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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkimustiedon sekä ammattilaisten ja kokemusasian-
tuntijoiden haastattelujen perusteella selvittää millaista tukea lievästi kehitysvammaiset 
tarvitsevat parisuhdekriisissään. Lisäksi tutkimme hyötyisikö vammainen henkilö erityisesti 
vammaisille räätälöidystä eroryhmästä. Idea opinnäytetyön aiheesta tuli Sininauhaliitosta, 
jossa oli suunniteltu esteettömän eroryhmän perustamista. Sininauhaliitto toimi työelämän-
kumppaninamme. Sininauhaliiton työnkuvaan kuuluu matalan kynnyksen eropalvelu ihmi-
sille, joilla on erokriisin lisäksi myös muita hyvinvoinnin ja jaksamisen riskitekijöitä tai 
erityiskysymyksiä. Tietomme mukaan kehitysvammaisten tuen tarvetta erotilanteessa ei 
ollut aiemmin tutkittu. 
 
Keräsimme aineistomme kvalitatiivisin teemahaastatteluin. Teemoiksi valitsimme parisuh-
teen haasteet ja eroryhmän erityistarpeet. Nauhoitimme haastattelut ja analysoimme 
haastatteluiden tulokset koodaamalla. Tavoitteena oli saada tietoa marginaalissa olevasta 
kohderyhmästä, joten haastatteluiden toteuttaminen eettisesti oli tärkeää. Työmme lähtö-
kohta oli abduktiivinen. Teoreettisestä viitekehyksestä nousi ennakko-oletuksina kehitys-
vammaisten tarve yhteisön tuelle, tunteiden käsittelyn haasteet, alttius hyväksikäytölle ja 
heikko itsetunto. Haastatteluiden tuloksista nousivat esille samat teemat. 
 
Tulosten perusteella kehitysvammaisten parisuhteissa haasteet ovat aivan samanlaisia 
kuin muillakin ihmisillä, mutta keinot kohdata ja käsitellä näitä haasteita ovat heikompia. 
Kehitysvammaiset hyötyivät parhaiten parisuhteen kriisitilanteissa tuesta, jossa osataan 
huomioida kehitysvammaisen erityisen tuen tarpeet yksilöllisesti. Mahdollisuus keskustella 
erosta koettiin tutkimuksessamme merkittäväksi. Tulosten perusteella yhteinen diagnoosi 
ei ollut tärkeintä, vaan ennemminkin mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada tarvittaessa 
opastusta parisuhteen kriisin käsittelyyn. 
 
Teoriatiedon kerääminen oli haastavaa. Löysimme haastateltavaksi kokemusasiantuntijoi-
ta, joilta saimme arvokasta kokemukseen pohjautuvaa tietoa. Haastatteluja tehdessä 
huomasimme kehitettävää omassa tavassamme haastatella. Haastatteluiden tekeminen oli 
hyvä oppimisprosessi. Teoriaviitepohjamme ja haastatteluiden tulokset tukivat toisiaan. 
Niiden perusteella muodostimme eheän kokonaisuuden työmme tuloksista. Kokonaisuu-
dessaan koimme opinnäytetyön parissa työskentelyn mielenkiintoisena oppimisprosessina. 
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Yhteistyö toi työhömme syvemmän ulottuvuuden, kuin mitä se olisi ollut yksin työskennel-
lessä. Koimme yhdessä työskentelyn positiiviseksi, ilmapiiri oli avoin ja mahdollisti kriitti-
senkin keskustelun. Yhteistyötä helpotti samanlainen ote työskentelyyn, kumpikin otti 
tasapuolisesti vastuuta työstä. 
 
Toivomme työmme auttavan kehittämään vammaisille suunnattua erotyöskentelyä. Esitte-
lemme työssämme kehitysvammaisten tuen tarvetta erotilanteissa. Työmme mahdollistaa 
ammattilaisia huomaamaan avun tarpeen erotilanteissa ja toivon mukaan se rohkaisee 
antamaan herkemmin apua eron käsittelyssä. 
 

Avainsanat Kehitysvamma, ero, parisuhde, vertaistuki 
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The aim of our thesis was to conduct research on what kind of support people with intellec-
tual disabilities need in a relationship crisis. The research is based on prior academic 
research and interviews with professionals and experts by experience. In addition, we are 
investigating whether the person benefits from a divorce support group founded especially 
for disabled people. 
 
The idea of the thesis came from Sininauhaliitto, which was planning to set up a peer 
support group for people with disabilities. For this project,Sininauhaliitto was an organisa-
tional partner. The job description of Sininauhaliitto includes a low threshold service for 
people who have, in addition to the divorce crisis, other risks for their well-being or they 
face specific issues. According to our knowledge, the need for support for the people with 
intellectual disabilities has not been previously researched. 
 
We collected our material with the qualitative theme interviews. The themes we chose, 
included the challenges in the relationships and the special needs of the divorce support 
group. We recorded the interviews and analyzed the results by coding. The aim was to 
acquire information about a marginalized target group, so the ethically accomplished 
interviews were significant. Our point of view was abductive. From the theoretical frame-
work emerged the default assumptions that people with disabilities need support from the 
community, have challenges to process emotions, are vulnerable to abuse, and lack self-
esteem. The same topics came out from the results of the interviews. 
 
According to the results, in the relationships of the people with an intellectual disability, the 
challenges were the similar to any other group of people but the means to face and solve 
those challenges were lower. When in crisis, the people with intellectual disabilities bene-
fited the most from the support where their individual needs were taken into account. The 
opportunity to discuss the divorce was considered significant. According to the results, the 
common diagnosis was not the most important outcomebut rather the opportunity to be 
heard and, if necessary, to receive advice on the relationship crisis. 
 
Collecting theoretical information directly on our topic was challenging. We found experts 
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by experience to be interviewed, from whom we received valuable information based on 
experience. When conducting the interviews, we discovered some ways to improve our 
interview technique. Conducting the interviews was a good learning process. Our theoreti-
cal material and the results of the interviews supported each other. Based on this material, 
we formed a complete picture of the results of our work. Generally, we found the work on 
the thesis as an interesting learning process. Collaborating brought a deeper dimension to 
our work than it would have been working alone. We felt that working together was a 
positive experience, the atmosphere was open and gave also space for a critical discus-
sion. Working together was effortless as we had a similar approach to work and we both 
took an equal responsibility for the work. 
 
We hope that our work will help to further develop the divorce counselling for people with 
disabilities. In our thesis, we introduce the type of support the people with intellectual 
disability would need during a divorce. Our work enables professionals to recognize the 
need for help in the divorce circumstances, and hopefully provides more help in processing 
the divorce. 
   

Keywords Intellectual disability, divorce, relationship, peer support 
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1 Johdanto 
 

Tutkimme opinnäytetyössä millaisia haasteita lievästi kehitysvammaiset kohtaavat 

parisuhteen kriisitilanteissa. Selvitämme miten ja millä keinoilla kehitysvammaiset 

haluaisivat käsitellä eroajatuksia ja eron aiheuttamia tunteita. Haluamme vahvistaa 

kehitysvammaisten kokemusta siitä, että he voivat vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.  

 

Teemme opinnäytetyön yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa, joka toi esille aiheen 

kartoittamisen tarpeellisuuden. Aihe nousi esiin työharjoittelun aikana Sininauhaliitossa. 

Aihe kiehtoo meitä molempia, sillä meillä on laaja-alainen kokemus kehitysvamma- 

alasta. Pääsimme tutustumaan aiheeseen, jota ei ole tarkemmin tutkittu ja luomaan 

pohjaa tärkeälle kehittämistyölle. Käytännössä olemme huomanneet vammaisen 

henkilön jäävän erotilanteessa usein yksin ja vaille mitään tukimuotoja. Kehittämistyölle 

on siis selkeästi tarvetta. Yhteiskunta tulkitsee helposti vammaisen henkilön vammai-

suuden syyksi heidän jokaiseen ongelmaansa. Myös erotilanteessa oletetaan eron 

johtuvan henkilön vammasta, jolloin mahdollinen tosiasiallinen syy jää pimentoon. 

Vammaisten henkilöiden tarpeet ovat erotilanteissa aivan samanlaiset kuin muillakin 

ihmisillä (Justander 2014: 12–13.) 

 

Tutkimme opinnäytetyössä, hyötyykö vammainen henkilö erityisesti vammaisille räätä-

löidystä eroryhmästä. Tarkastelemme mitä esteettömyys eroryhmässä tarkoittaa ja 

kuinka se tulisi huomioida. Lisäksi tutkimme, millaisia erityishaasteita kehitysvammais-

ten parisuhteessa olemiseen liittyy. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevas-

sa yleissopimuksessa on määritelty vammaisuus ihmisoikeuskysymyksenä. Valtiolla on 

velvollisuus edistää vammaisten henkilöiden osallisuutta ja taata heille samat palvelut 

kuin muillekin kansalaisille (Piispa 2013: 3.) Tavoitteenamme on saada tietoa margi-

naalissa olevasta kohderyhmästä. On tärkeää kuulla vammaisen henkilön autenttista 

puhetta omista kokemuksista ja tarpeista (Eriksson 2008: 23.) Opinnäytetyömme 

auttaa toivottavasti sosiaalialalla työskenteleviä ammattilaisia näkemään kehitysvam-

maisten ihmisten tuen tarpeen parisuhteen kriisitilanteissa.  

 

Käsittelemme alkuun työmme taustatekijöitä ja tarkoitusta. Käymme läpi Sininauhaliiton 

erotyötä, jota toteutetaan Stolbowin eroseminaarimallin mukaisesti. Avaamme opinnäy-

tetyömme kannalta oleelliset käsitteet lievä kehitysvammaisuus, parisuhde, ero, ver-
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taistuki ja kehitysvammaisten ryhmätoiminta. Työmme teoria pohjautuu Stolbowin 

eroseminaarimalliin. Tutkimuskysymyksemme on millaisesta tuesta lievästi kehitys-

vammaiset parisuhteen kriisitilanteessa hyötyisivät? Käyttämäämme tutkimusmenetel-

mää käsittelemme kappaleessa kolme. Kartoitamme teemahaastattelujen avulla kehi-

tysvammaisten ihmisten ajatuksia tuen tarpeesta eroprosessin aikana. Teemme haas-

tattelut suullisesti, nauhoitamme ja analysoimme ne. Haastatteluiden perusteella muo-

dostuu kuva siitä, millaista tukea kehitysvammaiset itse toivovat. Analysoimme haastat-

teluissa esille nousseita tarpeita ja toiveita alan ammattilaisilta saadun tiedon sekä 

kehitysvamma-alan tuoreen tutkimustiedon valossa. Lopuksi käymme läpi tutkimuksen 

tulosten perusteella tehdyt havainnot ja pohdinnan. 

 

Kehitysvammaisten parisuhteissa kokemia haasteita ei käsityksemme mukaan ole 

Suomessa aikaisemmin tutkittu, eikä heille ole tarjolla erityisesti parisuhteen kriisitilan-

teisiin liittyviä tukimuotoja. Vammaisille olisi taattava samat palvelut ja tuet kuin muille-

kin yhteiskunnan jäsenille (Hakala 2015: 117.) Kuitenkin joitakin kehitysvammaisille 

suunnattuja vanhemmuutta ja perhe-elämää tukevia hankkeita Suomessa on tehty, 

kuten Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010–2014 (Kehitysvammaisten tukiliitto 2017.) 

Justander (2014) toteaa vammaisten kohtaavan aivan samoja ongelmia elämässään 

kuin muutkin ihmiset. Heidän avun tarpeensa eivät liity pelkästään vammaan. Kuitenkin 

yhteiskunnan tarjoamat palvelut hoitavat ainoastaan vammaisuuteen liittyviä tarpeita 

(Komu, Pöllönen 2014: 13.) On hämmentävää, miksi erityisiä parisuhde- tai eropalve-

luita ei kehitysvammaisille ole, vaikka heille on ollut tarjolla vanhemmuutta tukevaa 

palvelua. Onko syynä yhteiskunnassa vallitseva ajatus kehitysvammaisista epäseksu-

aalisina olentoina vai ideaalista inkluusiosta, että kehitysvammainen ihminen voisi 

hyödyntää yleisesti tarjolla olevia parisuhde –ja eropalveluita? 

  

Opinnäytetyössä eettisenä perustana on vammaisen ihmisen ihmisarvo ja oikeus 

samanlaiseen tukeen erotilanteessa kuin yhteiskunnan muillakin jäsenillä. Vammaisella 

ihmisellä on oikeus hyvään ja turvalliseen elämään sekä osallisuuteen. Parisuhteen 

merkitys on suuri ihmisen hyvän elämän kokemuksissa. YK:n vammaissopimuksen 

19:sta artiklassa velvoitetaan tarjoamaan vammaisille yhdenvertaiset palvelut ja järjes-

telyt, jotka vastaavat heidän tarpeitaan (Hakala 2014: 117.) Myös ihmiset, joilla on 

kehitysvamma muodostavat pitkiä parisuhteita. Joskus suhteet ajautuvat kriisiin ja 

lopulta eroon. Tuki erokriisissä voi auttaa kehitysvammaista ihmistä kehittämään pari-

suhdetta parempaan suuntaan, eroamaan huonosta suhteesta sekä estämään mahdol-
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lisesti samanlaiset virheet tulevaisuudessa. Työmme avulla toivomme edistävämme 

palveluiden kehittämistä. Nostamme esille sen, että kehitysvammaisten elämänkaa-

reen mahtuu aivan tavallisia asioita, niin kuin yhteiskunnan muillakin ihmisillä. 

 

Normaalisuusperiaate tarkoittaa palvelujen järjestämistä kaikille yleisten palvelujen 

turvin (Komu, Pöllönen 2014: 27.) Ideana on, että kehitysvammaisen henkilön elämä 

rytmittyy samalla tavalla kuin muidenkin ihmisten ja hänen elämäntapansa ja jokapäi-

väisen elämänsä olosuhteet ovat samanlaiset kuin muillakin ihmisillä (Karanka, 2001: 

11.) Vammaisliike puolustaa ihmisoikeuksia ja nostaa esiin yhteiskunnassa vallitsevia 

rakenteita, joilla vammaiset ovat suljettu palveluiden ulkopuolelle. Vammaistutkimuksel-

la tuodaan nämä haasteet ja ongelmakohdat teoreettisesti esiin ja pyritään vahvista-

maan inkluusion toteutumista (Hakala 2014: 28.) Aiemmin kehitysvammaisia ei ole 

arvostettu, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta kertoa mitä heidän elämässään tapahtuu 

tai mitä mieltä he asioista ovat. Tämä on onneksi muuttumassa. Nykyään tutkimuksissa 

annetaan paremmin puheenvuoro vammaisille itselleen ja pyritään aidosti kuuntele-

maan (McCarthy 2000: 155.) Haastattelemalla kokemusasiantuntijoita eli kehitysvam-

maisia ihmisiä, saamme tuotua opinnäytetyöhömme kehitysvammaisten oman äänen, 

joka usein on puuttunut kehitysvamma-alan tutkimuksista (Teittinen 2017: 274.) 

