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Kehitysvammaisilla on samoja tarpeita kuin valtaväestöllä liittyen seksuaalisuuden eri näkökohtiin, kuten seksu-

aaliseen ilmaisuun ja -käyttäytymiseen. Kehitysvammaisilla seksuaalisuus saattaa kuitenkin näyttäytyä eri tavoin. 

Koska kehitysvammaiset ovat usein hoitotyön asiakkaita, tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hoito-

henkilökunnan suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuuteen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tie-

toa kehitysvammaisten parissa työskenteleville, miten hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten 

seksuaalisuuteen esiintyy ja miten suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan voidaan kehittää. 

Tutkimuskysymyksiksi nousivat: millainen on hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaali-

suuteen? miten kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan esiintyvää suhtautumista voidaan kehittää? 

Opinnäytetyön tiedonhakua toteutettiin maalis-huhtikuussa 2019. Tiedonhaussa käytettiin kolmea tietokantaa, 

joita olivat EBSCO/CINAHL, PubMed ja Medic. Lopullinen aineisto koostui kuudesta tutkimuksesta, jotka valikoi-

tiin valintakriteereiden perusteella. Tutkimukset olivat englanninkielisiä. 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tuloksissa tuli esille suh-

tautumista kehitysvammaisen seksuaalisuutta, vanhemmuutta, ihmissuhteita ja seksuaalikäyttäytymistä koh-

taan, eroavaisuuksia suhtautumisessa kehitysvammaisen seksuaalisuuteen sukupuolen perusteella sekä suhtau-

tumiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tuloksista ilmeni tarvetta tiedon lisäämiselle, vaihtoehtoisten menetelmien 

kehittämiselle sterilisaation sijaan, valtakunnallisille ohjeistuksille ja moniammatillisen työyhteisön kehittämi-

selle.  

Suhtautuminen kehitysvammaisen seksuaalisuuteen oli yleisesti hyvää. Tutkimuksissa korostuivat erot suhtau-

tumisessa seksuaalista vapautta ja seksuaalikäyttäytymistä kohtaan, riippuen kehitysvammaisen sukupuolesta. 

Lisäksi suhtautumisessa näkyi kielteisyyttä erityisesti kehitysvammaisen vanhemmuutta kohtaan. Tutkimuksissa 

tehtiin vertailua suhtautumisessa työntekijöiden välillä ja näissä esiintyi eroja perustuen ikään, sukupuoleen, 

koulutukseen ja ammattiin. Tuloksista ilmeni myös, että seksuaalikoulutusta saaneiden työntekijöiden suhtautu-

minen kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan oli myönteisempää. 

Jatkotutkimusaiheeksi tulee esille organisatoristen ja työntekijöiden henkilökohtaisten tekijöiden näkökulma 

sekä kehitysvammaisten seksuaalisten tarpeiden ja toiveiden kartoitus.



 

Abstract 

Author: Verlin Henna-Riikka 

Title of the Publication: Staff attitudes towards the sexuality of people with intellectual disability 
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Individuals with intellectual disability have the same needs concerning sexuality as the majority. Sexual 

behaviour and sexual expression may appear differently with individuals with intellectual disability. As 

the individuals with intellectual disabity are customers in community-based care, residential care or pa-

tients in health care, the purpose of this thesis is to describe the attitudes of the nursing and supporting 

staff towards the sexuality of individuals with intellectual disability.  

The method of the thesis was a descriptive literature review. The data was collected from Cinahl, Pub-

Med and Medic databases. Six studies out of 425 met inclusion criterias of the thesis. The selected 

studies are in english. 

According to the studies, attitudes towards the sexuality of individuals with intellectual disability were 

generally positive. The results of the studies differed in attitudes towards sexual freedom and sexual 

behaviour, depending on the gender of the individual. In addition, the studies showed less acceptance 

concerning the parenthood of individuals with intellectual disability compaired to other sexual aspects. 

