by-Linear
Association

,922

1

,337

N of Valid Cases

582

Pearson Chi-Square

1,451

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,68.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,050

,919

Cramer's V

,050

,919

Contingency Coefficient

,050

,919

Interval by Interval

Pearson's R

,040

,041

,960

,337 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,042

,041

1,003

,316 c

N of Valid Cases

582

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Crosstabs

Liite 16. Endometrioosin vaikutus seksuaaliseen haluun eriteltynä sen mukaan, onko endometrioosi
vaikuttanut kehonkuvaan.

Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksuaaliseen haluusi? *
Endometrioosilla_negatiivinen_vaikutus_kehonkuvaan Crosstabulation
Endometrioosilla_negatiivinen_va
ikutus_kehonkuvaan
Ei
Koetko
endometrioosin
vaikuttaneen
seksuaaliseen
haluusi?

Vähentänyt paljon

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

Vähentänyt jonkin
verran

Count

Lisännyt halua

Count

% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan
Ei ole vaikuttanut

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

Total

Count
% within
Endometrioosilla_negatiivinen
_vaikutus_kehonkuvaan

Kyllä

Total

23

169

192

20,2%

36,1%

33,0%

49

216

265

43,0%

46,2%

45,5%

1

3

4

0,9%

0,6%

0,7%

41

80

121

36,0%

17,1%

20,8%

114

468

582

100,0%

100,0%

100,0%

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

3

,000

Likelihood Ratio

21,831

3

,000

Linear-by-Linear
Association

22,935

1

,000

N of Valid Cases

582

Pearson Chi-Square

23,035

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,78.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,199

,000

Cramer's V

,199

,000

Contingency Coefficient

,195

,000

Interval by Interval

Pearson's R

-,199

,044

-4,882

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,188

,041

-4,614

,000 c

N of Valid Cases

582

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 17. Endometrioosin aikaisemman hankaluuden vaikutus seksuaaliseen haluun.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Koetko endometrioosin
vaikuttaneen seksuaaliseen
haluusi? *
Endo_muutos_7luok

Missing

Percent

575

N

98,3%

Total

Percent
10

1,7%

N

Percent

585

100,0%

Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksuaaliseen haluusi? * Endo_muutos_7luok Crosstabulation
Endo_muutos_7luok
Pärjännyt
aiemmin ok,
nyt hyvin
hallinnassa
Koetko
endometrioosin
vaikuttaneen
seksuaaliseen
haluusi?

Vähentänyt
paljon

Count

Vähentänyt
jonkin
verran

Count

Lisännyt
halua

Count

Ei ole
vaikuttanut

Count

Total

% within
Endo_muutos_7luok

% within
Endo_muutos_7luok

% within
Endo_muutos_7luok

% within
Endo_muutos_7luok

Vaikeuttanut
aiemmin jkvr,
nyt vaikeuttaa
jkvr

Aiemmin
vaikeuttanut
paljon, nyt
pärjää ok

Aiemmin
vaikeuttanut
paljon, nyt
hyvin
hallinnassa

Aiemmin
vaikeuttanut
paljon, nyt
vaikeuttaa
jkvr

Aiemmin
vaikeuttanut
paljon, nyt
vaikeuttaa
paljon

Total

2

16

6

26

53

49

39

191

7,1%

22,9%

42,9%

36,6%

32,9%

32,2%

49,4%

33,2%

10

30

6

25

85

74

33

263

35,7%

42,9%

42,9%

35,2%

52,8%

48,7%

41,8%

45,7%

0

2

0

0

0

0

2

4

0,0%

2,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

0,7%

16

22

2

20

23

29

5

117

57,1%

31,4%

14,3%

28,2%

14,3%

19,1%

6,3%

20,3%

28

70

14

71

161

152

79

575

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

Count
% within
Endo_muutos_7luok

Vaikeuttanut
aiemmin jkvr,
nyt hyvin
hallinnassa

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

18

,000

Likelihood Ratio

64,854

18

,000

Linear-by-Linear
Association

34,535

1

,000

N of Valid Cases

575

Pearson Chi-Square

67,076

a. 9 cells (32,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,342

,000

Cramer's V

,197

,000

Contingency Coefficient

,323

,000

Interval by Interval

Pearson's R

-,245

,042

-6,057

,000 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

-,202

,041

-4,948

,000 c

N of Valid Cases

575

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 18. Endometrioosiin saadun hoidon koettu hyvyys sen mukaan, onko endometrioosin
vaikutuksista seksuaalisuuteen puhuttu hoitotahon kanssa.