 

1.1. Suomalainen eroseminaari 
 

Yhteistyömme Sininauhaliiton kanssa alkoi työharjoittelun kautta, jossa avautui mah-

dollisuus tutustua Sininauhaliiton erotyöhön. Sininauhaliiton työntekijä kertoi kehittämis-

ideasta ja se tuntui heti kiinnostavalta ja tärkeältä. Yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa 

pohdimme tutkimuskysymyksen asettelua ja lähdimme kartoittamaan kohderyhmää. 

Tuntui hyvältä ajatukselta yhdistää kehitysvamma-alan osaamisemme liiton erotyön 

osaamisen kanssa.  

 

Sininauhaliitto on kolmannella sektorilla toimiva sadan jäsenyhteisön keskusliitto, joka 

auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Heidän ydintehtävänsä on parantaa 

marginaalissa olevien ihmisten selviytymistä ja lisätä tasavertaista osallisuutta yhteis-

kunnan jäsenenä. Sininauhaliitto tekee tutkimus- ja kehittämistyötä, vaikuttaa yhteis-

kunnallisesti, tukee jäsenyhteisöjään, tiedottaa ja julkaisee sekä tekee toiminnan arvi-

ointia. Sininauhaliitto etsii ja luo aktiivisesti uusia toimintatapoja alalle, esimerkiksi 

erilaisia ryhmätoimintamalleja (Sininauhaliitto 2017.) 
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Sininauhaliitto kehittää matalan kynnyksen eropalveluita ihmisille, joilla on erokriisin 

lisäksi myös muita hyvinvoinnin ja jaksamisen riskitekijöitä tai erityiskysymyksiä. Sini-

nauhaliitossa kehitetään saavutettavaa vertaisryhmätoimintaa ihmisille, joiden eroon 

liittyy joko oma tai puolison päihderiippuvuus tai mielenterveysongelma. Tämän lisäksi 

liitto järjestää eroaiheisia iltatilaisuuksia, tarjoaa eroryhmiä sateenkaariparisuhteesta 

eronneille henkilöille ja selvittää olisiko omalle esteettömälle eroryhmälle tarvetta. 

Eroryhmät pohjautuvat uudistettuun versioon Fisherin klassisesta eroseminaarista. 

Sininauhaliiton eroseminaariryhmissä käytetään toiminnan runkona Stolbowin kirjaa 

Erosta eteenpäin. Suomalainen eroseminaari on 11 tapaamista käsittävä strukturoitu 

ryhmäauttamisen malli (Komu 2017.) 

 

Eroseminaari ei ole terapiaa, vaan opetuksellinen malli, jossa on yhdistetty koulutetun 

ohjaajan taito sekä vertaistuki. Ryhmässä kohdataan vaihe vaiheelta erokriisiin kuulu-

vat tunteet. Keskeisenä prosessiin kuuluvana osana on, tunteiden järjestelmällisen 

purkamisen lisäksi, tutkia parisuhteen tarinaa ja ymmärtää perimmäinen syy sille miksi 

pari aikoinaan päätyi yhteen. Fisherin teorian mukaan parisuhteen eroon johtaa sama 

syy, kuin mikä toi heidät aikoinaan yhteen. 

 

Stolbow on kehittänyt mallia paremmin suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. Menetel-

mään otettiin mukaan tapoja, joiden avulla jokainen ryhmäläinen pääsisi lähemmäksi 

suruaan ja kosketuksiin vihansa kanssa sekä keinoja joilla kurkottaa kohti tulevaisuu-

den haaveita. Näitä keinoja ovat esimerkiksi kirjoittaminen, valokuvamuistot, mieliku-

vamatkat ja lisäksi vahvasti oleellisena ja tärkeänä osana oman kertomuksen kertomi-

nen. Koska kyseessä on oppimisprosessi, näiden keinojen avulla huomioidaan myös 

erilaiset oppijat. 

 

Eron prosessoinnissa annetaan tilaa niille teemoille, jotka eniten ihmisiä eron keskellä 

puhuttavat. Näitä aiheita ovat muun muassa uskottomuus, eron jälkeinen yksinäisyys, 

uusperheeseen liittyvät haasteet, sekä lapsiin liittyvät asiat. Stolbow on kehittänyt 

seminaaria toiminnallisempaan suuntaan, jotta tunteiden käsittely ei tapahtuisi vain 

puhumisen tasolla. Mallia voi käyttää yksin eroa työstäessä tai ryhmässä. Suomalainen 

eroseminaarimalli auttaa ihmistä oppimaan itsestään uusia asioita ja löytämään voima-

varoja, jotka olivat ennen piilossa. Tämän oppimisprosessin jälkeen on mahdollisuus 

rakentaa tulevaisuudessa tukevia ja tyydyttäviä ihmissuhteita (Stolbow 2014: 17–21.) 
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Eroseminaarimallin mukaan hyvässä erossa elämänkumppanit kunnioittavat toisiaan 

sen verran, että ovat valmiita käsittelemään eronsa avoimesti loppuun saakka. Tämä 

vaatii avoimuutta ja kuuntelemisen taitoa. Hyvässä erossa keskustellaan siitä mitä 

osapuolet jäivät vaille liitossa ja miksi liitto päättyi eroon. Tavoitteena on pystyä keskus-

telemaan näistä asioista ilman, että kumpikaan osapuoli loukkaantuu (Stolbow 2014: 

29.)  

 

1.2. Lievä kehitysvammaisuus 
 

AIDD:n (American Association of Intellectual and Developmental Disabilities) määritel-

män mukaan kehitysvammaisilla on rajoitteita älyllisissä toiminnoissa sekä adaptiivi-

sessa käyttäytymisessä, joka ilmenee käsitteellisissä, sosiaalisissa ja käytännöllisissä 

taidoissa. Vammaisuuden on täytynyt alkaa ennen 18 ikävuotta. Älyllisen toimintakyvyn 

rajoitteet ilmenevät päättelykyvyssä, ongelmien ratkaisussa, monimutkaisten asiayh-

teyksien ymmärtämisessä ja kokemuksesta oppimisessa sekä oman toiminnan suun-

nittelussa. Adaptiivisen käyttäytymisen haasteet näkyvät käsitteellisissä, sosiaalisissa 

ja käytännön arjessa selviytymisen taidoissa. Käsitteellisiä taitoja ovat muun muassa 

lukeminen, kirjoittaminen, puheen, rahan ja ajan ymmärtäminen. Sosiaalisiin taitoihin 

kuuluvat ihmissuhteiden muodostaminen ja ylläpitäminen, ymmärrys oikeanlaisesta 

käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, vastuullinen toiminta ja omasta turvallisuudesta 

huolehtiminen. Käytännöllisillä taidoilla tarkoitetaan arjen taitoja kuten hygieniasta 

huolehtimista, asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan liittyviä toimintoja (Verneri 

2017.) 

 

Lievä kehitysvamma tarkoittaa, että ihmisen on vaikea ymmärtää ja oppia uusia asioita. 

Kehitysvamma ei kuitenkaan rajoita kaikkia toimintoja. Sosiaalinen näkökulma tuo esiin 

kehitysvammaisen riippuvuuden muista ihmisistä. Yhteiskuntaa ei aina ole rakennettu 

sopivaksi kaikille sen jäsenille, josta seuraa ennakkoluuloja, syrjintää, köyhyyttä ja 

rakenteellisia esteitä (Verneri 2017.) 

 

Aikuisena lievästi kehitysvammainen pystyy asumaan itsenäisesti, mutta saattaa tarvita 

pientä avustusta. Lievästi kehitysvammaiset kykenevät työhön sekä pitämään yllä 

hyviä sosiaalisia suhteita (Kaski 2012.) Kaikki kehitysvammaiset ihmiset eivät kuiten-

kaan ole kehitysvammapalveluiden piirissä. On ihmisiä jotka eivät ole koskaan saaneet 
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diagnoosia, mutta tarvitsevat arkeensa tukea ja hyötyisivät kehitysvammaisille tarkoite-

tuista palveluista (Chydenius 2014: 51.) Kehitysvammaisten hyvä elämänlaatu on 

riippuvainen siitä, kuinka vahvasti itsemääräämisoikeus toteutuu. Yksi merkittävimpiä 

vaikuttajia miksi itsemäärääminen ei toteudu esimerkiksi kehitysvammaisilla naisilla on 

se, että muut kontrolloivat heidän elämäänsä johtuen heidän kehitysvammadiagnoosis-

taan. Yleinen asenne kehitysvammaisten rajallisista kyvyistä onnistua samoissa asiois-

sa kuin muutkin, saa aikaan sen ettei edes yritetä kokeilla muita vaihtoehtoja. Samalla 

kehitysvammaiset tulevat itse tietoisiksi asenteista ja olettavat ympärillä olevan asen-

neilmapiirin olevan oikeutettu (Strnadova, Evans 2012.) Kehitysvammainen ihminen on 

voinut läpi elämänsä tottua olemaan niin sanotusti toiminnan kohde, jonka mielipiteitä, 

kehoa ja omaa minuutta ei kunnioiteta. Silloin on vaikeaa kasvaa aikuiseksi ihmiseksi, 

joka ymmärtäisi oman kehon määräysvallan kuuluvan vain itselle (Ilmonen, Karanka 

2001.) 

 

Kirjassa Women with Intellectual Disabilities kehitysvammainen nainen kertoo, että 

hänellä ja hänen puolisollaan parisuhdeongelmat koskevat samoja teemoja kuin muil-

lakin pareilla (Slattery-Johnson 2000: 98). Sosiaalisesta näkökulmasta tarkastellen 

tulisikin muistaa, että kehitysvammainen ihminen on pohjimmiltaan samanlainen ihmi-

nen kuin kaikki muutkin (Verneri 2017). Jostain ihmisen ominaisuudesta saattaa tulla 

vammaisuutta yhteiskunnan asettamien esteiden ja asenteiden kautta. Saattaa olla, 

että itse vamma hyväksytään, mutta vamman haitta johtuu ympäristöstä ja yhteiskun-

nasta. Ympäristö ei ole sosiaalisesti tai fyysisesti esteetön. Keskeistä onkin, millaista 

tukea ja apuvälineitä vammaisille tarjotaan. On tärkeää löytää oikeanlainen kommuni-

kaatiotapa, jonka avulla vuorovaikutus mahdollistuu ja kehitysvammainen pystyy teke-

mään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä (Verneri 2017.) Kommunikaation tukemi-

seen voi käyttää avustajaa, puhetulkkia tai kommunikaattoria (Komu 2014: 83). 

 

1.3. Parisuhde  
 
Elämän tavoitelluimpia asioita monelle meistä ovat lämmin tunnesuhde, tyydyttävä 

seksuaalielämä parisuhteessa ja perheen perustaminen. Ihmisellä on tarve rakastaa ja 

tulla rakastetuksi. Näistä tunteista syntyvät ihmisen voimakkaimmat tunteet. Kun nämä 

tarpeet tulevat tyydytetyksi, ihminen kokee iloa ja onnea niiden monissa eri sävyissä 

(Seppänen 2013: 8.) 
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Ihminen saa hyvää oloa tullessaan ymmärretyksi ja arvostetuksi. Kun seksuaalinen 

kanssakäyminen on antoisaa, ihminen on tyytyväinen ja energinen (Seppänen 2013: 

8.) Jos fyysisiä tarpeita ei pääse purkamaan, voi se aiheuttaa jatkuvan jännitystilan. 

Kehitysvammaisten henkilöiden levottomuuden ja aggressiivisuuden on havaittu vä-

hentyneen sen jälkeen, kun on opittu itsetyydytys tai on löytynyt seurustelusuhde. Se 

miten kehitysvammainen ihminen voi tunnistaa ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan on 

kiinni monesta tekijästä. Mahdollisuudet ylipäätään solmia seurustelusuhde on riippu-

vainen siitä, miten kehitysvammaisen ihmisen on mahdollista päästä tapaamaan muita 

ihmisiä, millainen asumisen muoto hänellä on sekä onko ympäristön asenneilmapiiri 

seurustelun ja oman seksuaalisuuden toteuttamisen salliva (Ilmonen 2001: 11, 129.) 

 

Parisuhteessa osapuolet sitoutuvat toisiinsa vahvemmin kuin seurustelusuhteessa. Ei 

ole kahta samanlaista parisuhdetta. On tärkeää korostaa, ettei ole yhtä oikeaa tapaa 

olla parisuhteessa, vaan parisuhteet ovat erilaisia (Stolbow 2017). Kuitenkin on ole-

massa tiettyjä kirjoittamattomia oletuksia, jotka määrittelevät parisuhdetta. Suomessa 

oletetaan, että parisuhde on yksiavioinen. Yksiavioisuus tarkoittaa, että puolisoilla ei 

ole muita kumppaneita. Puolisoiden oletetaan olevan toisilleen uskollisia, ellei muuta 

ole sovittu. Puoliso voi olla joko eri sukupuolta tai samaa sukupuolta, riippuen parin 

seksuaalisesta suuntautumisesta. Suomen laki määrittää, ettei naimisiin voi mennä 

kuin yhden puolison kanssa. Intiimi parisuhde voi myös olla syvä henkinen yhteys 

toiseen henkilöön. Parisuhteen määrittelemiseksi ei tarvita halailua, suutelua, hyväilyä 

tai yhdyntää (Oksanen 2013–2015: 70–72.) 

  

Kehitysvammaiset ihmiset ovat hyvin alttiita seksuaaliselle väkivallalle parisuhteessa. 

He eivät välttämättä osaa erottaa sitä, milloin joutuvat hyväksikäytetyksi parisuhteessa 

(Healy, McGuire, Evans, Carley 2009.) Vammaisen voi olla vaikea lähteä väkivaltaises-

ta tilanteesta, irrottautua suhteesta tai hakea apua. Kenen tahansa kohdalla väkivalta 

voi pahentua vähitellen. Jos vammainen henkilö ei havahdu asiaan ajoissa, hän jää 

herkästi alistamiskierteeseen (Paasivirta 2013: 50.) Tutkimusten mukaan yhteiskun-

nassa tulkitaan usein lähisuhde- ja perheväkivallaksi vain fyysinen väkivalta, vaikka 

sen määritelmä pitääkin sisällään laajan kirjon väkivallan eri muotoja. Vammaisen 

haavoittuvainen asema voi tuoda lähisuhde- ja perheväkivaltaan erityispiirteitä ja 

pahentaa sen laajuutta ja vakavuutta. Lähisuhde- ja perheväkivalta tarkoittaa väkival-

taa, joka tapahtuu yleensä kodeissa lähisuhteessa elävien välillä. Sen muotoja ovat 

fyysinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen väkivalta. Ilmenemismuotoja ovat hoidon 
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ja huolenpidon laiminlyöminen, kaltoinkohtelu, eristäminen, uhkailu, pelottelu, taloudel-

linen hyväksikäyttö ja seksuaalinen väkivalta (Piispa 2013: 50–52.)  

 

Vammaisiin ihmisiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä esille nostettaessa on 

otettava huomioon, että vammaisten ihmisten seksuaalisuutta usein edel-

leen problematisoidaan ja moralisoidaan. Asenneilmapiirissä on vallalla ajatus, ettei 

kehitysvammaisilla ole lainkaan seksuaalisia tarpeita tai toiveita, vaikka vammaisten 

ihmisten oikeus seksuaalisuuteen on tuotu julki (Eriksson, 2015: 194–195.) Toisin 

sanoen vammaisen ihmisen halu olla intiimissä suhteessa saatetaan toisinaan turhaan 

kriminalisoida seksuaaliseksi hyväksikäytöksi varsinkin silloin, jos toinen osapuoli on 

niin sanotusti vammaton. 