Some of the studies compared the attitudes of the employees and the results were indicated differences 

in attitudes depending on age, gender, profession and education level. The results also showed that 

nursing staff need further education in sexuality, alternative interventions for sterilization, national gui-

delines and support for multidisciplinary work communities. 
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1 JOHDANTO 

Kehitysvammaisten yhteiskunnallista osallistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista on edistetty sopi-

muksin, kuten yleissopimuksella vammaisten henkilöiden oikeuksista (EIOS 27/2016). Tästä huolimatta 

on edelleen asioita, joita kohtaan ihmisten suhtautuminen on erilaista verrattuna valtaväestöön (Ant-

tila, Kaila-Mattila & Kan 2017, 355). Yhtenä kysymyksenä on kehitysvammaisten seksuaalisuus, vaikka 

seksuaalisuudesta puhutaankin tänä päivänä osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisella 

ihmisellä on yksilölliset tarpeet tuntea ja ilmaista seksuaalisuuttaan. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 

11.) Seksuaalisuuteen yhdistetään kansainväliset seksuaalioikeudet, jotka ovat jokaisen ihmisen perus-

oikeuksia. Seksuaalioikeudet määrittävät, kuinka ihmisellä on vapaus ilmaista seksuaalisuuttaan, to-

teuttaa sitä turvallisesti sekä saada tietoa ja palveluita seksuaalisuudesta. Jokaisella on oikeus päättää 

omasta kehostaan kunnioittaen samalla muiden seksuaalioikeuksia. (World association for sexual 

health 2014.)  

Kehitysvammaisuus tarkoittaa puutteellisuutta yleisissä älyllisissä kyvyissä sekä toimintakyvyn rajoit-

teita arkisessa elämässä (Korkeila & Leppämäki 2017, 96). Kehitysvammaisilla on kuitenkin samanlaisia 

tarpeita tuntea sekä ilmaista seksuaalisuuttaan kuin valtaväestöllä. Kehitysvammaisten seksuaaliset 

tarpeet saattavat poiketa normaaleina pidetyistä, ilmeten hyvin eri tavoin, kuten aggressiivisena käy-

töksenä. Hoitotyössä hoitosuhde potilaan ja hoitajan välillä perustuu potilaan luottamukseen ja kun-

nioittamiseen. Hoitotyöntekijän tulee kyetä kohtaamaan kehitysvammainen seksuaalisena henkilönä 

ja oltava avoin keskustelemaan seksuaalisuudesta tämän kanssa. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 131.)  

 

Kehitysvammaisten avuntarpeet otetaan yhä enemmän huomioon, mutta edelleen on nähtävissä eroja 

suhtautumisessa heidän seksuaalisuuttaan, lisääntymistään ja seksuaalisuuden ilmaisua kohtaan. Ke-

hitysvammaisten tapa ilmaista seksuaalisuuttaan saatetaan nähdä yhteiskunnallisesti  poikkeavana ja 

vääränä. Tällöin erityisesti kehitysvammaisten kanssa työskentelevillä on suuri rooli ymmärtää ja edis-

tää kehitysvammaisten seksuaaliterveyttä. (Anttila ym. 2017, 355.; Palonen-Munnukka 2011, 39.)  

  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hoitohenkilökunnan suhtautumista kehitysvammaisten 

seksuaalisuuteen. Selvittämällä suhtautumista voidaan saada tärkeää lisätietoa erityisesti kehitysvam-

maisten parissa työskenteleville ammattilaisille. Kartoittamalla tietoa hoitohenkilökunnan suhtautu-

misesta koskien kehitysvammaisten seksuaalisuuden eri näkökohtia, on mahdollista lisätä ymmärrystä 

sekä eri tekijöitä ja näkökulmia suhtautumisen takana, pyrkiä kehittämään niitä sekä edistää täten hy-

vää ja tervettä seksuaalisuutta.  
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Toimeksiantaja opinnäytetyölle on sosiaali- ja hoivapalveluita tarjoava Arjessa Oy. Opinnäytetyön ta-

voitteena onkin tuottaa tietoa kehitysvammaisten parissa työskenteleville, miten hoitohenkilökunnan 

suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuuteen esiintyy ja miten sitä voidaan kehittää. Tutkimus-

kysymyksiksi opinnäytetyölle asetettiin: millainen on hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvam-

maisten seksuaalisuuteen? miten kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan esiintyvää suhtautu-

mista voidaan kehittää? 
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2 KEHITYSVAMMAISUUS 

Kehitysvammaisuus voidaan määritellä eri tavoin ja sitä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta 

(Verneri 2019). Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan yleisesti vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asi-

oita. Kehitysvammaisuuden vaikutus henkilön elämään vaihtelee ja on usein sidoksissa kehitysvamman 

asteeseen. Syitä kehitysvammaisuudelle voi olla useita, mutta toisinaan syyt voivat jäädä täysin tunte-

mattomiksi. (Kehitysvammaliitto 2016.) 