Crosstabs
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Hoidon_hyvyys_3luok *
Oletko keskustellut
endometrioosin
vaikutuksista
seksuaalisuuteen
hoitotahosi kanssa?

Missing

Percent

567

N

96,9%

Total

Percent
18

3,1%

N

Percent

585

100,0%

Hoidon_hyvyys_3luok * Oletko keskustellut endometrioosin vaikutuksista seksuaalisuuteen hoitotahosi kanssa?
Crosstabulation
Oletko keskustellut endometrioosin vaikutuksista seksuaalisuuteen
hoitotahosi kanssa?
Kyllä, hoitotaho
otti puheeksi
Hoidon_hyvyys_3luok

Hyvää

Count
% within Oletko
keskustellut
endometrioosin
vaikutuksista
seksuaalisuuteen
hoitotahosi kanssa?

Vaihtelevaa

Huonoa

Total

47

84

214

56,0%

35,7%

26,4%

42,2%

37,7%

29

65

103

86

283

38,7%

56,5%

57,9%

43,2%

49,9%

4

9

28

29

70

5,3%

7,8%

15,7%

14,6%

12,3%

75

115

178

199

567

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within Oletko
keskustellut
endometrioosin
vaikutuksista
seksuaalisuuteen
hoitotahosi kanssa?
Count
% within Oletko
keskustellut
endometrioosin
vaikutuksista
seksuaalisuuteen
hoitotahosi kanssa?

En, enkä ole
kokenut
tarpeelliseksi

41

Count

Total

En vaikka olisin
toivonut

42

Count
% within Oletko
keskustellut
endometrioosin
vaikutuksista
seksuaalisuuteen
hoitotahosi kanssa?

Kyllä, omasta
aloitteestani

Chi-Square Tests

Value

Asymptotic
Significance (2sided)

df

a

6

,000

Likelihood Ratio

29,000

6

,000

Linear-by-Linear
Association

4,954

1

,026

N of Valid Cases

567

Pearson Chi-Square

28,164

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,26.

Symmetric Measures
Asymptotic
Standard Error
a

Value
Nominal by Nominal

Approximate Tb

Approximate
Significance

Phi

,223

,000

Cramer's V

,158

,000

Contingency Coefficient

,218

,000

Interval by Interval

Pearson's R

,094

,041

2,234

,026 c

Ordinal by Ordinal

Spearman Correlation

,063

,043

1,491

,137 c

N of Valid Cases

567

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.
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Liite 19. Kyselylomake

Endometrioosi ja seksuaalisuus
Olet vastaamassa kyselyyn, joka koskee endometrioosia ja seksuaalisuutta. Tätä kyselyä käytetään
kliinisen seksologian opintojen lopputyössä, jossa tutkitaan endometrioosin vaikutuksia seksuaalisuuteen
ja erityisesti siitä näkökulmasta, miten omaa seksuaalisuuttaan voi toteuttaa itselleen parhaalla
mahdollisella tavalla silloin, kun sairastaa endometrioosia.
Vastauksia kerätään tätä lopputyötä ja mahdollista jatkotutkimusta varten. Kyselyn tuloksista kootaan
tutkimusraportti ja opas seksuaalisuuden kysymyksistä endometrioosia sairastaville sekä mahdollisesti
muita julkaistavia artikkeleita. Tämä opas julkaistaan Korento ry:n internetsivuilla pdf-muodossa vuoden
2020 alkupuolella.
Yksittäisistä vastaajista ei kerätä henkilötietoja, eikä kenenkään vastaajan henkilöllisyys tule edes
tutkimuksen tekijän tietoon. Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa kyselystä, ota yhteyttä
maria@terapiakamari.fi.
Kyselyssä on kolme sivua ja siihen vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia. Toivon, että vastaat
ainakin kahteen viimeiseen kysymykseen (kysymykset 20 ja 21).
Kysely on avoinna 24.11.2019 asti. Kiitos vastauksistasi!