 

Parisuhteessa onnistumiseen vaikuttavat monet asiat, jotka juontavat lapsuuden kas-

vukokemuksista. Ihmisen sosio-affektiiviset taidot määrittävät sen, miten hän tulee 

toimeen suhteissaan muihin ihmisiin (Keeling-Rose-Beech 2009: 469.) Sosio-

affektiivisia taitoja ovat sosiaaliset- ja tunnetaidot, jotka liittyvät henkilöiden väliseen 

kommunikointiin (Seamk 2017). Aikuisen seksuaalisuus on rakentunut varhaislapsuu-

dessa vanhemmuuden vaikutuksesta. Jos se on ollut epävarmaa, saattaa siitä seurata 

yksilölle parisuhdeongelmia. Seurauksia voivat olla emotionaalinen yksinäisyys, heikko 

itsetunto ja huonot sosiaaliset taidot. Nämä saattavat johtaa yksilön seksuaalisen 

hyväksikäytön pariin (Keeling-Rose-Beech 2009: 470.)  

 

Stolbowin mukaan ihmisen oppi rakkaudesta on saanut alkunsa ensimmäisistä elin-

vuosista. Sieltä on muodostunut kolmen kysymyksen perusta, joka vaikuttaa jokaisen 

ihmisen parisuhteeseen. Nämä kolme kysymystä ovat: voiko toiseen ihmiseen luottaa? 

Olenko rakkauden arvoinen? Mitä minun tulee tehdä ansaitakseni rakkautta? Luotta-

mus toiseen ihmiseen syntyy, jos ensimmäisinä elinvuosina on ollut joku joka on hoita-

nut lasta ja vastannut tämän tarpeisiin. Kokemus arvostuksesta riippuu siitä, onko 

lapsen tarpeita vähätelty vai onko hän ollut riemu ja ilo vanhemmilleen. Kokemus, mitä 

tulee tehdä ansaitakseen rakkautta, syntyy siitä, millaisella käytöksellä on lapsena 

saanut huomiota, hyväksyntää ja rakkautta. Esimerkiksi jos henkilö ei koe olevansa 

arvokas, pienikin huomio toiselta henkilöltä riittää. Jos henkilö on saanut rakkautta 

huolehtimalla toisista, hän löytää itsensä suhteesta, jossa toimii myös puolisonsa 

huolehtijana. Kun ymmärtää miten itse toimii suhteessa ja mitä siihen tuo, samojen 

virheiden toistaminen katkeaa (Stolbow 2017.) 
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Tarve parisuhteelle riippuu myös siitä, miten rakkauden nälkäiseksi on lapsuudessaan 

jäänyt. Jos lapsuudessa ei ole saanut riittävästi rakkautta, voi voimakkaasti kaivata 

ulkopuolista rakkautta ja ajautua herkemmin myös huonoihin parisuhteisiin. Toistuva 

pettäminen on yksi esimerkki loputtomasta rakkauden janosta. Rakkauden täyteinen 

lapsuus luo vahvan pohjan, jolloin tarvitsee vähemmän ulkopuolista rakkautta täyttä-

mään tyhjää oloa (Stolbow 2017.) 

 

Vammaisten, joilla on sosiaalisia ongelmia, on tutkitusti todettu kohtaavan parisuhde-

ongelmia, niukkaa emotionaalista apua, matalaa itsekunnioitusta ja sosiaalista eristystä 

yhteiskunnasta stigmatisaation tuloksena (Keeling-Rose-Beech 2009: 470). Vammaiset 

henkilöt saattavat myös kohdata taloudellista hyväksikäyttöä. Hyväksikäyttäjä saattaa 

usein olla puoliso, joka ei anna vammaisen puolisonsa käyttää hänelle kuuluvia rahoja 

(Piispa 2013: 54.) 

 

Moni yllättyy, miten paljon läheisessä suhteessa syntyy myös epämiellyttäviä tunteita. 

Kun rakkaudessa tulee vastaan esteitä ja vaikeuksia, ihminen turhautuu, pettyy, louk-

kaantuu, kokee vihaa, ja tuntee itsensä yksinäiseksi (Seppänen 2013: 8.) Kun parisuh-

de on ajautunut vakavaan kriisiin, on tehtävä valinta, joka perustuu tahtoon. 

 

Vaihtoehdot on luokiteltu seuraavasti:  
1. Haluan jatkaa parisuhdetta samalla tavalla kuin aikaisemminkin 
2. Haluan jatkaa parisuhdetta, mutta haluan muutoksia siihen 
3. Haluan erota 
4. En tiedä mitä haluan  

(Seppänen 2013: 59.)  
 

Ihmisen on tärkeää tiedostaa, että parisuhteessa herää eloon koko ihmisen historia. 

Tunne-elämä on rakentunut siten, että ihminen kuljettaa ihmissuhteissaan aina aiempia 

kokemuksia ja tunnemuistoja. Rakkaudessa on aina paljon pelissä ja siksi menneisyy-

den rakkauteen liittyvät tunnemuistot ovat erittäin merkittäviä (Seppänen 2013: 8.) 

Kun tutkimuksessa on verrattu nuoria aikuisia, joilla on lievä kehitysvamma heidän 

vammattomiin ikätovereihinsa, on käynyt ilmi, että verrattuna tavalliseen väestöön 22 

vuoden ikään mennessä lievästi kehitysvammaisilla on enemmän parisuhdeongelmia 

(Hall, Strydom, Richards, Hardy, Bernal, Wadsworth 2005). Yksi mahdollinen syy 

haasteisiin voi olla nuorilla oleva tarve seksuaalikasvatukselle, jotta he pystyisivät 

kokonaisvaltaisesti toimivaan parisuhteeseen. Kansainvälisissä tutkimuksissa on tullut 
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esille, että vain puolet kehitysvammaisista on saanut opastusta parisuhdeasioihin 

liittyen (Healy, McGuire, Evans, Carley 2009.)  

 

Kehitysvammaisten parisuhteiden päättymiseen saattaa vaikuttaa heidän itsensä 

lisäksi myös ympäristö. Yhteiskunnan ilmapiiri voi olla tuomitseva. "Meidän ei pitäisi, 

koska he ajattelevat, ettemme ymmärrä mitä olemme tekemässä" kuvaa kehitysvam-

mainen mies muiden asennetta koskien kehitysvammaisten parisuhteita. Jotkut kehi-

tysvammaiset eivät uskalla kertoa perheelleen olevansa parisuhteessa, koska pelkää-

vät etteivät sitä hyväksyttäisi. Myös asuntoloiden työntekijöiden asenne ja toimintatavat 

voivat aiheuttaa haasteita ylläpitää parisuhdetta. Pareille ei anneta mahdollisuutta 

yksityisyyteen tai muuten kielletään oikeus parisuhteeseen (Healy & co 2009.) Vam-

maisten naisten mahdollisuutta kyetä äidiksi tai kykyä hoitaa ehkäisyä saatetaan epäil-

lä. Ajatellaan ettei vammainen ihminen pysty hallitsemaan viettejään. Tällainen asen-

neilmapiiri vaikuttaa vammaisten omaan käsitykseen seksuaalisuudestaan ja muokkaa 

sukupuoli-identiteettiä. Tämä saattaa johtaa vetäytymiseen intiimeistä suhteista ja 

seksuaalisuudesta (Milligan & Neufeldt 2001, sit. Eriksson 2008: 153.) 

 

Floridassa toimiva Jim Hukillin ja Rhonette Orrin perustama organisaatio Lift Network 

tukee perheitä, joissa vähintään yksi perheenjäsen on vammainen. Organisaation 

perustamiselle syntyi tarve, sillä vammaisille räätälöityä avioliittoneuvontaa ei ollut 

tarjolla. Hukillin (2010) kertoo, että aihetta on tutkittu valitettavan vähän. Dairen (2010) 

mukaan tutkimukset osoittavat, että vammaisuus vaikuttaa avioliittoon ja lisää avioeron 

todennäköisyyttä. Vammaisten erot ovat lisääntyneet, mutta syynä saattavat olla myös 

asennemuutokset. Ihmiset ovat nykyään itsenäisempiä kuin ennen, mikä vaikuttaa 

myös avioerojen lisääntymiseen. Hukillin (2010) mukaan suurimmat haasteet vammais-

ten liitoissa ovat eristyksen tunne, avunantajan uupuminen ja taloudelliset huolet.  

 

Tutkimusten valossa vammaisten liitot ovat suuremman kuormituksen alla, mutta 

samat keinot kuin vammattomilla auttavat avioliitossa onnistumiseen. Toimiva ja rehel-

linen kommunikaatio sekä yhdessä vietetty aika ovat merkityksellisiä tekijöitä suhteen 

onnistumiselle. Sekapareilla, joissa vain toinen on vammainen, saattaa rehellinen 

kommunikaatio olla kuitenkin joskus vaikeaa. Vammaton osapuoli saattaa tuntea 

syyllisyyttä tuodessaan esiin omia tarpeitaan. Tutkimukset osoittavat myös, että vam-

mattoman puolison arki saattaa olla avunantajana stressaavampaa kuin omasta van-

hemmasta huolehtiminen (McCallister 2010: 43–45.) 
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Kehitysvammaisten ihmisten kohdalla erityisongelmia voi syntyä tilanteissa, joissa pitää 

arvioida vanhemman tai vanhempien kykyä selviytyä lapsen huolenpidosta. Tilanteet 

pitäisi arvioida yksilöllisesti. Ratkaisujen tekemisen tulisi tapahtua niin, että asianomai-

set mahdollisimman hyvin ymmärtävät erilaisten ratkaisujen sisällön ja merkityksen. 

Ymmärrys syntyy, jos ratkaisut tehdään yhdessä kehitysvammaisen vanhemman tai 

vanhempien kanssa (Ilmonen 2001: 135–136.) 

 

Vammaisilla naisilla on suurempi riski joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi. Tämä 

johtuu vammaisen näkymättömästä tai negatiivisesta asemasta yhteiskunnassa, riip-

puvuudesta toisista ihmisistä, sekä puolustuskyvyttömyydestä. Lisäksi riskiä lisäävät 

niukka toimeentulo sekä rajalliset vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä. Hyväksi-

käytön riski lisääntyy sitä mukaan, mitä enemmän ihminen tarvitsee ulkopuolisen apua 

päivittäisissä toimissa selviytymiseen. Usein tekijä on uhrille läheinen ja luotettu henki-

lö. Kehitysvammaisilla tytöillä ja naisilla on 4–10 kertaisesti kohonnut riski joutua sek-

suaalisen väkivallan kohteeksi. Seksuaalinen väkivalta lapsuudessa lisää psyykkisen 

sairastumisen riskiä jossakin vaiheessa elämää. Ihmiset, joilla on mielenterveysongel-

mia, ovat myös alttiimpia kohtaamaan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Vammatto-

miin naisiin verrattuna, vammaisiin naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on use-

ammin toistuvaa, monimuotoisempaa ja pidempikestoista (Piispa 2013: 67.) 

 

Elinympäristö voi ehkäistä tai edistää seksuaalisen väkivallan uhriksi joutumista. Yh-

dysvaltalaisten ja Kanadalaisten tutkimusten mukaan kehitysvammaisten naisten riski 

joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi liittyi elämäntilanteeseen ja asumisjärjestelyihin. 

Suuret asuinyksiköt ja laitosmaiset asuinolosuhteet kasvattavat uhriksi joutumisen 

riskiä. Toisaalta taas vammaisten täysivaltaistuessa ja integroituessa yhteiskuntaan 

yhä paremmin, tulisi kiinnittää enemmän huomiota vammaisten naisten mahdollisuuk-

siin suojella itseään seksuaaliselta väkivallalta (Piispa 2013: 68.) 

 

Turvalliset ihmissuhteet ehkäisevät hyväksikäyttöä ja väkivaltaa. Seksuaalinen vallan-

käyttö mahdollistuu, jos vammainen nainen ei ole tietoinen omasta seksuaalisuudes-

taan, yksityisyytensä rajoista ja oikeudestaan valita itse oma kumppaninsa. Usein 

hyväksikäyttäjä on oma kumppani. Kehitysvammaisilla usein kumppanikin on kehitys-

vammainen. Usein ajatellaan, että tekijän vammaisuuteen kuuluu seksuaalisesti sopi-

maton käytös, ja tämän vuoksi saattaa olla, että asiaan ei reagoida. Uhrin kokemusta 
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vähätellään eikä oteta todesta, ajatellaan että uhri liioittelee tai valehtelee. Uhria saate-

taan kannustaa ymmärtämään tekijän tekoa ja saatetaan saada puheilla uskomaan, 

että on itse halunnut tapahtunutta (Piispa 2013: 68–69.) 

 

1.4. Ero 
 
Erolla tarkoitetaan avo- tai avioliitto päättymistä ja suhteen purkautumista. Eron myötä 

voi muuttua myös muut sosiaaliset suhteet (Kääriäinen, Hämäläinen, Pölkki 2009: 18.) 

Eron perimmäinen motiivi on aina se, että jompikumpi tai molemmat osapuolet eivät 

koe tulevansa rakastetuksi (Stolbow 2017). Ihmissuhde voi loppua, jos asioista ei enää 

ajatellakaan samalla tavalla tai elämässä tapahtuu muita suhteeseen vaikuttavia muu-

toksia. Ero on kriisi ja siihen liittyy usein ahdistuneisuus, syyllisyys ja surun tunteita. 

Prosessin läpikäyminen vaatii asioiden käsittelyä (Oksanen 2013–2015: 56.)  

 

Parisuhde on päättynyt viidellä prosentilla kehitysvammaisista ihmisiltä, kun mukaan 

lasketaan leskeksi jääneet. Tilasto on vuosikymmenien takaa, jonka jälkeen ei vastaa-

vaa tilastoa kehitysvammaisten ihmisten parisuhdestatuksista ole Suomessa tehty. 

Tutkittava ryhmä koostui henkilöistä, joita oli tutkittu vuonna 1962 ja he olivat elossa 

vuonna 1998. Tutkittavia henkilöitä oli kaiken kaikkiaan 963 ja heistä kehitysvammaisia 

oli 638. Vertailuryhmään kuului 325 henkilöä. Tutkittujen ikä oli 38 vuotta tai enemmän. 

Kehitysvammaisten ryhmässä miehiä ja naisia oli suurin piirtein yhtä paljon. Tämän 

tutkimuksen mukaan avio- tai avoliitossa eläminen kehitysvammaisilla näytti olevan 

hyvin harvinaista ja sen ennustettiin jopa tulevaisuudessa olevan vielä harvinaisempaa. 

Parisuhde oli yleisempää naisilla kuin miehillä. Lapsia oli joka kymmenennellä, kun 

taas verrokkiryhmässä joka kolmannella. Avio- tai avoliitossa tutkimusryhmän kehitys-

vammaisista oli 10 % (Vesala, Matikka, 2000: 31,15,24.) Vuonna 2005 raportoitu 

tutkimus osoittaa, että kehitysvammaisten parisuhteet ovat päinvastoin lisääntyneet 

vuoteen 2005 mennessä. Tutkimukseen osallistui 186 kehitysvammaista henkilöä. 

