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Seksuaalisuuden merkitys 

• Seksuaalisuus on tärkeä elämänlaadun 
osatekijä koko eliniän ajan 

• Seksuaaliseen aktiivisuuteen tiedetään 
liittyvän terveyshyötyjä 

• Seksuaalihäiriöt vaikuttavat haitallisesti 
mielialaan ja tyytyväisyyteen 

• Seksuaalinen aktiviteetti vähenee, kun kuvaan 
tulee mukaan seksuaalihäiriöitä 
 



Onko seksi tärkeää ikääntyneillä? 

• Ikääntyneillä seksuaalihäiriöt ovat hyvin yleisiä ja 
seksuaalinen aktiviteetti vähenee 

• Aseksuaalista tilaa ei kuitenkaan tule pitää 
ikääntymisen välttämättömänä seurauksena 

• *GSSAB-tutkimuksessa (n=yht. 27 500, 40-80-v, 
29 maata) 70-80-vuotiaista 
– miehistä vain 17% ja naisista 23% oli sitä mieltä, että 

”ikääntyneet eivät enää halua seksiä” 
– miehistä 68% ja naisista 60% puolsi lääketieteellisen 

hoidon käyttöä seksuaalihäiriöihin 
 

* the global study of sexual attitudes and behaviors 





Seksuaalihäiriöiden epidemiologia 
ikämiehillä 

• Aiheesta on rajoitetusti tietoa 
• Valtaosassa tutkimuksia osallistujien ikäskaala 

päättyy noin 70 ikävuoteen 
• Esimerkiksi uutta ennenaikaisen siemensyöksyn 

lääkettä dapoksetiinia suositellaan alle 65-
vuotiaille tiedon puutteen vuoksi 

• Väestön ikärakenteen nopean muuttumisen 
vuoksi tutkimustietoa ikääntyneiden 
seksuaalisuudesta tullaan välttämättä 
tarvitsemaan 
 





Väestön ikärakenne Suomessa vuosina 1950-2030 



Väestön ikääntyminen 

• >65 –vuotiaiden määrän lisäys 
 
– vuoteen 2010 mennessä 130 000 
– vuoteen 2020 mennessä 430 000 
– vuoteen 2030 mennessä  580 000 

 
• vertailuvuosi 2000 



Epidemiologisia tutkimuksia 

• Viime vuosina on julkaistu muutamia 
tutkimuksia, joissa on mukana merkittävä 
määrä ikääntyneitä, mm. 
– Laumann ym. A population-based survey of sexual 

activity, sexual problems, and associated help-
seeking behaviour patterns in mature adults in the 
USA (Int J Impot Res 2009;21) 

– Hyde ym. Prevalence and predictors of sexual 
problems in men aged 75-95 (J Sex Med 2012) 
 



Hyde ym. Prevalence and predictors of 
sexual problems in men aged 75-95 

• Vuonna 1995 yhteensä 19 352 >65-vuotiasta 
kutsuttiin tutkimukseen Länsi-Australiassa 

• 1996-1999 (Wave 1) 12 203  
• kysely ja kliininen tutkimus  

• 2001-2004 (Wave 2) 5585 jatkoi 
• kysely ja verikokeet (mm.testosteroni) 

• 2008-2009 (Wave 3) 3274 jatkoi 
• kysely 



Seksuaalihäiriöiden jaottelu 

• Haluttomuus 
• Erektiohäiriö 
• Orgasmin saamisen vaikeus 
• Liian nopea siemensyöksy 
• Seksuaalinen kipu 
• Seksuaalisen kanssakäymisen epämiellyttävyys 
• Suorituspaineet 

 



Haluttomuus 

• Esiintyvyys yli 65-vuotiailla 23-48% (viisi 
tutkimusta) 

• Keskiarvo kaikista tutkimuksista: 32% 
• Hyden tutkimus: koko aineisto 48%, seksuaalisesti aktiiviset 

miehet 24% 
• Riskitekijät 

– Depressio (OR 1.8-3.2) 
– Prostatasairaus (OR 1.7-2.6) 
– Diureetin käyttö (OR 1.3) 
– Unettomuus (OR 3.1) 
– Matala testosteroni (OR 1.8) 



Erektiohäiriö 

• Esiintyvyys 38-81%  
• 17 tutkimusta, valtaosassa tutkittavat 70-79-vuotiaita 
• Keskiarvo kaikista tutkimuksista 57% 
• >80-vuotiailla 70% (vain 3 tutkimusta) 