Taustatiedot

1. Ikä
20 tai alle
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
51–55
56–60
Yli 60

2. Kuinka kauan sinulla on ollut endometrioosidiagnoosi?
Alle vuoden

1–5 vuotta
6–10 vuotta
11–15 vuotta
16–20 vuotta
Kauemmin kuin 20 vuotta
En osaa sanoa
Minulla ei ole endometrioosidiagnoosia

3. Endometrioosisi tyyppi (Voit valita useamman vaihtoehdon.)
Pinnallinen vatsakalvon endometrioosi
Munasarjan endometrioosi (endometrioomat)
Syvä endometrioosi
Adenomyoosi
En tiedä

4. Onko sinulla muita kipua aiheuttavia, kroonisia sairauksia kuin endometrioosi?
Kyllä; voit halutessasi kertoa mitä
Ei

Endometrioosin hoito

5. Millä tavalla endometrioosiasi on hoidettu? Voit valita useita vaihtoehtoja.
Kipulääkkeet
Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta
Kipukynnystä nostava lääke

Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta
Yhdistelmäehkäisyvalmisteet (e-pillerit, rengas, laastari)
Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta
Keltarauhashormoni (minipillerit, kierukka)
Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta
Aivolisäkkeen hormonitoimintaan vaikuttavat lääkkeet (GnRH-analogit)
Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta
Kirurginen hoito (laparoskopia, laparotomia)
Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta

Lääkkeettömät hoidot (esim. akupunktio, vyöhyketerapia, fysioterapia, ruokavalio)
Oletko saanut tästä hoidosta apua?
Kyllä, paljon
Kyllä, jonkin verran
En
Ei ole kokemusta

6. Jos olet kokeillut lääkkeettömiä hoitoja, millaisia olet kokeillut ja mitkä niistä ovat auttaneet?

7. Millaiseksi koet endometrioosiin saamasi hoidon?
Se on ollut aina hyvää; voit halutessasi kertoa lisää
Se on ollut enimmäkseen hyvää; voit halutessasi kertoa lisää
Olen lopultakin saanut hyvää hoitoa; voit halutessasi kertoa lisää
Se on ollut vaihtelevaa; voit halutessasi kertoa lisää
Se on ollut enimmäkseen huonoa; voit halutessasi kertoa lisää
En koe saaneeni endometrioosiini kunnollista hoitoa; voit halutessasi kertoa lisää

Endometrioosi ja kipu

8. Kuinka monta kipupäivää endometrioosi sinulle aiheuttaa kuukaudessa tällä hetkellä
(lääkittynä/hoidettuna)?
0

1–2
3–4
5–10
11–20
Yli 20

9. Kuinka kovaa kipua endometrioosi sinulle aiheuttaa arjessa lääkittynä/hoidettuna? (Kivun
kokemus asteikolla 0 (ei lainkaan kipua) – 10 (sietämätön kipu)
0

Ei lainkaan kipua

Sietämätön kipu

10. Jatka lausetta niin, että se kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä.
Tällä hetkellä endometrioosini
on erittäin hyvin hallinnassa.
on sellainen, että pärjään sen kanssa ihan ok.
vaikeuttaa elämääni jonkin verran.
vaikeuttaa elämääni merkittävästi.
tekee elämästäni jatkuvaa kärsimystä.

11. Jatka nyt lausetta niin, että se kuvaa parhaiten elämääsi endometrioosin kanssa silloin, kun
tilanne sen kanssa oli pahimmillaan.
Endometrioosini
on aina ollut erittäin hyvin hallinnassa.
on lähes aina ollut sellainen, että olen pärjännyt sen kanssa ihan ok.
on pahimmillaan vaikeuttanut elämääni jonkin verran.
on pahimmillaan vaikeuttanut elämääni merkittävästi.
on tehnyt ainakin ajoittain elämästäni jatkuvaa kärsimystä.

Endometrioosin muut vaikutukset

12. Onko endometrioosi vaikuttanut lapsensaantiisi tai ajatuksiisi siitä?
Kyllä, en ole saanut lasta, vaikka olisin halunnut.
Kyllä, minun oli vaikea tulla raskaaksi.
Kyllä, olen käynyt hedelmöityshoidoissa.
Kyllä, pelkään tai olen pelännyt, etten endometrioosin takia voi saada lasta.
Kyllä, jollain muulla tavalla, miten?
Ei, tulin raskaaksi helposti.
Ei, en ole halunnut/voinut yrittää hankkia lasta muista syistä.
Asia ei ole ollut minulle ajankohtainen.
En osaa sanoa.

13. Onko endometrioosi vaikuttanut intiimisuhteisiisi (kuten parisuhteeseen)?
Kyllä, suhteitani on loppunut endometrioosin takia.
Kyllä, se on aiheuttanut ongelmia intiimisuhteessa/-suhteissa.
Kyllä, se on vaikuttanut haluuni/uskallukseeni hakeutua intiimisuhteeseen.
Kyllä, se on vahvistanut suhdettani kumppaniini.
Kyllä, se on vaikuttanut jollain muulla tavalla, miten?
En koe, että se olisi vaikuttanut.