Lievästi kehitysvammaisista 73.1 % oli avioliitossa, leskiä tai eronneita (Hall-Strydom-

Richards-Hardy-Bernal-Wadsworth 2005: 171,178.) 

 

Aiemmin kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutuksellinen suhde ympäristön kanssa 

ei päässyt luontevasti kehittymään ja sen myötä itsetuntemuksen henkinen kasvu 

saattoi jäädä vähäiseksi. Yhteiskunta on kuitenkin muuttunut suuntaan, jossa kehitys-

vammaiset ihmiset elävät itsenäisemmin ja enemmän vuorovaikutuksessa todellisen 
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elämän kanssa ilman heitä rajoittavaa toimintakulttuuria (Kristiansen 2000: 115–116.) 

Ihminen kasvaa ja kehittyy kriisien kautta ja ne kuuluvat tärkeänä osana elämään. 

Jokainen yksilö käy läpi ikäkausi- ja elämänkaaren taitekohtiin liittyvät kriisit, ja sisäinen 

kasvu tapahtuu niiden kautta. Näiden lisäksi on olemassa traumaattisia kriisejä, joita 

tapahtuu satunnaisesti ihmisten elämässä. Jokainen ihminen tulee kohtaamaan elä-

mässään myös traumaattisia kriisejä. Yksi tällainen kriisi on avioero. Vaikka kriisin 

läpikäyminen on aina tuskallista, se on aina myös mahdollisuus kasvuun ja kehittymi-

seen. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää, millä tavoin kriisi tunnetasolla kohdataan. 

Jos ihminen välttelee kriisiä tai ei saa mahdollisuutta sen kohtaamiseen eikä käsittele 

siihen liittyvää kipua, ahdistusta ja tuskaa, voi siitä seurata katkeruutta, tunnetason 

sulkeutuneisuutta ja ulkopuolisuutta sekä samojen virheiden toistoa uudessa parisuh-

teessa. Kun ihminen kohtaa kriisissä syntyvät tunteensa, hän oppii tuntemaan parem-

min itsensä, mahdollisuutensa ja rajansa. Tällä tavoin ihminen kasvaa myös traumaat-

tisista kriiseistä (Pettilä, Yli-Marttila 1999: 21–22.)  

 

Tavallisia syitä siihen, että toinen hakee eroa suhteesta ja sitä kautta muutosta ihmis-

suhteisiin, ovat parisuhteen kriisitilanteet kuten mustasukkaisuus, uskottomuus tai 

väkivaltaisuus. Perheterapeuttien mukaan osa erotilanteista olisi vältettävissä, jos 

parisuhteen kehityskriisit käsiteltäisiin rakentavasti. Ero on luopumista monesta asias-

ta. Muutokset voivat koskettaa asumisolosuhteita, taloudellista tilannetta tai huoltajuus-

asioita (Ilmonen 2001: 77–78.) Kehitysvammaiset ihmiset saattavat muun muassa 

sopivan asumismuodon etsimisen vuoksi kokea elämänsä varrella tavallista enemmän 

muuttoja ja eroja sekä niiden aiheuttamia surun, hylkäämisen ja epäonnistumisen 

tunteita. Lisäksi kehitysvammaisilla ihmisillä on yleensä myös vähemmän kykyä kohda-

ta ja käsitellä näiden kokemusten herättämiä tunteita (Hongisto, Repo, Björkman 2008: 

7.) 

 

Ero on aina pitkä prosessi. Usein ihminen pohtii vuosia, onko ero ainoa ratkaisu. Ero 

saattaa pyöriä mielessä ja nostaa päätään aina tyytymättömyyden hetkillä. Ihminen 

kokee pettymystä, vihaa sekä surua ja pikkuhiljaa irrottautuu emotionaalisesti puolisos-

taan. Lopulta hän kokee päässeensä niin irti, että kykenee ilmoittamaan toiselle pää-

töksestään. Tämän jälkeen on kuitenkin edessä vielä monta vaihetta, kunnes on erosta 

vapaa. Joillekin eron prosessointi alkaa vasta siitä hetkestä, kun toinen ilmoittaa pitkän 

vuosia kestäneen pohdintansa päätöksen. Tästä johtuu eron eriaikaisuus, joka tarkoit-
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taa, että kumppanit prosessoivat eroa eri tahdissa. Eron eriaikaisuus aiheuttaa eroon 

riitaa ja kipua (Stolbow 2014: 25.)  

 

Kehitysvammaisille ihmisille eroon voi vaikuttaa muutkin syyt kuin henkisen irtipäästä-

misen vaikeus. Teittinen kuvaa Donna J. Bernertin tekemää (2011) tutkimusta, jossa 

Yhdysvalloissa etnografisin menetelmin selvitettiin 14 kehitysvammaisen naisen sek-

suaalisuuden kokemusta. Tutkimuksessa nousi yhdeksi teemaksi aikuisuus. Naiset 

ymmärsivät olevansa aikuisia, jotka voivat päättää itsenäisesti omista asioistaan. He 

kuitenkin kokivat usein, että he eivät voineet riittävästi toteuttaa aikuisen identiteettiään. 

He kokivat, että heiltä puuttui oma päätösvalta ja autonomia päättää muun muassa 

avioerosta (Teittinen 2017: 275.) 

 

1.5. Vertaistuki 
 

Vertaistukitoiminta kuuluu kolmannen sektorin kenttään. Kolmannen sektorin toiminta 

on voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja säätiöiden toimintaa. Vertaistukea voi olla 

monenlaista, sekä yksilökeskeistä että ryhmämuotoista. Ohjaaja voi olla ammattilainen 

tai kokemusasiantuntija eli toinen vertainen. Vertaisryhmä voi myös kokoontua ilman 

varsinaista ohjaajaa. (Kinnunen 2006: 35–39, Jantunen 2008: 20–24.) Pyrimme ensisi-

jaisesti tässä osiossa avaamaan ryhmämuotoista vertaistoimintaa. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittää vertaistoiminnan ryhmäksi, jonka jäsenet 

ovat käyneet elämässään samanlaisia prosesseja läpi. He saavat tukea toisiltaan 

esimerkiksi puhumalla, kuuntelemalla ja kokoontumalla säännöllisesti (Kansalaisaree-

na 2010: 13– 14.) Vertaistuen piirissä olevia yhdistää joko sama ongelma tai jokin muu 

tekijä kuten esimerkiksi fyysinen sairaus. Yhteinen ongelma tai tavoite ja siitä yhdessä 

keskustelu on merkityksellistä. Henkilö huomaa ettei olekaan ainut, joka yrittää selviy-

tyä kyseisen asian kanssa. Syntyy normaaliuden tunne ja kokemus siitä, että tulee 

helpommin ymmärretyksi. Kokemus “yhdessä veneessä” olemisesta on aina tärkeä, 

vaikka kukin olisikin eri vaiheessa omaa kriisiään. Myös kokemus toisen vertaisen 

auttamisesta voi olla itsetuntoa kohottava ja voi lisätä edes hetkellisesti tunnetta elä-

mänhallinnasta. Vertaisryhmän ohjaaja voi olla itsekin kärsinyt samasta asiasta, jota 

ryhmässä käsitellään. Oleellista on, että hän on itse käsitellyt oman kriisinsä eikä ole 

voimakkaasti omien tunteidensa vallassa. Kuitenkaan pelkkä yhdistävä kokemus ei tee 

vertaisuudesta vertaistukea. Hyvä vertaistuki on positiivista ja empaattista. Se auttaa 
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ihmisiä oppimaan menneestä, edistämään ihmisen henkistä kasvua, lisäämään yksilön 

voimavaroja, vahvistamaan elämänhallinnan taitoja ja vähentämään stressiä (Kinnunen 

2006: 35–39, Jantunen 2008: 20–24.) Ohjaajan tulee olla hyvin perehtynyt kyseessä 

olevaan erityisongelmaan ja omata taidon eläytyä osallistujien tilanteisiin objektiivisesti 

ja tasapuolisesti. 

Vertaistukiryhmässä vallitsee tasa-arvo. Vertaisilta saatu empatia on eri luokkaa kuin 

ammattilaiselta saatu empatia. Keskinäinen apu vahvistaa itsetuntoa ja tunnetta omas-

ta kyvystä auttaa muita. Tämä kokemus vahvistaa yksilön tarpeellisuuden tunnetta 

(Kansalaisareena 2010: 18–19). Kehitysvammainen ihminen tarvitsee tukea ja hyväk-

syntää, joka mahdollistaa häntä löytämään hänelle sopivan tavan elää täysipainoista 

elämää, oppia omaa elämänhallintaa ja tapoja selviytyä mahdollisimman itsenäisesti 

elämässä (Ilmonen, 2001:134.) Vertaistuki on vammaisten ihmisten kohdalla merkittä-

vä tapa olla vuorovaikutuksessa. Se luo vastavoimaa ammattilaisten näkemyksille 

vahvistamalla vammaisten ihmisten itsenäisyyttä ja omaa identiteettiä (Anderberg, 

2007:254.) Toisten samassa tilanteessa olevien kanssa asioista puhuminen auttaa 

ymmärtämään itseään (Kansalaisareena 2010: 18–19). 

Vertaisryhmän tavoitteena on asennemuutos, joka tähtää entistä parempaan elämän-

hallintaan. Vertaistuen avulla on tarkoitus löytää yhdessä tekijöitä, jotka helpottavat 

arjessa selviytymistä, auttavat asennemuutoksessa tai yhdessä mahdollistavat uuden 

taidon harjoittelua. Ryhmässä yksilö voi muilta oppia miten muut kokevat hänen tapan-

sa toimia ja sanoa asioita arkipäivän ihmissuhteissa, ja näin peilata näkemyksiään 

itsestään ja vuorovaikutustaidoistaan. Erilaisten tilanteiden kuvaaminen videolle ja 

niiden katsominen on hyvä tuki tällaiseen oppimisprosessiin (Vilën, Leppämäki, Ek-

ström 2005: 203–204, 208–209.) 

 

Vertaistuen yhteiskunnallinen merkitys tunnustetaan varsinkin vaikeissa elämäntilan-

teissa. Vertaistuella on vahva ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta se ei ole rinnastetta-

vissa terapiaan. Ammattiapu ja vertaistuki eivät kilpaile keskenään. Muissa pohjois-

maissa käytetään vertaistuesta sanaa självhälp eli oma-apu. Tätä sanaa on käytetty 

myös Suomessa silloin, kun on haluttu korostaa ihmisen voimaantumista, empower-

mentia. Suomessa kuitenkin käytetään enemmän sanaa vertaistuki. Sanasta käy esiin 

vertaisuus ja tuki. Siinä korostuu samankaltaisten kokemusten merkitys ja eheyttävä 

jaksamista tukeva vuorovaikutus (Kansalaisareena 2010: 10–13.) 
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Suomen sosiaaliturvajärjestelmä ei kata erityisalueita ja se voi olla hidas ja kankea 

toiminnaltaan. Palveluja ei pystytä tarjoamaan aina riittävän nopeasti. Vertaisryhmät 

toimivat virallisten organisaatioiden rinnalla ja täydentävät yksilön turvaa. Lisäksi ver-

taisryhmät voivat toimia joustavammin, sillä ne eivät ole sidottuja aikaan ja paikkaan. 

Vertaisryhmä tukee joustavammin kuin työntekijä, joka lopettaa työnsä kun työvuoro 

päättyy (Kansalaisareena 2010: 10–13.) Vertaistoimintaa on käytetty paljon vammaisa-

lalla, mutta läheskään kaikkea toimintaa ei ole tilastoitu. Se on koettu erittäin tärkeäksi 

avun ja tuen muodoksi. Vertaistuen avulla saatu tieto eri tukitoimista ja palveluista 

koettiin vammaisten keskuudessa merkitykselliseksi (Matthies - Kotakari - Nylund 

1996: 220–221.) Vertaistuki perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen. Keskeistä 

on tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus. Perusajatuksena on usko ihmisen omiin 

voimavaroihin, jotka vertaistuki voi saada vahvistumaan. Vertaistukiryhmään osallistu-

minen täytyy olla oma valinta ja toiveena taustalla täytyy olla hyvinvoinnin lisääntymi-

nen. Ihmisen muutosprosessit herättävät paljon erilaisia tunteita, niiden tunnistaminen 

ja ilmaiseminen on ensiarvoisen tärkeää hyvinvoinnin kannalta (Kansalaisareena 2010: 

10–13.) 

 

On havaittu, että vertaisryhmissä päästään keskustelemaan myös arkaluontoisista 

aiheista, joita ei muilla keinoilla saataisi nostettua esille. Jokaisella osallistujalla tulee 

olla mahdollisuus osallistua keskusteluun halutessaan. Kehitysvammaisten ihmisten 

vertaisryhmässä, jossa aiheena oli seksuaali- ja parisuhdeasiat, oli osallistujien käytet-

tävissä ulkopuolinen puhetulkki, joka tarvittaessa avusti kommunikointiasioissa (Healy, 

McGuire, Evans, Carley 2009). Ero aiheena on hyvin henkilökohtainen ja arkaluontoi-

nen. Aiheen käsittely vertaisryhmässä voi auttaa käsittelemään kipeitäkin kokemuksia. 

Ryhmämuotoinen vertaistuki on yksilöllisten kokemusten ja ryhmädynamiikan näkö-

kulmista tutkittuna merkityksellistä. Keskeistä ovat kokemusten jakaminen ja vaihto, 

identiteetin selkiytyminen ja vahvistuminen, voimaantuminen, yhteisöllisyys, uusien 

ystävyyssuhteiden syntyminen ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät omaa elämäntilan-

netta sekä kansalaistoimintaan osallistuminen tavoilla, jotka sopivat omaan elämänti-

lanteeseen (Kansalaisareena 2010: 26.) 

 

Vertaistukiryhmään tuleminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Etukäteen voi olla vaikea 

tietää sopiiko ryhmä juuri itselle. Tämän takia ryhmää perustettaessa onkin hyvä tapa 

järjestää ensin infotapahtuma aiheeseen liittyen. Tapahtumassa kiinnostuneet saavat 
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tietoa aiheesta ja tutustuvat samalla toisiinsa. Tämän jälkeen on paljon helpompaa tulla 

ja sitoutua ryhmään (Kansalaisareena 2010: 35–37.) 

 

Virallinen ja epävirallinen apu on nähty monien tutkimusten perusteella hyvin oleel-

liseksi resurssien lähteeksi eri elämäntilanteissa. Yksi elämänhallinta strategia on 

sosiaalisen tuen etsiminen. Sosiaalista tukea saa ihmissuhteista, joista saa konkreettis-

ta apua, kannustusta, tietoa tai muuta huolenpitoa. Tärkein määritelmä on kuitenkin se, 

että ihminen kokee saaneensa tarvitsemansa tuen. On tärkeää muistaa, että koskaan 

ei voida tuudittautua yhteisön automaattiseen tukeen. Jotkut ihmiset tarvitsevat enem-

män suunniteltua ja organisoitua tukea. Kuitenkin yhteisöltä saatu tuki on käytännössä 

koettu merkitykselliseksi (Matthies-Kotakari-Nylund 1996: 178.)  