2.1   Kehitysvammaisuuden määritelmiä 

Kehitysvammaisuutta voidaan määritellä eri näkökulmien kautta. Lääketieteellisessä näkökulmassa 

tarkastellaan kehitysvammaisuutta oireena aivojen toiminnan häiriöstä, joka on tullut ennen aikuis-

ikää. Oire on merkki elimistön poikkeavasta toiminnasta ja oirekokonaisuus eli oireyhtymä sisältää use-

ampia oireita. Lääketieteellisessä näkökulmassa kehitysvammaisuudessa esiintyvät oireet johtuvat 

isoaivojen kuorikerroksen poikkeavasta toimintakyvystä ja tästä syystä kehitysvammaisuuteen voi liit-

tyä liitännäisoireita, kuten puheen tuottamisen vaikeutta tai poikkeavaa käytöstä. (Verneri 2019.) 

Kehitysvammaisuuden diagnosointi perustuu Suomessa ICD-tautiluokitukseen (International Statisti-

cal Classification of Diseases and Related Health Problems), jonka Maailman terveysjärjestö, WHO 

(2019) on määritellyt. Tautiluokituksen mukaan kehitysvammaisuus on tila, jossa henkisen suoritusky-

vyn kehitys on estynyt tai ei ole täydellinen. Yleisesti kehitysiässä olevat taidot, kuten kognitiiviset, 

kielelliset, motoriset ja sosiaaliset taidot ovat puutteelliset. ICD- luokituksen perusteella kehitysvam-

maisuus luokitellaan neljään eri asteeseen: lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvam-

maan.  ICD-10 (F70-F79) luokituksen sisältämät kriteerit ovat seuraavat: 1. Psykologin suorittamassa 

tutkimuksessa älykkyysosamäärä (ÄO) jää alle 70: n. 2. Adaptiiviset (käsitteelliset, sosiaaliset ja käytän-

nölliset) taidot eivät vastaa ikäodotuksia. 3. Vamma on ilmennyt kehitysiässä.  

Koska kehitysvamma on oire aivojen alueella (Arvio 2011, 12), voi siihen lisäksi liittyä fyysisiä tai psyyk-

kisiä sairauksia, kuten puhe- ja liikuntavammoja, epilepsiaa, autismia ja mielenterveyden häiriöitä 

(Manninen & Pihko 2012, 18). 

Korkeilan ja Leppämäen (2017, 94-102) mukaan kehitysvammaisuudessa älyllinen suoriutuminen on 

keskitasoa huomattavasti heikompaa. Kehitysvammaisuus alkaa lapsuudessa tai nuoruudessa ennen 

aikuisikää ja väestöstä noin yhden prosentin katsotaan olevan kehitysvammainen. Syitä kehitysvam-

maisuudelle voivat olla perinnölliset, sikiökautiset, raskauden, synnytyksen tai lapsuuden aikaiset vau-
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riot sekä ympäristöstä johtuvat tekijät. Noin 30-40 prosenttia kehitysvammaisuuden syistä ovat tunte-

mattomia. 

Kehitysvammaisuutta voidaan tarkastella lääketieteellisen näkökulman lisäksi myös toimintakyvyn nä-

kökulmasta. Tällöin kysymys on ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta. Toimintakykyyn liittyvää 

määritelmää käytetään silloin, kun pohditaan arjessa selviytymistä ja elämänlaatua. Toimintakyky jae-

taan tavallisesti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja tässä näkökulmassa olosuh-

teiden, vahvuuksien ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitykset korostuvat. Toimintakykyä ja -rajoit-

teita sekä terveyden mittaamista voidaan suorittaa kansainvälisellä ICF-luokituksella, jolla mitataan 

kehon toimintoja, ruumiin rakennetta, suorituksia ja osallistumista sekä ympäristötekijöitä. Näitä tie-

toja voidaan hyödyntää muun muassa palveluiden ja ympäristön suunnittelussa. (Verneri 2017.) 

The American Association of Intellectual and Developmental Disabilities- järjestön (AAIDD 2019) mu-

kaan kehitysvammaisuutta luonnehtivat huomattavat rajoitukset älyllisissä toiminnoissa ja määritel-

mällä viitataan henkisen suorituskyvyn vajavuuteen, kuten päättely-, ongelmanratkaisu-, keskittymis- 

ja suunnittelukyvyttömyyteen sekä monimutkaisten asiayhteyksien ymmärtämisen puutteeseen. Ke-

hitysvammaisuuteen älyllisten rajoitusten lisäksi kuuluvat rajoitukset käsittellisissä, sosiaalisissa ja käy-

tännöllisissä taidoissa sekä toimintakyvyn huomattava rajoittuminen. 