• Riskitekijät (suluissa OR) 
• DM (1.8) 
• LUTS (yleisin BPH) (1.8-7.5) 
• Prostatasyöpä (1.7) 
• Unettomuus (1.7) 
• CAD (1.4) 
• Artriitti (1.4) 
• Beetasalpaajan käyttö (1.3) 

 



Orgasmin saamisen vaikeus 

• Esiintyvyys 
• Koko miespopulaatio 3-8% 
• 40-80-vuotiaat (2 tutkimusta) 12-18% 
• 57-85-vuotiaat: 24% 
• 75-95-vuotiaat (1 tutkimus): 39% 

• Riskitekijät (suluissa OR) 
• Depressio (1.6-2.7) 
• Masennuslääke (1.7) 
• Prostatasyöpä, prostatektomia (1.5-1.8) 
• Matala testosteroni (1.6) 
• CAD, halvaus (1.3-1.5) 
• Unettomuus 1.2-1.3) 

 



Ennenaikainen siemensyöksy 

• Esiintyvyys 
• Kaikenikäiset (PEPA): 18-25% 
• 40-80-vuotiaat 23-26% 
• 57-85-vuotiaat 21% 
• 60-65-vuotiaat 20% 
• 75-95-vuotiaat 15% 

• Riskitekijät (suluissa OR) 
• Alipaino ja ylipaino (1.3-1.4) 
• Alhainen koulutus (1.3-1.6) 



Kipu, epämiellyttävyys ja suorituspaineet 
 

• Yhdyntäkivut miehillä 
• Esiintyvyys 1-3%, >40-vuotiaat 
• Riskitekijät: TIA/Stroke OR 2-2.8, alipaino OR 4.9 

• Seksin epämiellyttävyys 
• Esiintyvyys 5-8%, >40-vuotiaat 
• Riskitekijät: dementia OR 4.2, alipaino OR 17, depressio OR 1.9, 

sydänsairaus OR 2.1 
• Suorituspaineet 

• Tunnettu asia, yleinen kaiken ikäisllä 
• Esiintyvyys 57-85-vuotiailla 29% 
• Esiintyvyys 75-95-vuotiailla 20% 

– Seksuaalisesti aktiivisilla 37% 
• Riskitekijät: Unettomuus OR 1.2-1.8, Parkinsonin tauti OR 2.2 

 



Hoitoon hakeutuminen ja asenteet 



Hoitoon hakeutuminen ja asenteet 

• Hyden tutkimuksessa 72%:lla 75-95-vuotiaista 
oli ainakin yksi seksuaaliprobleema 
– 16% oli vältellyt seksiä tämän vuoksi 
– Heistä kuitenkin vain 18% oli puhunut lääkärille 
– Koko Hyden aineistosta 8% oli puhunut lääkärille 

seksiin liittyvistä ongelmista 
 



Hoitoon hakeutuminen ja asenteet 
• Laumannin tutkimuksessa 43% oli puhunut partnerinsa 

kanssa, 22% lääkärin kanssa ja 45% ei ollut tehnyt 
mitään 
– Syy miksi ei ollut puhunut lääkärille 

• Ongelma ei vakava/menee ohi 36% 
• Kuuluu ikääntymiseen 25% 
• Lääkäri ei voi auttaa 15% 

– Lääkäri oli oma-aloitteisesti kysynyt seksiasioista 11%:lta 
miehistä 

– Kuitenkin 60% oli sitä mieltä, että lääkärin pitäisi kysyä 
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista  

• GSSAB-tutkimuksessa 18% oli puhunut lääkärille 
 





Take home messages 1 

• Seksuaalihäiriöt ovat ikääntyneillä hyvin 
yleisiä, arviolta 75%:lla on ainakin yksi 
ongelma 

• Esiintyvyys ikämiehillä  
– Erektiohäiriö 60% 
– Orgasmivaikeus 40%  
– Haluttomuus 30% 
– Suorituspaineet 20%  
– Ennenaikainen siemensyksy 15%  

 



Take home messages 2 

• Vain enintään 20% hakee lääkärin apua 
• Seksuaalisuus on kuitenkin tärkeää myös 

ikämiehille ja he suhtautuvat myötämielisesti 
hoitoon ja valtaosa toivoo, että lääkäri ottaisi 
asian esiin 

• Väestön ikärakenteen muutos korostaa aiheen 
merkitystä: >75-vuotiaiden määrä nousee 
voimakkaasti tulevan 20 vuoden aikana 
 





www.seksuaaliterveysklinikka.fi 
 

www.miesklinikka.com 
www.naiseksi.fi 

 
 
 juhana.piha@mehilainen.fi 
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