 

Kehitysvammainen nainen kertoo olleensa aiemmin parisuhteessa, jossa poikaystävä 

määräili häntä tekemään tyhmiä asioita hänen vuokseen. Koska nainen sai työyhtei-

sössään vertaistukea naisilta, joilla ei ollut kehitysvammaa, hän oppi ymmärtämään 

millainen hyvän parisuhteen tulisi olla. Hän jätti poikaystävänsä ja oppi tekemään 

itsenäisiä päätöksiä. Työyhteisön kanssa käytyjen keskustelujen johdosta hän on nyt 

kykenevä tunnistamaan ja välttämään hyväksikäytöä parisuhteessa. Hän osaa myös 

paremmin etsiä parisuhdetta, jossa toteutuu toisen kunnioitus ja aito rakkaus. Tämä 

henkilö oli hyvin onnekas, koska sai sattumalta juuri tarvitsemansa vertaistuen haasta-

vassa elämäntilanteessa (Kristiansen 2000: 111,116.) 

 

1.6. Kehitysvammaisten ryhmätoiminta 
 
Ryhmätoiminnan perusta on turvallinen ilmapiiri, havainnollinen kieli, asioiden kertaa-

minen, keskustelun herättely kysymyksillä ja tilan antaminen ryhmäläisille. Ohjaajan 

tulee antaa ryhmäläisille mielipiteen vapaus, vaikka ryhmäläiset olisivat ennakkoluuloi-

sia tai heidän käsityksensä olisivat ohjaajan mielestä epäkorrekteja (Kartio 2009: 88–

89.) Vuorovaikutuksen tulee perustua ryhmässä dialogisuuteen. Dialogisuus on kes-

kustelua syvempää vuoropuhelua. Se on tasavertaista ja tasa-arvoista kohtaamista, 

kykyä kuunnella muita, mutta myös itseään. Siinä ryhmänohjaaja on tasavertaisessa 

asemassa suhteessa osallistujiin. Ryhmän jäseniä ei vakuuteta omien näkemysten 

paremmuudesta vaan yhdessä keskustellen pohditaan merkityksiä ja tulkintoja vallitse-

vaan tilanteeseen (Onnismaa, Kajanto 2008; Hankamäki 2004.)  
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Kehitysvammaisten ihmisten ryhmää ohjaavan tulee kehittää käsiteltävästä aiheesta 

konkreettinen keskustelu. Keskusteltavaan aiheeseen kannattaa johdatella ryhmäläis-

ten oman kokemusmaailman kautta. Hyvä ohjaaja selittää ilmaisuja ja kertoo asioista 

konkreettisia esimerkkejä, jotta jokainen ryhmäläinen ymmärtää mistä puhutaan ja on 

silloin vapaa osallistumaan keskusteluun, kun hyvältä tuntuu. Tunteita voi käsitellä 

toiminnallisin keinoin. Taiteen eri muodot ovat hyvä keino purkaa omaa tunnemaailmaa 

(Kartio 2009: 65, 89.)  

 

Vaikeiden asioiden käsittely ryhmässä on helppoa silloin kun ryhmän ilmapiiri on turval-

linen. Neutraalejakin aiheita käsittelevän ryhmän tapaamisissa saatetaan päätyä avau-

tumaan syvimmistä traumaattisista kokemuksista. On tärkeää luoda aluksi ryhmään 

turvallinen ilmapiiri, joka mahdollistaa kaikille ryhmän osallistujille vapaan ilmaisun 

tavalla tai toisella (Kartio 2009: 73–74.) Joskus on helpompaa ilmaista itseään tekemäl-

lä jotain. Ohjaajan on opittava kuuntelemaan myös tätä kieltä, joka on luovaa ja elä-

myksellistä toiminnan kieltä. On hyvä muistaa, ettei vuorovaikutus ole koskaan yksi-

suuntaista. Ei riitä, että ohjaaja oppii kuuntelemaan osallistujien toiminnallista kieltä. On 

opittava myös itse viestittämään toiminnallaan. Yhdessä tekeminen ja kokeminen voi 

olla huomattavasti tuloksellisempaa kuin pelkkä keskustelu (Vilën, Leppämäki, Ekström 

2005: 218.) Ryhmän vuorovaikutustaitojen kehittyessä, tulisi ohjaajan vetäytyä sivuun 

keskustelusta keskittyen enemmän kuuntelijan rooliin. On tavanomaista, että väärin-

ymmärryksiä sattuu osallistujien ja ohjaajan välillä, vaikka ohjaaja olisi kuinka ammatti-

lainen. Ne eivät kuitenkaan riko ryhmän hyvää ilmapiiriä, jos ohjaaja on läsnä, välittää 

ja yrittää ymmärtää. (Kartio 2009: 73.)  

 

Jokainen ryhmä on aina osallistujiensa näköinen, eivätkä asiat aina mene samalla 

kaavalla. On kuitenkin havaittu tiettyjä kompastuskiviä, joiden ennaltaehkäisy ja puut-

tuminen olisi helpompaa, jos ne osattaisiin tunnistaa ajoissa. Ohjaajan ja ryhmäläisten 

tasavertainen kohtaaminen voi olla vaikeaa ja vaatii erityistä huomioimista tavassa 

ohjata ryhmää. Vaikka keskustellaan kehitysvammaista koskevista asioista, joissa 

kehitysvammaisen tulisi olla oman tilanteensa asiantuntija, asettuu kehitysvammainen 

usein tietämättömän osapuolen asemaan. Kehitysvammainen ryhmäläinen saattaa 

osoittaa olevansa samaa mieltä keskustelukumppanin kanssa, vaikka on hetki sitten 

esittänyt täysin vastakkaisen mielipiteen. Lisäksi henkilön saattaa olla vaikeaa osoittaa, 

ettei ymmärrä jotain, joten silloin vastaus on muun muassa “en muista”, “en tiedä”. 

Myös muiden virhearvioiden mahdollisuus on tyypillistä, esimerkiksi kerrotaan tuttaval-
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lisesti jostain henkilöstä, joka ei ole muille keskusteluun osallistuville entuudestaan 

tuttu (Kartio 2009: 63.) 

 

Esteettömyydestä ensimmäisenä saattaa tulla mieleen luiskat portaiden vieressä, 

automaattiovet ja tilat, joissa on helppo liikkua pyörätuolilla. Esteettömyys on muutakin 

kuin rakennetun ympäristön esteettömyyttä. Se on myös syrjimätöntä ilmapiiriä (sosiaa-

linen esteettömyys), jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimuksessa korostetaan esteettö-

myyden olevan yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien 

toteutumiselle, yhdenvertaisuuden takaamiselle ja yhteiskunnallisten osallistumismah-

dollisuuksien turvaamiselle. Esteettömyys ei toteudu itsestään, vaan se vaatii aktiivista 

toimintaa (Suomen YK-liitto 2011.) 

 

Esteettömyys on sitä, että kokoonnutaan esteettömissä tiloissa, osallistujilla on mah-

dollisuus käyttää avustajaa, puhetulkkia tai muita apuvälineitä, jotka mahdollistavat 

tasavertaisen osallistumisen ryhmässä. Kaikki materiaali tulee olla selkomukautettua 

(Komu, Pöllönen 2014: 83.) Kysymykset esitetään ryhmässä selkokielisesti (Kartio 

2009: 79.) Esteettömyys tulee huomioida myös ajankäytössä. Tapaamisten tulisi olla 

pidempiä kuin tavallisissa eroryhmissä. Pidempi aika mahdollistaa rauhallisen asioiden 

työstämisen sisältäen tauot ja liikkumisen (Komu, Pöllönen 2014: 83.) 

 

Ennen vertaisryhmän aloittamista täytyy kartoittaa kuka käynnistää ryhmän, miksi ja 

kenelle ryhmä on tarkoitettu sekä missä, milloin ja miten ryhmä kokoontuu. Yleensä 

ryhmän perustaminen kestää noin 4–6 kuukautta. Ensin herää kokemus tai tieto ryh-

män tarpeellisuudesta. Seuraavaksi täytyy etsiä ryhmän perustamiseen tarvittavat 

yhteistyökumppanit. Tämän jälkeen kohderyhmälle tiedotetaan alkavasta ryhmästä ja 

potentiaaliset ryhmäläiset tavoitetaan. Potentiaaliset ryhmäläiset saattavat tarvita 

rohkaisua mukaan tulemiseen. Tämän jälkeen ryhmä voi aloittaa toimintansa (Kansa-

laisareena 2010: 30.) 
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2 Tutkimuskysymys 
 
Opinnäytetyössä haetaan vastausta kysymykseen, millaisesta tuesta lievästi kehitys-

vammaiset parisuhteen kriisitilanteessa hyötyisivät? Tutkimme sitä, nouseeko haastat-

teluista esiin yhtenevät ennakko-oletukset kuin teoriaviitekehyksessämme. Tarkaste-

lemme erityisesti ryhmämuotoisen vertaistuen merkitystä tukimuotona. Lähestymme 

aihetta hyödyntäen tieteellisiä artikkeleita, alan tutkimuksia, kehitysvammaisten koke-

musasiantuntijoiden haastatteluja, eroasiantuntijan sekä muiden alan ammattilaisten 

näkemyksiä aiheesta. Olemme valinneet tämän lähestymistavan, koska haluamme 

nostaa esille kokemusasiantuntijoiden hiljaisen tiedon aiheesta ja sen avulla luoda 

pohjaa aiheelle, jota ei ole meidän tietojemme mukaan suoranaisesti vielä tutkittu.  

 

Aiheemme kannalta on oleellista saada tietoa millaista apua ja tukea pitkäaikaisesta 

parisuhteesta eroavat kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat. Valitsimme opinnäytetyön 

kohderyhmäksi lievästi kehitysvammaiset. Kohderyhmän rajaamisessa emme ole 

ehdottomia, ymmärrämme ihmisen kokonaistilanteen, jossa diagnoosi ei luokittele 

ihmistä eikä määritä hänen toimintakykyään. Ihmisen toimintakyky ja vammaisuus 

syntyvät siinä asiayhteydessä, jossa ihmisen elämäntilanne ja elinympäristö häneen 

vaikuttavat ja ovat vaikuttaneet (Kaski, Manninen, Pihko 2013: 18–19.) Koska haasta-

teltavia saattaa olla vaikea löytää, olemme miettineet myös vaihtoehtoisen suunnitel-

man työmme toteuttamiseksi. Ellemme tavoita haastateltavia, niin haastattelemme 

ammattilaisia ja perustamme työmme heiltä saatuun tietoon sekä alan tutkimuksiin. 

 

Haastattelut toteutamme suullisesti, nauhoittaen haastattelutilanteen. Teimme avoimen 

haastattelukutsun, jonka lähetimme Kehitysvammaisten Tukiliittoon, Me Itse ry:lle ja 

Sininauhaliiton yhteistyökumppaneille. Saimme apua kutsun levittämisessä Kehitys-

vammaisten tukiliitolta, Sininauhaliitolta, Vammaisjärjestöjen naisverkostolta ja Uu-

denmaan vammaispalvelusäätiöltä. 
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3 Tutkimustulokset 

3.1. Haastateltavat 
 

Tutkimuksemme nojaa kvalitatiivisiin teemahaastatteluihin. Haastateltaviksi pyrimme 

tavoittamaan lievästi kehitysvammaisia eroamassa olevia tai eronneita henkilöitä, jotka 

haluavat kertoa anonyymisti ja vapaaehtoisesti kokemuksistaan parisuhteen kriisitilan-

teessa. Työmme eettisyyden varmistamme sillä, että haastateltava osallistuu haastatte-

luun vapaaehtoisesti, ymmärtää mihin haastattelua tullaan käyttämään, tiedostaa 

haastattelun keskeyttämisen mahdollisuuden missä tahansa vaiheessa ja ettei haasta-

teltavaa pysty tunnistamaan opinnäytetyöstämme. Tutkimuksessa ei tarkastella aihetta 

sukupuolisidonnaisesti, vaikka se voisi tuoda lisää vivahteita työhön. Jos tarkastelun 

kohteeksi ottaisi kehitysvammaisten miesten tai naisten kokemukset erosta, voisi 

teoriapohja jäädä entistä kapeammaksi, joten tässä vaiheessa koemme järkevämmäksi 

käsittää aihe koskemaan yleisesti kehitysvammaisia ihmisiä.  

 

Haastateltavat löytyivät alan verkostojemme kautta. Haastattelimme viittä kehitysvam-

maista kokemusasiantuntijaa, sekä kolmea asiantuntijaa. Kaikki viisi haastateltavaam-

me kommunikoivat puheella. Kaikki kokemusasiantuntijat olivat jo eronneet. Haastatel-

tavat kokemusasiantuntijat ovat iältään 28–55 vuotiaita ja lievästi kehitysvammaisia. 

Asiantuntijat olivat eroasiantuntija, turvakodin sosiaalityöntekijä ja pitkään kehitysvam-

ma-alalla toiminut perhehoitaja. 

 

3.2. Haastattelujen toteutus 
 
Haastattelu muodostuu orientoitumisesta hetkeen ja aiheeseen sekä puolistruktu-

roidusta teemahaastattelusta. Haastattelun alussa yleinen keskustelu ja haastatteluai-

heen avaus auttavat haastateltavaa ja haastattelijaa tutustumaan ja luomaan luotta-

muksellisen suhteen. Haastattelujen henkilökohtaisen aiheen kannalta on oleellista 

panostaa luottamuksellisen ilmapiirin syntymiseen haastattelutilanteissa. Luottamuksel-

linen ilmapiiri haastattelussa saavutetaan siten, että haastattelija asettuu tasavertai-

seen asemaan haastateltavan kanssa. Tasavertaiseen vuorovaikutukseen tulee kiinnit-

tää huomiota, sillä lähtökohtaisesti kehitysvammaisella haastateltavalla on rajoituksia 

kielitaidossaan. Riskinä on haastateltavan ja haastattelijan kielellinen epäsymmetria, 

joka voi johtaa siihen, ettei haastateltava ymmärrä kysymyksiä oikein, kokee olonsa 

epävarmaksi ja päätyy myötäilemään haastattelijaa eli ei uskalla olla avoin ja puhua 
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totta (Leskelä, Lindholm 2012: 15,188.) Hyvän vuorovaikutuksen saavuttaa, kun sekä 

haastateltava että haastattelija voivat osallistua mahdollisimman aktiivisesti ja hyvässä 

yhteisymmärryksessä. Tilanteissa, joissa toisen kertomaa ei ymmärrä, on tärkeää 

voida ottaa asia puheeksi ja ratkaista yhdessä kohdatut vuorovaikutuksen ongelmati-

lanteet (Leskelä, Lindholm 2012: 25–26, 229.) 

 

Empatia eli myötäeläminen on oleellista haastattelutilanteessa. Empatia antaa tilaa 

ottaa esille myös arkaluontoisia asioita, jotka ovat tutkimuskysymyksemme kannalta 

tärkeitä. Haastateltavan ymmärtäminen aidosti edistää yhteistyötä, lievittää mahdollista 

stressiä ja luo turvallisen ilmapiirin keskustelulle. Haastattelijalta tämä vaatii aitoa 

keskittymistä ja pysähtymistä kuuntelemaan haastateltavaa, “kykyä hiljentää omat 

ajatukset” (Vilen, Leppämäki, Ekström 2005: 62–63.) Haastattelussa ei tule korostaa 

vammaisen henkilön vammaa, sillä ei ole kysymys psykologisesta tai terapeuttisesta 

keskustelusta. Haastattelumme näkökulma peilaa vammaisen henkilön osallisuutta 

yhteiskunnan tasavertaisena kansalaisena, eikä heidän vammaansa (Eriksson 2008). 