Eräänä näkökulmana kehitysvammaisuuteen on sosiaalinen näkökulma, jolloin kehitysvammainen 

näyttäytyy yhteisön suhteena yksilöön. Sosiaalinen näkökulma muistuttaa, että kehitysvammainen on 

samanlainen henkilö kuin muutkin ja tähän näkökulmaan pyritään vaikuttamaan muun muassa vam-

maispolitiikan keinoin. Sosiaalinen näkökulma tuo esille lisäksi sen, että kehitysvammainen henkilö on 

riippuvainen muista ihmisistä, josta syntyy usein ennakkoluuloja tai rakenteellisia esteitä. Näihin estei-

siin sosiaalinen näkökulma tuo esiin näkemystä siitä, ettei esiintyvän vamman haitta johdu vammasta, 

vaan ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Sosiaaliseen näkökulmaan kuuluu myös ajatus siitä, miten kehi-

tysvammainen itse kokee oman vammaisuutensa. (Verneri 2018.)
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2.2 Kehitysvammaisuuden historiaa 

Suomessa kehitysvammaisuutta ei ollut tunnistettu vielä 1800- luvun lopussa, joten tilastoidulla kehi-

tysvammaisuudella on hyvin lyhyt historia. Vuonna 1880 kehitysvammaisuudesta käytettiin nimitystä 

tylsämieliset ja kehitysvammaiset asuivat vaivaistaloissa, mikäli läheiset tai omaiset eivät pystyneet 

heistä pitämään huolta. (Verneri 2016.) 

Ensimmäiset kristilliseen arvomaailmaan perustuneet hoitolaitokset kehitysvammaisille perustettiin 

1900- luvulla. Ennen näitä toimi kuitenkin Perttulassa tylsämielisten kasvatuslaitos vuonna 1891. Sen 

aikaiseen tutkimusnäyttöön perustuen kehitysvammaiset nähtiin rikollisina, haureutta harjoittavina ja 

köyhinä henkilöinä, sillä tuon ajan tutkimuksissa osoitettiin vajaamielisyyden olevan periytyvää suku-

polvelta toiselle. Tästä syntyi eugeniikan eli rotuhygienian aatteen kehittyminen sekä pakkosterilisaa-

tiolain hyväksyminen Euroopassa. (Verneri 2016.)  

Mattilan (1999, 27-33,125-146, 254-255) mukaan rotuhygienia syntyi vastauksena modernin, teollis-

tuneen ja kaupungistuneen maailman sosiaalisiin ongelmiin. Uskottiin, että perintötekijöiden vaiku-

tuksesta ihmisten henkiset kyvyt rappeutuvat ja näin ollen vaikutus koko kulttuuriin on suuri, sillä tyl-

sämielisten, mielisairaiden ja epileptikoiden määrä lisääntyi jatkuvasti tutkimusten osoittaessa näiden 

ryhmien olevan seksuaalisesti holtittomia. Tylsämielisiä pidettiin mahdollisina murhaajina, raiskaajina, 

tuhopolttajina sekä prostituoituina. Lisäksi tylsämielisiin liittyvänä asiana oli raha, sillä rikollisuuden ja 

hoitolaitosten kasvavat menot askarruttivat päättäjiä. Ensimmäinen rotuhygieeninen seura perustet-

tiin Saksassa vuonna 1905 ja ensimmäinen sterilointilaki Indianassa vuonna 1907, vaikkakin jo 1890-

luvulta lähtien Yhdysvaltojen laitoksissa tehtiin tylsämielisistä, mielisairaista ja rikollisista kyvyttömiä 

suvunjatkamiseen. Vuonna 1912 Suomen Perttulassa ryhdyttiin ilman lainsäädännön antamaa valtuu-

tusta pakkosteriloimaan tylsämielisiä. Kevääseen 1922 mennessä jo yhteensä 19 tylsämielistä oli steri-

loitu ja 1930-luvulle tultaessa suomalaisissa lääkäripiireissä ja sairaaloissa sterilointi oli yleisesti hyväk-

sytty. Tästä syystä oli asiaa säätelevän lainsäädännön saaminen välttämätöntä. Pakkosterilointilaki as-

tui voimaan Suomessa vuonna 1935, joka perustui periaatteeseen yhteisön yhteisestä hyvästä, toisin 

sanoen ei ole yhteiskunnan edun mukaista lisätä alentuneen käsityskyvyn omaavia henkilöitä. Tämän 

lisäksi astui voimaan avioliittolaki (1929), jolla kiellettiin tylsämielisten ja mielisairaiden avioituminen 

rotuhygieenisistä syistä. 