14. Onko endometrioosi vaikuttanut kehonkuvaasi?
Kyllä, se ja/tai lääkitys on lihottanut/turvottanut minua häiritsevästi.
Kyllä, leikkauksista jääneet arvet häiritsevät minua.
Kyllä, olen kokenut olevani viallinen naisena.
Kyllä, jollain muulla tavalla, miten?
Ei ole.

Endometrioosi ja seksuaalisuus

15. Oletko keskustellut endometrioosin vaikutuksista seksuaalisuuteen hoitotahosi kanssa?

Kyllä, lääkäri/hoitaja otti sen puheeksi. Millaiseksi koit keskustelun?
Kyllä, omasta aloitteestani. Millaiseksi koit keskustelun?
En, vaikka olisin kyllä toivonut niin. Voit halutessasi kertoa, millainen olo siitä on jäänyt.
En, enkä ole kokenut tarpeelliseksi. Voit halutessasi kertoa, miksi et ole kokenut
tarpeelliseksi.

16. Kuinka usein harrastat seksiä (mitä tahansa seksiä, esim. yhdyntä, suuseksi, hyväilyseksi,
sooloseksi)?
Päivittäin tai lähes päivittäin
2–3 kertaa viikossa
Kerran viikossa
2–3 kertaa kuukaudessa
Kerran kuukaudessa
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa

17. Millaisia seksiin liittyviä kipuja sinulla on tällä hetkellä? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Yhdyntäkipuja lähes aina yhdynnässä; voit kertoa niistä tarkemmin
Yhdyntäkipuja tietyissä asennoissa; voit kertoa niistä tarkemmin
Kipuja lähes kaikenlaisen seksin (myös esim. itsetyydytyksen) aikana; voit kertoa niistä
tarkemmin
Kipuja seksissä tietyissä kuukautiskierron vaiheissa; voit kertoa niistä tarkemmin
Kipuja yhdynnän jälkeen; voit kertoa niistä tarkemmin
Kipuja lähes kaikenlaisen seksin (myös esim. itsetyydytyksen) jälkeen; voit kertoa niistä
tarkemmin

Kipuja orgasmin jälkeen; voit kertoa niistä tarkemmin

Muunlaisia kipuja, kerro millaisia
Ei minkäänlaisia seksiin liittyviä kipuja (jos on ollut aiemmin, voit kertoa niistä tähän)

18. Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksielämääsi?
Kyllä, erittäin negatiivisesti; voit kertoa omin sanoin miten
Kyllä, jonkin verran negatiivisesti; voit kertoa omin sanoin miten
On vaikuttanut positiivisesti; voit kertoa omin sanoin miten
Ei ole vaikuttanut mitenkään

19. Koetko endometrioosin vaikuttaneen seksuaaliseen haluusi?
Kyllä, se on vähentänyt sitä paljon.
Kyllä, se on vähentänyt sitä jonkin verran.
Kyllä, se on vaikuttanut halua lisäävästi
En koe sen vaikuttaneen mitenkään.

20. Mikäli koet, että endometrioosi on vaikuttanut seksuaalisuuteesi, millaisia keinoja olet
kokeillut, jotta voisit nauttia seksuaalisuudestasi endometrioosin kanssa?
Uusien seksitapojen ja -asentojen etsiminen
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Syvän emätinyhdynnän välttäminen
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Liukuvoide
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Muut seksivälineet
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Pornon katsominen
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Muiden läheisyyden muotojen etsiminen
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Avoin keskustelu kumppani(e)n kanssa
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

”Hyvien hetkien” hyödyntäminen

Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Seksin ajoittaminen siihen, kun kipulääkkeiden vaikutus on suurimmillaan
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Lantionpohjan rentoutusharjoitukset
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Lantionpohjan fysioterapia
Onko auttanut?
Kyllä, paljon

Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Seksuaaliterapia
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

Muut keinot, kerro tarkemmin
Onko auttanut?
Kyllä, paljon
Kyllä jonkin verran
Ei ole auttanut
En osaa sanoa
En ole kokeillut
Voit halutessasi kertoa tarkemmin

21. Minkä oivalluksen seksuaalisuudesta endometrioosin kanssa haluaisit jakaa muille
endometrioosia sairastaville? Voit kertoa useammankin asian. Tähän kenttään voit myös
kommentoida tutkimusta sekä tarvittaessa kommentoida aikaisempien kysymysten vastauksiasi
ja niistä mieleen heränneitä asioita.