 

Toteutimme viisi haastattelua erikseen ja kolme yhteisesti. Yhteisesti tekemissämme 

haastatteluissa toinen meistä toimi päähaastattelijana, ja toinen teki tarkentavia lisäky-

symyksiä ja vastasi nauhoituksesta. Yksin tehdyissä haastatteluissa haastattelija 

vastasi haastattelusta ja nauhoituksesta. Sovimme etukäteen haastateltavalle sopivan 

ajankohdan. Testihaastattelumme perusteella varasimme jokaista haastattelua varten 

aikaa tunnin verran. Kävimme läpi suullisesti ja kirjallisesti haastattelusuostumuslo-

makkeen, joka oli kirjoitettu mahdollisimman selkeästi. Teimme haastattelut haastatel-

tavalle tutussa ja turvallisessa paikassa. Aloitimme haastattelut orientoitumalla aihee-

seen vapaamuotoisella keskustelulla ennen varsinaista haastattelua. Haastattelukysy-

mykset teimme mahdollisimman selkeään muotoon ja avasimme niitä myös konkreetti-

sesti, mikäli haastateltava ei ymmärtänyt kysymystä tai se tuntui vaikealta hahmottaa. 

Haastattelut kestivät 11–45 minuuttia. Nauhoitimme kaikki haastattelut, jotka analy-

soimme yhdessä peilaten haastattelusta saatuja tuloksia teoriapohjaan sekä tutkimus-

kysymykseemme. 

 

  



 

  

23 

3.3. Aineiston analyysi 
 
Punnitsimme sisällön analyysimenetelmiä litteroinnin ja koodauksen välillä. Päädyimme 

koodaukseen, koska meillä ei ollut montaa haastateltavaa ja haastattelut olivat kestol-

taan lyhyitä. Teimme päätelmät suoraan aineistosta (Hirsjärvi, Hurme 2001: 138.) 

Kirjasimme haastatteluista kirjalliseen muotoon vain tärkeimmät aineistot. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa koodilla, joka voi olla sana tai fraasi, määritellään aineis-

toa tai tiivistetään aineiston ydinsisältö. Koodaaminen on aineiston analysointia ja 

tulkitsemista. Tutkimuskysymys ja aineisto ohjaavat koodausta. Koodaus on syste-

maattista aineiston järjestämistä osaksi luokittelujärjestelmää. Luokittelua on mahdollis-

ta tehdä päättelemällä. Valittuja käsitteitä täsmennetään pohdinnan, aineiston ja kes-

kustelun avulla. Koodauksesta syntyneiden muistiinpanojen avulla analyysi syvenee ja 

kehittyy lopulliseen muotoonsa (Valli-Aaltola 2015: 110–112.) 

 

Koska haastattelujemme henkilöt vastasivat lyhytsanaisesti, oli järkevämpää koodata ja 

koodauksen avulla löytää vastaukset asettamiimme teemakysymyksiin. Tekstimäärä ei 

ole runsas, vastaukset tulivat lyhyesti ja ytimekkäästi, jolloin tulosten analysointi koo-

daamisen avulla auttoi vertailemaan vastauksia ja peilaamaan niitä teoreettiseen 

viitekehykseen. 

 

Nostimme opinnäytetyömme teoriasta teoreettiset ennakko-oletukset, jotta koodaus 

tukisi tutkittavaa ilmiötä. Teorian pohjalta esiin nousseita ennakko-oletuksia olivat: 

vammaisen alttius joutua hyväksikäytetyksi, kehitysvammaisen kohonnut riski joutua 

seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, kehitysvammaisen itsetunnon heikkous, heikot 

vuorovaikutustaidot ja tunteiden käsittelyn vaikeus. Teorian pohjalta oletus oli myös, 

että kehitysvammaisilla on kuitenkin parisuhteessaan samanlaisia ongelmia kuin kenel-

lä tahansa ei kehitysvammaisella. Haasteita siihen tuovat edellä mainitut asiat. Näiden 

teorioiden yhteyksiä tarkastelimme suhteessa keräämiimme haastatteluaineistoihin. 

Lähestymistapamme työssä on näin ollen abduktiivinen. Käytimme laskemista, koska 

haastateltavia oli vähän. Prosenttiosuuden laskeminen ei olisi ollut järkevää, joten 

käytimme lukuja kuvaamaan määrää. Laskimme montako kertaa koodaamamme ilmiöt 

esiintyvät haastatteluissa. Tämä mahdollisti aineiston tiivistämisen ja analyysin (Hirs-

järvi, Hurme 2001: 172.) 
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3.4. Luotettavuus ja eettisyys 
 

Tutkimuksemme luotettavuus varmistettiin nauhoittamalla haastattelut. Halusimme 

tutkimuksessa välttää avustetun tai tulkatun kommunikaation luotettavuuden kyseen-

alaistamisen. Rajasimme haastateltaviksi henkilöiksi ihmisiä, jotka pystyivät ymmärtä-

mään haastattelukysymykset ja pystyivät vastaamaan niihin itse sanallisesti. Kohde-

ryhmä oli ihmiset, joilla on lievä kehitysvamma. Yleistäen voidaan sanoa, että lievästi 

kehitysvammaiset ihmiset puhuvat yleensä sujuvasti ja kielenkäyttö voi olla kieliopilli-

sesti hyvä. Abstraktit käsitteet, monimutkaiset sanahahmot ja lauserakenteet tuottavat 

usein vaikeuksia (Leskelä, Lindholm 2011: 189.) Haastattelukysymykset muotoilimme 

mahdollisimman selkeiksi. Kohderyhmän kannalta oli oleellista, että kysymykset olivat 

hyvin ymmärrettävissä. Teemahaastattelun avulla kartoitimme haastateltavan nykyti-

lannetta sekä saimme avointen kysymysten avulla syvempää tietoa heidän kokemuk-

sistaan. Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja suoritimme testihaastattelun, jonka 

jälkeen teimme vielä korjauksia haastattelukysymyksiin sekä haastattelun kestoon 

(Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2009.) Nostamme haastattelun tuloksista oleellisimmat 

esille nousevat kohdat opinnäytetyöhön. 

 

Huomasimme, että haastatteluissa oli vaikeaa pysyä neutraalina haastattelijana ja 

kuitenkin osoittaa empatiaa. Osassa haastatteluista päädyimme johdattelemaan vas-

tausta lisäkysymysten avulla niiden haastateltavien kohdalla, jotka eivät vastanneet 

kysymyksiin laajasti. Luotettavuuden varmistamiseksi rajasimme kuitenkin tuloksista 

kaikki tällaiset vastaukset pois. Käytimme vain niitä haastatteluita, joissa haastattelija 

oli kysynyt kysymykset neutraalisti. Koska haastattelut nauhoitettiin, niihin oli helppo 

palata uudelleen ja varmistaa ettemme kirjanneet vääriä tuloksia. 

 

Toimimme opinnäytetyötä tehdessämme erittäin eettisesti, koska haastateltavamme 

kuuluvat erityisen haavoittuvaiseen ryhmään. Kerroimme haastateltaville ennen haas-

tattelua mistä haastattelussa on kyse, mihin haastattelua tullaan käyttämään ja että 

vastauksista ei voi tunnistaa ketään jälkikäteen. Kerroimme tiedot mahdollisimman 

selkeällä kielellä kirjallisesti ja suullisesti sekä varmistimme, että haastateltava oli 

ymmärtänyt kaiken. Mikäli haastateltavalle jäi jotain epäselvää, selvensimme asiaa 

lisää. Kerroimme että haastattelu on vapaaehtoinen, kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko 

vastata ja että haastattelun voi keskeyttää milloin tahansa. Kerroimme myös, että 

haastattelumateriaalit tuhotaan asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. Poistimme 
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haastatteluista nimet ja kaiken yksityiskohtaisen tiedon, josta haastateltava olisi mah-

dollista tunnistaa. Haastateltavat kokemusasiantuntijat merkitsemme työmme tuloksis-

sa pelkän iän mukaan varmistaaksemme yksityisyyden toteutumisen. Opinnäytetyön 

valmistuttua tuhosimme kaiken nauhoitetun materiaalin. 

 

3.5. Parisuhteen haasteet 
 
Haastatteluissa nousi esiin parisuhteen haasteisiin liittyen neljä eri alateemaa; itsetun-

to, tunteiden käsittelyn haasteet, yhteisön tuki ja hyväksikäyttö. Vertasimme haastatte-

lun tuloksia teoreettisen viitekehyksen ennakko-oletuksiin ja muodostimme näiden 

perusteella kokonaiskuvan kehitysvammaisten parisuhteen haasteista. Luettavuuden 

helpottamiseksi merkitsimme korostuksella alateemojen nimet kappaleiden alkuun. 

 

Kehitysvammaisten heikko itsetunto nousi esille teoriaviitekehyksessä. Tämä näkyy 

erityisesti iäkkäämpien kehitysvammaisten kohdalla, joille ei ole luontevasti päässyt 

kehittymään vuorovaikutuksellista suhdetta ympäristön kanssa ja sen myötä itsetunte-

muksen henkinen kasvu on saattanut jäädä vähäiseksi. Yhteiskunta on kuitenkin 

menossa suuntaan, jossa kehitysvammaiset ihmiset elävät itsenäisemmin ja enemmän 

vuorovaikutuksessa todellisen elämän kanssa saaden itse päättää enemmän omista 

asioistaan (Kristiansen 2000: 115–116.) Esimerkiksi haastattelemamme 29 vuotias 

(2017) halusi käsitellä rauhassa eroasioita. Hän ei halunnut hypätä suoraan uuteen 

suhteeseen, vaikka sellainen olisi ollut tarjolla. Hän suhtautui luottavaisesti siihen, että 

suhdeasioissa ei tarvitse kiirehtiä. Vanhemmilla haastateltavilla epävarmuus näkyi 

siten, että he tukeutuivat vahvasti ohjaajien ja muiden ammattilaisten avun ja neuvojen 

varaan parisuhteen kriisiytyessä (55 vuotta 2017a; 55 vuotta 2017b). 

 

Tunteiden käsittelyn haasteet näkyivät haastatteluissa siten, että erimielisyyksien 

ratkominen koettiin kaikkien haastateltavien kohdalla vaikeaksi. Ongelmien ratkaisu oli 

aina päätyminen eroon. Kaksi viidestä kokemusasiantuntijasta, (55 vuotta 2017a; 29 

vuotta 2017) kokivat, ettei parisuhteessa ollut varsinaisesti mitään haasteita yhdessä 

olon aikana. He olivat aina samaa mieltä asioista ja se kuvasti heidän mielestään 

hyvää parisuhdetta. Heillä molemmilla ensimmäisen riidan seurauksena tuli ero. Pari-

suhderiitojen aiheina, joiden myötä suhteet päättyivät eroon, olivat erimielisyydet 

lapsenhankinnasta ja halu tehdä eri asioita. Toinen 55 vuotias (2017b) haastateltava 
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kertoi ongelman olleen puolison runsas tupakointi, jota hän ei sietänyt ja halusi siksi 

erota. Muuten suhde oli ollut hyvä.  

 

28 vuotias (2017) kertoi kahdesta aiemmasta suhteestaan, jotka olivat molemmat 

päätyneet eroon. Ensimmäisessä suhteessa hän oli tullut hyväksikäytetyksi. Toisessa 

suhteessa oli ollut paljon riitoja, joiden haastateltava koki johtuvan hänen ja suhteen 

toisen osapuolen yhdistävistä tekijöistä. Jälkimmäisen suhteen toinen osapuoli 42 

vuotias (2017), koki myös jatkuvien riitojen aiheuttaneen eron.  

 

Virallinen ja epävirallinen sosiaalinen tuki ja apu on nähty hyvin oleelliseksi resurssien 

lähteeksi eri elämäntilanteissa. Sosiaalista tukea saa ihmissuhteista, joista yksilö saa 

konkreettista apua, kannustusta, tietoa tai muuta huolenpitoa (Matthies-Kotakari-

Nylund 1996: 178.) Neljä viidestä haastateltavasta oli saanut apua ja tukea ulkopuolisil-

ta. He kokivat yhteisön tuen merkitykselliseksi. Neuvot, joista haastateltavat kertoivat 

tarkemmin, kannustivat ratkaisemaan erimielisyydet eroamalla (55 vuotta 2017a; 28 

vuotta 2017; 29 vuotta 2017; 42 vuotta 2017.) Yhdellä (28 vuotta 2017) eropäätöksen 

teki hänen äitinsä ja muilla vahvin neuvonantaja oli asumisyksiköiden ohjaajat (55 

vuotta 2017a; 28 vuotta 2017; 29 vuotta 2017; 42 vuotta 2017.)  

 

Kehitysvammaiset ihmiset kohtaavat keskimääräistä enemmän rajoituksia ja kieltoja, 

joilla pyritään rajoittamaan heidän oikeutta läheisiin ihmissuhteisiin, seurusteluun ja 

seksuaalisuuteen. Lisäksi he saavat vähemmän tietoa ja valmiuksia oman seksuaali-

suutensa ja ihmissuhteiden jäsentämiseksi (Ilmonen 2001: 5.) On tärkeää, että juuri 

näitä, elämään syvimmän merkityksen antavia taitoja, kuten kyky luoda ja ylläpitää 

ihmissuhteita, kyky ilmaista tunteita tai kyky tuntea, antaa ja vastaanottaa seksuaalista 

nautintoa ja mielihyvää, opetettaisiin ja nostettaisiin esille (Karanka 2001: 7.) Haastat-

telujen perusteella syntyi kuva siitä, että tuki oli enemmän käytännönläheistä opastusta 

“vaihdappa olohuoneeseen ja laita ovi kiinni” (55 vuotta 2017a.), joissa ohjattiin pari-

suhteen osapuolet erilleen tavalla tai toisella. Missään vaiheessa ei tullut esille, että 

yhteisö olisi yrittänyt auttaa ja kannustaa riitojen ratkaisuissa tai eroprosessin työstämi-

sessä. Kuitenkin ohjaajien ja hoitajien merkitys auttajina ja tukijoina on merkittävä 

(Ojala 2017). Haastateltavat eivät tuoneet esille, että olisivat saaneet tukea omien 

valintojen tekemiseen. Tuntui, että ohjeet olivat tulleet ylhäältäpäin, hyvää tarkoittaen. 

Pyrittäessä hyvään vuorovaikutukseen, tulee ohjaajan kohdata kehitysvammainen 

asukas tasavertaisena. Hyvässä vuorovaikutuksessa keskustellaan yhdessä pohtien 
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merkityksiä ja tulkintoja vallitsevaan tilanteeseen, eikä anneta valmiita neuvoja (On-

nismaa, Kajanto 2008; Hankamäki 2004.)  
 