Vähitellen suhtautuminen kehitysvammaisiin alkoi muuttua Suomessa. Vielä 1950- ja 1960- luvuilla 

kehitysvammaiset keskitettiin laitoksiin (Seppälä 2010, 186) ja säädettiin  kehitysvammaisia koskevia



6 

lakeja, kuten vuoden 1958 vajaamielislaki koskien erityisesti laitoshuoltoa. 1970-luvulla vähäinen usko 

kehitysvammaisten suorituskykyyn murentui ja ryhdyttiin kehittämään kehitysvammaisten integroitu-

mista yhteiskuntaan. Vuoden 1978 kehitysvammalaki koskikin avohuoltoa ensisijaisena huoltomuo-

tona. Kehitysvammalaki vähensi ajattelua kehitysvammaisista ainoastaan laitoshuollon huollettavana 

ja lisäsi kehitysvammaisten sopeutumista yhteiskunnan jäseniksi. Tämän lisäksi kehitysvammaisuuden 

uudelleen määrittely 1992 (American Association of Mental Retardation, nyk. AAIDD) nosti esiin toi-

mintakyvyn, sosiaalisen osallisuuden sekä yksilöllisyyden näkökulmia, joita vahvistettiin myöhemmin 

muun muassa YK:n yleissopimuksella vuonna 2008 ja Suomessa vammaispoliittisella ohjelmalla (2010-

2015) sekä vuoden 2009 vammaispalvelulain muutoksella. (Verneri 2016.)
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3 SEKSUAALISUUS 

Seksuaalisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin ja on osa laajempaa kokonaisuutta. Siihen voidaan liittää 

seksuaalisuuden ulottuvuuksien ja -portaiden, seksuaaliterveyden, seksuaalioikeuksien sekä sukupuo-

len ja seksuaalisuuden moninaisuuden käsitteitä. (Bildjuschkin 2016; Oksanen 2015, 27; Palonen-Mun-

nukka 2011, 12; WHO 2006/2009.) Seksuaalisuus on myönteinen asia, joka näkyy kehossa ja ajatuk-

sissa, mielihyvää tuottavana asiana. Jokaisella on oikeus olla seksuaalinen ja jokainen saa määritellä 

oman sukupuoli-identiteettinsä ja seksuaalisuutensa vapaasti. (Oksanen 2015, 8.) 

 

3.1  Seksuaalisuus ja seksuaalisuuden ulottuvuudet 

WHO:n (2006/2009) mukaan seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisyyttä, johon liittyvät eroottiset 

ajatukset, sukupuoliroolit, seksuaalinen identiteetti, nautinto, intimiteetti ja lisääntyminen. WHO:n 

määritelmässä yksilön seksuaalisuus on osa biologista, psykologista, sosiaalista, ekonomista, poliittista, 

kulttuurista, laillista, historiallista, uskonnollista ja henkistä kontekstia, jolloin yksilö ei aina ilmaise tai 

koe seksuaalisuuttaan itselle ominaisella tavalla. Seksuaalisuuden ilmentyminen ja toteuttaminen ta-

pahtuvat asioiden kautta, jotka voivat olla hyvinkin yksilöllisiä. Seksi on seksuaalisuuden toteuttamista, 

jossa korostuvat ajatukset ja teot. Henkilö voi sen kautta kokea seksuaalista hyvän olon tunnetta ja 

fyysistä nautintoa. Yhdyntä on vain yksi osa seksuaalisuuden toteuttamista, sillä seksuaalisuuttaan voi 

ilmentää myös hyvin erilaisena käyttäytymisenä. Seksuaalisuuden ulottuvuuksien malli voidaan esittää 

kolmijakoisesti mukaillen Greenbergin, Bruessin ja Haffnerin (2009) teoriaa (Bildjuschkin 2016). Tässä 

mallissa esiintyvät biologinen, sosiokulttuurinen ja psykologinen ulottuvuus. Seksuaalisuuden kolmija-

koinen ulottuvuuksien malli esitetty kuviossa 1.