Jokaisella haastateltavalla oli selkeä käsitys siitä, millainen suhde on hyvä. Hyvää 

suhdetta kuvaili 28 vuotta (2017) muun muassa seuraavanlaisesti “toinen on tosissaan 

eikä käytä hyväksi.” Haastateltavista kokemusasiantuntijoista yksi henkilö oli joutunut 

aiemmassa suhteessa hyväksikäytetyksi (28 vuotta 2017). Ojala (2017) kertoo hy-

väksikäytön olevan yleistä. Hyväksikäyttö on voinut alkaa jo lapsuudessa, jolloin vielä 

aikuisena ei välttämättä ole tietoa siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Lisäksi lapsuu-

dessa opittujen väärien mallien avulla voi aikuisena hakea hyväksyntää suostumalla 

hyväksikäytetyksi. Myös tutkimusten mukaan kehitysvammaiset ihmiset ovat hyvin 

alttiita seksuaaliselle väkivallalle parisuhteessa. He eivät välttämättä osaa erottaa 

milloin joutuvat hyväksikäytetyksi parisuhteessa (Healy, McGuire, Evans, Carley 2009.) 

Jos apua tai tukea siitä, mikä kuuluu hyvään parisuhteeseen, ei ole saatavissa, kehi-

tysvammainen saattaa tyytyä elämään parisuhteessa, jossa joutuu hyväksikäytetyksi 

(Traustadóttir, Johnson 2000: 111.) Hyväksikäytetty oli saanut apua seksuaaliterapias-

ta, jonka avulla hän oli oppinut itse määrittelemään, minkälaisen kosketuksen hän 

hyväksyy ja mikä on hänelle hyvä suhde. Suhde hyväksikäyttäjään oli päättynyt eroon. 

Haastateltava kertoi, ettei hyväksikäyttäjä, joka myös oli kehitysvammainen, itsekään 

tiennyt mitä teki (28 vuotta 2017.) Pohdimme, että hyväksikäytetyn lisäksi tukea ja 

apua tulisi antaa myös hyväksikäyttäjälle. Kuten jo aiemmin totesimme, parisuhteen 

taitoja tulisi vahvemmin nostaa esille ja opettaa (Karanka 2001: 7). Ei pidä esimerkiksi 

ajatella, että tekijän vammaisuuteen kuuluu seksuaalisesti sopimaton käytös, ja tämän 

vuoksi antaa asian olla (Piispa 2013: 68–69). 

 

3.6. Eroryhmän erityistarpeet 
 

Neljä viidestä haastateltavasta koki hyvänä ajatuksena osallistua eroryhmään (55 

vuotta 2017a; 55 vuotta 2017b; 28 vuotta 2017; 42 vuotta 2017). Jokainen haastatelta-

va oli kokenut erosta keskustelun auttavan heitä (55 vuotta 2017a; 55 vuotta 2017b; 28 

vuotta 2017; 29 vuotta 2017; 42 vuotta 2017). Neljä viidestä oli kokenut parhaimmaksi 

tueksi keskustelut asumisyksikön ohjaajan kanssa (55 vuotta 2017a; 28 vuotta 2017; 

29 vuotta 2017; 42 vuotta 2017). Kaksi viidestä innostui ajatuksesta keskustella erosta 

muiden vertaisten kanssa (28 vuotta 2017; 55 vuotta 2017a). Yksi haastateltavista koki 

eroryhmän liian jännittäväksi “Mä pelkään tulisko mulle jotain väittelyy.” Haastateltavas-
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ta tuntui pelottavalta ajatus mennä keskustelemaan vieraiden ihmisten kanssa. Hän 

haluaisi tietää ketä muut osallistujat ovat. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. 

Haastattelutilanteessa kysyimme tuntuisiko turvallisemmalta, jos kokoontumispaikka 

olisi entuudestaan tuttu paikka. Tämä ehdotus tuntui haastateltavasta paremmalta 

ajatukselta, kuin täysin vieras paikka (29 vuotta 2017.)  

 

Eroprosessin keskellä mielekkääksi tekemiseksi, joka helpotti oloa, oli musiikin kuunte-

lu, piirtäminen, TV:n katsominen, jääkaapin hoitaminen, pyöräily, ratsastaminen ja 

kirjastossa käyminen. Kaikilla oli erilaisia tekemisen kohteita, mitään yhdistävää oloa 

helpottavaa toimintoa ei mainittu haastattelutilanteissa. Yhdistävä tekijä oli kuitenkin se, 

että oloa helpotti jokin konkreettinen tekeminen (55 vuotta 2017a; 55 vuotta 2017b; 28 

vuotta 2017; 29 vuotta 2017; 42 vuotta 2017.) 

 

Eroprosessissa haastateltavat kokivat, että heitä auttoi eniten jo aiemmin mainitut 

keskustelut ohjaajien ja muiden läheisten kanssa. Kehitysvammaisilla tulisi olla, kuten 

kaikilla muillakin tässä yhteiskunnassa, mahdollisuus tehdä valintoja omassa elämäs-

sään sekä mahdollisuus sitoutua itse tärkeäksi kokemiinsa asioihin myös silloin, kun 

heidän kykynsä toimia itse omien asioidensa ajajana tai itsensä puolestapuhujina voi 

olla vaikeaa tai puutteellista (Häkkinen, Kapanen, Kolkka Peltonen, Tamminen-

Vesterbacka, Tepora 2010: 169). Haastattelutulosten perusteella nousi esiin, ettei 

kehitysvammaisten saama tuki aina ollut sellaista, jossa olisi osattu toimia eettisesti 

oikein kehitysvammaisen osallisuutta vahvistaen ja mahdollistaa kuulluksi tuleminen. 
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4 Johtopäätökset 
 
Parisuhteen ongelman aiheet ovat kehitysvammaisilla samanlaisia kuin muillakin. 

Ongelmiksi saattaa nousta toisen erilaiset elämäntavat, erilaiset arvot tai lapsen tekoon 

liittyvät erimielisyydet. Eroavaisuudet vammattomiin näkyvät keinoissa käsitellä ristirii-

toja, erimielisyyksiä ja tunteita. Teorian ja haastattelutulosten perusteella näiden keino-

jen oppiminen on ollut hyvin vähäistä. Vanhemmat kehitysvammaiset ovat tottuneet 

tukeutumaan helposti ammattilaiseen ja kysymään neuvoja oman elämänsä ja päätös-

ten suhteen. Haastateltavien kertoman mukaan neuvot ovat usein olleet valmiita keho-

tuksia jättää asia käsittelemättä ja poistumaan tilanteesta eroamalla. Tämä ei ole 

mahdollistanut tunteiden käsittelyn tai ristiriitojen ratkaisun oppimisen mahdollisuutta. 

Myöskään eroa ei koettu kriisinä, joka olisi mahdollistanut oppimista. Jos eron aiheut-

tamaa kipua, ahdistusta ja tuskaa ei käsitellä, siitä saattaa seurata sulkeutuneisuutta, 

katkeruutta ja riski samojen virheiden toistamiseen elämässä kasvaa. Kun taas ero 

nähdään kasvun mahdollisuutena, nämä asiat käsitellään, ihminen oppii tuntemaan 

itsensä ja omat rajansa (Pettilä, Yli-Marttila 1999: 21–22.) Tähän oppimisprosessiin ei 

kukaan viidestä haastateltavasta ollut saanut tukea. Haastattelutuloksissa näkyi selke-

ästi jo teoriaviitekehyksessä esille noussut yleinen asenne kehitysvammaisten rajalli-

sista kyvyistä onnistua samoissa asioissa kuin muutkin, jolloin tarjotaan ehkä työnteki-

jöiden kannalta helpointa ja nopeinta ratkaisua tilanteeseen (Strnadova, Evans 2012).  

 

Itsetunto näyttäytyi vanhemmilla kehitysvammaisilla heikompana kuin nuoremmilla. 

Nuoremmat kehitysvammaiset ovat selkeästi itsetunnoltaan terveempiä. Koska vuoro-

vaikutus on aikaisemmin historiassa ollut ympäristön kanssa vähäisempää, on itsetun-

temuksen henkinen kasvu saattanut jäädä vähäiseksi. Tämän päivän yhteiskunnassa 

kehitysvammaiset ovat jo onneksi osa yhteiskuntaamme, eikä heitä eristetä enää 

laitoksiin. Kehitysvammaiset ihmiset elävät itsenäisemmin ja enemmän vuorovaikutuk-

sessa todellisen elämän kanssa saaden itse päättää enemmän omista asioista (Kristi-

ansen 2000: 115–116.) Tämä vahvistaa selkeästi heidän itsetuntoaan ja on jo nähtä-

vissä yhteiskunnassamme. 

 

Teoriapohjamme mukaan kehitysvammaiset ovat alttiimpia joutumaan hyväksikäytön 

uhriksi. Yksi viidestä haastateltavasta oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. 

Hänellä tämä ei ollut toistunut, sillä hän oli saanut seksuaaliterapiaa. Tämä vahvistaa, 

että on tärkeää tukea kehitysvammaisten tietoutta siitä, mikä on sallittua ja mikä ei (28 
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vuotta 2017.) Haastattelutulosten mukaan kehitysvammaisten suhteissa tapahtuu 

herkästi vallankäyttöä ohjailemalla toista.  

 

Seksuaalinen vallankäyttö mahdollistuu, jos vammainen ei ole tietoinen omasta seksu-

aalisuudestaan, yksityisyytensä rajoista ja oikeudestaan valita itse oma kumppaninsa. 

Usein hyväksikäyttäjä on oma kumppani. Kehitysvammaisilla hyväksikäyttäjä on usein 

kumppani, joka on myös kehitysvammainen. Usein ajatellaan, että tekijän vammaisuu-

teen kuuluu seksuaalisesti sopimaton käytös, ja tämän vuoksi saattaa olla, että asiaan 

ei reagoida (Piispa 2013: 68–69.) Haastateltava kertoi, että häntä seksuaalisesti hy-

väksikäyttänyt henkilö oli hänen silloinen kehitysvammainen kumppaninsa. Aluksi 

haastateltava ei ollut edes tiedostanut että se, mitä kumppani teki, oli sopimatonta. 

Vasta kun hän kertoi asiasta ulkopuoliselle, hänelle kerrottiin, että niin ei saa antaa 

kenenkään toimia (28 vuotta 2017.) 

 

Vain alle puolet haastatelluista oli halukkaita keskustelemaan eroasioista ryhmässä, 

tähän voi vaikuttaa se, että jokaisella haastateltavalla oli kulunut erosta aikaa yli kaksi 

vuotta. Tunteet eivät enää olleet niin pinnalla ja tarve keskustelulle ei ollut enää akuutti. 

He kuitenkin pitivät hyvänä ajatuksena puhua erosta ryhmässä toisten vertaisten ja 

ohjaajan kanssa. Esiin nousi muiden kohtaamisen pelko. Vertaistukiryhmään tuleminen 

ei aina ole helppoa, kun ei voi etukäteen tietää sopiiko ryhmä juuri itselle. Ryhmää 

perustettaessa onkin hyvä tapa järjestää ensin infotapahtuma aiheeseen liittyen, jolloin 

tapahtumassa kiinnostuneet saavat tietoa aiheesta ja tutustuvat samalla toisiinsa 

(Kansalaisareena 2010: 35–37.) 

 

Hyviksi tavoiksi käsitellä tunteita, haastateltavat kokivat puhumisen, konkreettisen 

tekemisen, musiikin ja liikunnan. Vaikka puhuminen tuntui hyvältä tavalta käsitellä 

tunteita, oli tunteiden nimeäminen kuitenkin vaikeaa. Eroryhmässä kehitysvammaisia 

auttaa, kun käsiteltävästä aiheesta kehitetään konkreettinen keskustelu ja keskustelta-

vaan aiheeseen johdatellaan ryhmäläisten oman kokemusmaailman kautta. Ohjaajan 

on hyvä selittää ilmaisuja ja kertoa asioista konkreettisia esimerkkejä, jotta jokainen 

ryhmäläinen ymmärtää mistä puhutaan ja pystyy osallistumaan keskusteluun. Tunteita 

voi käsitellä toiminnallisin keinoin. Taiteen eri muodot ovat hyvä keino purkaa omaa 

tunnemaailmaa (Kartio 2009: 65, 89.) ja samalla se on toimintaa, jossa luovien ja 

elämyksellisten elementtien avulla tuodaan julki omia ajatuksia (Vilén, Leppämäki, 

Ekström 2005: 218). Haastattelujen perusteella vaikutti siltä, että eroprosessin käsittely 
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ei olisi kestänyt pitkään. Stolbowin (2014) mukaan ero on aina pitkä prosessi. Osa 

haastateltavista ei osannut kuvailla ajan kulumista, joten se voi vaikuttaa tulkintaan. 

Myös se, että jokaisen haastateltavan erosta oli kulunut jo vähintään kaksi vuotta voi 

vaikuttaa asiaan. Muistot eivät ole luotettavia. Silti mieleen tulee voiko syynä olla myös 

se, etteivät he ole saaneet riittävästi tukea kohdata ja käsitellä eroon liittyviä tunteita 

joita eroprosessin läpikäyminen aina vaatii (Oksanen 2013–2015: 56).  

 

Suurin osa haastateltavista koki merkittäväksi tueksi ohjaajilta saadun tuen. Tämä on 

saattanut olla ainoa saatavilla oleva tuki tuolloin, eikä muunlaisesta tuesta ole ollut 

tietoa. Tämä on varmasti korostanut ohjaajan tuen merkitystä. Haastattelujen perus-

teella nousi esiin huoli siitä, etteivät keskustelut ole aina olleet niin asiakaslähtöisiä kuin 

tulisi olla. Vammaisen ihmisen kuuleminen ja hänen kokemuksensa arvostaminen 

onkin runsaasta asiakaslähtöisyyspuheesta huolimatta vielä kehittymätöntä alalla 

(Häkkinen, Kapanen, Kolkka Peltonen, Tamminen-Vesterbacka, Tepora 2010: 169).  

 

Tulosten perusteella koemme kehitysvammaisten hyötyvän parhaiten parisuhteen 

kriisitilanteissa tuesta, joka on objektiivista, kokonaisvaltaisesti elämäntilanteen ymmär-

tävää ja ammattimaista, jossa tunteita ja tilanteita osataan käsitellä toiminnallisten 

menetelmien avulla, jossa käytetään selkomukautettua materiaalia ja selkokielistä 

kommunikaatiota. Vertaistuen merkitys on suuri, mutta tulosten perusteella ei noussut 

ehdottomaksi se, että yhdistävä tekijä olisi diagnoosi vaan enemmän yhdistävä koke-

mus samasta elämäntilanteesta. Oleellista olisi saada yhteisöltä tukea, mahdollisuutta 

tulla kuulluksi ja saada käytännön neuvoja eroprosessista.  
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5 Pohdinta 
 
Aloitimme opinnäytetyömme tekemällä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen. Asetim-

me ensin tutkimusongelmaksi kehitysvammaisten parisuhteiden haasteet ja esteettö-

män eroryhmän perustamisessa huomioon otettavat asiat. Rajasimme kohteeksi vam-

maiset ja eronneet. Lisäksi haimme tutkimustietoa ryhmänohjauksesta, erityisryhmien 

ohjauksesta ja vertaistukitoiminnasta. Huomasimme tutkimustietoa etsiessämme, että 

kohderyhmäämme sopivaa tutkittua tietoa oli erittäin vaikea löytää. Jouduimme työs-

sämme yhdistelemään eri kohderyhmistä saatua tietoa. Löytämiämme tutkimustuloksia 

vahvistivat opinnäytetyössämme haastatteluista myöhemmin saatu tieto. Haastattelut 

olivat työssämme tärkeä tiedon lähde, sillä tutkimusaihetta ei ole tietojemme mukaan 

aikaisemmin tutkittu. Koimme aiheen tutkimisen ja kehittämisen tärkeäksi. Varauduim-

me aluksi varasuunnitelmaan, jos emme onnistuisi löytämään haastateltavia. Onnek-

semme löysimme kuitenkin viisi haastateltavaa ja saimme työhömme arvokasta tietoa. 

Työmme luo pohjaa erotyön laajentamisesta koskemaan myös kehitysvammaisia. Näin 

vahvistetaan heidän tasa-arvoisuuttaan yhteiskunnassa sekä yhtäläisiä ihmisoikeuksia. 

Kehitysvammaisilla on yhtäläinen oikeus elinikäiseen kasvuun ja erokokemuksesta 

oppimiseen kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä. 

 

Käsitys, jonka saa kehitysvamma-alan kirjallisuuteen tutustuessa on, ettei kehitysvam-

maisten ihmisten intiimielämä näy vahvasti. Pääpaino on enemmän palvelurakenteissa 

ja yleisissä sosiaalisissa suhteissa. Onko niin, ettei parisuhdeasioihin liity mitään erityi-

syyttä ja siksi aihe on niin ylimalkaisesti käsitelty ja mainittu. Aiheeseen perehtyessä on 

kuitenkin tullut toisenlainen mielikuva. Kehitysvammaiset tarvitsevat tukea parisuhtei-

den muodostamiseen, ylläpitämiseen ja erotilanteisiin. Syy tuen tarpeeseen ei kuiten-

kaan aina ole kehitysvammadiagnoosi, vaan usein yhteiskunnan ilmapiiri, jossa ei 

ensisijaisesti osata nähdä kehitysvammaista ihmisenä, jolla on samat tarpeet kuin 

muillakin (Piispa 2013: 68–69; Teittinen 2017: 275; Healy, McGuire, Evans, Carley 

2009; Justander 2014: 12–13.) 

 

Haastattelujen tuloksista näkyi, että kehitysvammaiset kaipaisivat erotilanteessa selke-

ää tietoa käytännön asioista. Eron kohdatessa on vaikea hahmottaa mitä kaikkea 

käytännön asioita siihen kuuluu, mikä kaikki muuttuu ja mistä kaikesta on sovittava. 

Toivomme että opinnäytetyömme innostaisi kehittämään selkokielisen oppaan kehitys-

vammaisille eroon liittyvistä asioista. 
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Pohdimme työn edetessä nais- ja miesnäkökulmaa. Onko osallistujien sukupuolella 

merkitystä, entä ohjaajien. Jos parisuhteen kriisin ja eron käsittelyä voi verrata seksu-

aalikasvatukseen, niin silloin ainakin ohjaajan sukupuolella on merkitystä. Seksuaali-

kasvatuksen toteuttamisessa olisi merkityksellistä, jos naisten lisäksi olisi myös miehiä 

ohjaajina (Karanka 2001: 22) Onko miespuolisen henkilön vaikea olla osallinen, jos 

suurin osa ryhmän osallistujista ja ohjaaja ovat naisia. Entä onko naisten vaikea avau-

tua, jos ohjaaja onkin mies. Vai olisiko nimenomaan parempi, jos ohjaaja olisi vastak-

kaista sukupuolta. Entä jos osallistuja onkin korjannut sukupuoltaan, kokee olevansa 

joiltain osin sekä nainen että mies. Olisiko koko sukupuolinormatiivinen ajattelu unoh-

dettava ja rakennettava ryhmien ilmapiiri mahdollisimman sallivaksi ja sukupuolineut-

raaliksi, jolloin kaikilla olisi tilaa toteuttaa naiseuttaan tai mieheyttään omalla tavallaan 

erotilanteen käsittelyssä ja tuntea olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Tällais-

ta toimintatapaa toteuttaa Stolbow eroseminaari- ryhmissä. Käytännössä tämä tarkoit-

taa sitä, että lauseet eivät saa ryhmässä koskaan alkaa ”kaikki miehet” tai “kaikki 

naiset”. Tällöin jokaisella on tilaa olla se ihminen, joksi itsensä kokee ja myös tilaa 

toteuttaa omaa parisuhdeidentiteettiään haluamallaan tavalla (Stolbow 2017.) 

 

Parisuhteen päättyessä menettää samalla usein myös ystävän. Yhtä tärkeää, kun on 

antaa mahdollisuus käsitellä eroon liittyviä asioita, on auttaa rakentamaan uudenlaista 

sosiaalista piiriä. Tukea ja palveluita tulisikin kehittää myös yhteisöön liittymisen näkö-

kulmasta. Vammaisten palvelut 2013 – Kuntakyselyn raportissa esitetään, että mikäli 

yhteisöön liittyminen olisi aitoa ja pysyvää, se edellyttää koko lähiyhteisön mukaan 

ottamista kehittämistyöhön ja muutokseen. Esimerkiksi yhteistoiminnallisen kehittämi-

sen hankkeet ovat esimerkki inklusiivisuudesta, jossa keskeistä on saada saman 

intressin jakavat ihmiset mukaan toimintaan luokittelematta ihmisiä eri erityisryhmiin 

kuuluviksi henkilöiksi (Ripatti 2011: 20.) Samaa painottaa YK:n vammaisten henkilöi-

den oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikla 19, jossa tuodaan esille vammaisten 

henkilöiden oikeus elää yhteisöissä, jossa heillä on yhtäläiset valinnanmahdollisuudet. 

Siellä myös korostetaan yhteisöllistä osallisuutta ja eristämisen estämistä tai erottelua 

yhteisöstä (Suomen YK-liitto 2015: 41–42.)  

 

Teorian ja haastattelutulosten perusteella selvää on, että esteettömässä eroryhmässä 

on erityisiä tarpeita. Puhekieli tulisi olla selkokielistä ja konkreettista. Tunnetaitojen 

opettelu ja ristiriitatilanteiden selvittämisen taidot ovat hyvin merkityksellisessä ase-
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massa. Eroryhmän olisi hyvä antaa myös konkreettista tietoa käytännön asioista, jotka 

liittyvät olennaisesti eroon. Esteetön eroryhmä tulisi rakentaa huomioiden jokaisen 

ryhmäläisen erityiset tarpeet. Jokainen ryhmä on aina osallistujiensa näköinen eivätkä 

asiat mene samalla kaavalla (Kartio 2009: 63). Esteettömän eroryhmän rakennusvai-

heessa olisi hyvä perehtyä ryhmäläisiin etukäteen mahdollisimman hyvin ja antaa myös 

ryhmälle mahdollisimman paljon selkeää etukäteistietoa. Pohdimme olisiko kuitenkin 

oleellista kokonaisvaltaisen inkluusion mahdollistamiseksi kehittää enemmän nykyistä 

eroseminaaria siihen muotoon, että se toimisi myös kehitysvammaisille eikä pelkästään 

tavoitella heille erillistä omaa ryhmää. Eristävätkö omat ryhmät entisestään kehitys-

vammaisia yhteiskunnan täysivaltaisista toimijoista vai onko se vertaistuen ja oppimi-

sen kannalta kuitenkin oleellista. Kallistumme työmme lopputuloksena enemmän 

erityisen eroryhmän puoleen, sillä tulostemme perusteella on tärkeää, että ryhmä 

vastaa näihin esiin nousseisiin tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja kattavasti. 

 

Toivomme työmme herättävän alan ammattilaisissa keskustelua, ajatuksia ja ideoita. 

Haluamme työmme avulla madaltaa kynnystä tarjota kehitysvammaisille apua ja tukea 

parisuhteen kriisitilanteissa. Kehitysvammaisilla ihmisillä tulisi normaalisuusperiaatteen 

mukaisesti olla oikeus saavuttaa samat palvelut tasa-arvoisesti kuin muillakin yhteis-

kunnan jäsenillä. Tämän lisäksi jokaisella ihmisellä on oikeus oppia elämän kriisitilan-

teista ja saada silloin tukea ja ohjausta, jotta henkinen kasvu on mahdollista.
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Liitteet 
 

Liite 1 Suostumuslomake haastatteluun 
 

TAUSTATIETO 
Opiskelemme sosionomiksi Helsingin Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Meidän 
opiskelun lopputyön aiheena on kehitysvammaisen henkilön ero ja erosta selviäminen. 
Teemme työtä yhdessä Sininauhaliiton kanssa. 
 
LOPPUTYÖTÄ VARTEN haastattelemme lievästi kehitysvammaisia henkilöitä. Ky-
symme haastattelussa, mitä ajatuksia ja tunteita ero rakkaasta on herättänyt sinussa. 
Kysymme myös, millainen tuki ja apu auttavat, kun rakkaussuhde päättyy. 
 
Ystävällisin terveisin 
Sanna Tuisku-Lehto ja Soile Bar-Yosef 
 
 
SUOSTUMUS HAASTATTELUUN 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Sinä saat keskeyttää haastattelun 
milloin vain. Sinun ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Haastattelu kestää 30 mi-
nuuttia. Haastattelu nauhoitetaan opinnäytetyötä varten. Haastattelunauhaa kuuntele-
vat ainoastaan Soile Bar-Yosef ja Sanna Tuisku-Lehto. Kukaan toinen ihminen ei saa 
kuunnella haastattelun nauhoitusta. Kun lopputyö on valmis, hävitämme haastattelu-
nauhoituksen. 
 
Sinun nimeäsi ei kerrota opinnäytetyössä. Myös muut nimet ja paikat, jotka kerrot 
haastattelussa, jäävät pois opinnäytetyöstä. Lopputyöhön voidaan kirjoittaa lauseita, 
mitä sanot haastattelussa. Lopputyössä kerrotaan sinun sukupuolesi ja ikäsi. Sinua ja 
sinulle tärkeitä henkilöitä ei voi tunnistaa lopputyöstä. 
 
 
Aika, paikka    Nimi ja nimenselvennys 

 

_______________  ______________________________
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Liite 2 Haastattelukysymykset ammattiedustaja 
 
 
KYSYMYKSET: 
 
Taustatiedot: 
Nimi: 
Tehtävänkuvaus: 
Toimipiste ja toiminta: 
Tiedätkö mitä tukea/palveluja erotilanteessa on tällä hetkellä saatavilla ihmisille, joilla 
on kehitysvamma? 
 
 
Parisuhteen haasteet: 
 

1. Millaisia parisuhdeongelmia kokemuksesi mukaan kehitysvammaisilla 
henkilöillä on parisuhteissa? 

2. Miten nämä ongelmat näyttäytyvät käytännössä? 
3. Ovatko tapaamasi molemmat parisuhteen osapuolet olleet kehitysvam-

maisia vai onko myös pareja, joista toinen osapuoli on vammaton? 
4. Onko jotain eroa suhteen haasteissa, jos vertaa onko molemmat pari-

suhteen osapuolet kehitysvammaisia vai vain toinen osapuoli on kehi-
tysvammainen? 

 
 
Eroryhmän erityistarpeet: 
 

1. Millaista apua henkilöt, joilla on kehitysvamma, kertovat tarvitsevansa 
erotilanteessa? Onko nämä avun tarpeet mielestäsi erilaisia, jos vertaa 
ihmisiin joilla ei ole kehitysvammaa? 

2. Millaista apua sinun mielestäsi kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat 
erotilanteessa? 

3. Mitä mielestäsi tulisi huomioida perustettaessa eroryhmää kehitysvam-
maisille? 

4. Mitkä asiat voisi mielestäsi estää kehitysvammaista osallistumasta täl-
laiseen ryhmään? 

5. Millaiset metodit sopivat sinun mielestäsi kehitysvammaisten tunteiden 
käsittelyyn eroryhmässä? 

6. Onko jotain muuta aiheeseen liittyen? 
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Liite 3 Haastattelukysymykset kokemusasiantuntija 
 
 
Taustatiedot: 
 
Ikä: 
Sukupuoli: 
Miten pitkään olet ollut rakkaussuhteessa? 
Onko sinun rakkaallasi kehitysvamma? 
Onko sinulla lapsia? 
Oletko vielä yhdessä rakkaasi kanssa? 
Haluatko olla yhdessä rakkaasi kanssa? Oletko puhunut erosta? 
Kuka voi auttaa, jos haluat erota rakkaasta? 
 
 
KERRO RAKKAUSSUHTEEN ONGELMISTA: 
 

1. Mistä asioista riitelet rakkaasi kanssa? 
2. Mitä riidan aikana tapahtuu? 
3. Kun ajattelet eroa rakkaasta, miltä se tuntuu? Tuletko surulliseksi, vihaiseksi, 

iloiseksi, ahdistaako, onko olo helpottunut, onnellinen? 
4. Millainen rakkaussuhde on hyvä? Millainen puolison pitää olla? 

 
 
MIKÄ AUTTAA, KUN EROAA RAKKAASTA: 
 

1. Kun erosit, mikä tuntui hyvältä tehdä? Mikä helpotti oloa? 
2. Haluatko jutella muiden kehitysvammaisten kanssa erosta? 
3. Haluatko kuunnella ryhmässä mitä muut kehitysvammaiset kertovat erosta? 
4. Haluatko puhua muiden kanssa miltä tuntuu kun rakkaussuhde päättyy? 
5. Mistä asioista haluat jutella muiden kanssa? 
6. Mitkä asiat estäisivät sinua osallistumasta eroryhmään? 
7. Onko sinulla jotain harrastuksia? Mitä tykkäät tehdä? Mistä asioista tulee sinulle 

hyvä olo? 
8. Onko sinulla turvallinen olo, jos puhut muille ihmisille erosta? 
9. Haluatko kertoa vielä jotain erosta? 
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Liite 4 Haastattelukysymykset eroasiantuntija 
 
 
KYSYMYKSET: 
 
Taustatiedot: 
 
Nimi: 
Tehtävänkuvaus: 
Toimipiste ja toiminta: 
Tiedätkö mitä tukea/palveluja erotilanteessa on tällä hetkellä saatavilla ihmisille, joilla 
on kehitysvamma? 
 
 
Parisuhteen haasteet: 
 

1. Onko kehitysvammaiset ihmiset hyötyneet eroseminaari-mallista? 
2. Onko jotain parisuhteen kriisitilanteita, jolloin eroseminaari-työskentely 

ei toimi? 
 
 
Eroryhmän erityistarpeet: 
 

1. Mitä hyötyä eroseminaarista voisi olla, henkilöille joilla on kehitysvam-
ma? Onko nämä asiat mielestäsi erilaisia, jos vertaa ihmisiin joilla ei ole 
kehitysvammaa? 

2. Mitä mielestäsi tulisi huomioida perustettaessa eroryhmää kehitysvam-
maisille? 

3. Millaiset metodit sopivat sinun mielestäsi kehitysvammaisten tunteiden 
käsittelyyn eroryhmässä? 

4. Onko jotain muuta aiheeseen liittyen? 
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