8 

 

 

Kuvio 1. Seksuaalisuuden kolmijakoinen ulottuvuuksien malli. 

Ryttyläinen ja Valkama (2010, 11, 100-103) kuvaavat seksuaalisuutta erottamattomana osana ihmi-

syyttä sekä perusoikeutena jokaiselle. Seksuaalisuus voidaan nähdä ihmisen perustarpeena sekä osana 

ihmisen hyvinvointia, elämänlaatua ja terveyttä. Seksuaalisuuteen voidaan katsoa kuuluvan hellyys, 

aistillisuus, yhteenkuuluvuus, kontakti, lämpö, läheisyys, fyysinen tyydytys, avoimuus ja turvallisuus. 

Seksuaalisuuteen kuuluu itsensä arvostaminen ja kunnioittaminen, huolehtiminen itsestään ja kump-

panistaan. Lisäksi rakkauden tunteet ja tunteiden jakaminen on osa seksuaalisuutta. Seksuaalisuus on 

myös terveydestä huolehtimista, johon kuuluu muun muassa lisääntymisterveys. Seksuaalisuus alkaa 

jo varhain ja lapsuuden kokemukset, turvallisuuden tunteminen sekä perusluottamus vaikuttavat ih-

misen seksuaalisuuteen aikuisiässä.  Seksuaaliseen kanssakäymiseen ja seksuaalisuuden kokemiseen 

tarvitaan vuorovaikutusta. Vuorovaikutus voi olla puheeseen, kosketukseen, ilmeisiin ja eleisiin liitty-

vää sekä alitajuista. Puhumisella voi luoda positiivista, eroottista yhteyttä ja kosketuksella läheisyyden 

tunnetta. 

BIOLOGINEN ULOTTUVUUS

- Sukupuoli, perinnöllisyys

- Lisääntyminen

- Syntyvyyden säännöstely

- Seksuaalinen kiihottuminen ja reagointi

- Fysiologinen kierto ja muutokset

- Fyysinen ulkonäkö

- Kasvu ja kehitys

SOSIOKULTTUURINEN 
ULOTTUVUUS

- Sosioekonominen asema

- Lait

- Uskonto

- Kulttuuri, kansallinen perintö

- Informaatiovälineet

- Omaiset

- Ystävät

- Naapurit

- Eettisyys

PSYKOLOGINEN ULOTTUVUUS

- Tunteet

- Kokemukset

- Ilmaisukyky

- Opitut asenteet ja 
käyttäytyminen

- Minäkuva

- Kehonkuva
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Bildjuschkin ja Ruuhilahti (2010, 13-14) toteavat seksuaalisuuden olevan lisäksi ikuinen ja muuttuva 

asia, jonka voi määritellä yksilö ainoastaan itse. Seksuaalisuus on subjektiivinen kokemus, joka on 

myöskin kulttuurisesti toisistaan eroava. Seksuaalisuuteen voi liittyä mystiikkaa, siveellisyyttä, arvoja 

ja normeja. 

3.2 Seksuaalisuuden portaat 

Ihmisen seksuaalisuus kehittyy vaiheittain ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Seksuaalisuuden ke-

hittyminen tapahtuu yksilölliseen tahtiin muun muassa ajatuksien, biologisten muutosten ja tunteiden 

tasolla. Seksuaalisuuden kehittymisen vaiheita voidaan kuvata seksuaalisuuden portailla, jotka on ke-

hitetty kuvaamaan ihmisen seksuaalista tunnekehitystä kasvamisen eri vaiheissa. (Oksanen 2015, 27.) 

Ihmisen seksuaalisuuden kehittymisen portaita on yksitoista: 

1. Olen ihana, jolloin kehoon tutustutaan ja opitaan rakastamaan sitä. Opitaan olemaan rakkau-

den ja ihailun kohteena.  

2. Tykkäyskaveri. Mahdolliset tykkäämiset kohdistuvat ikätovereihin ja opitaan, että toisen ihmi-

sen koskettamiseen tarvitaan toisen ihmisen oma tunne ja lupa. 

3. Vanhempien ihailu, jolloin koetaan ensimmäiset rakastumisen tunteet. Voidaan rakastua 

omaan vanhempaan tai lähipiirin aikuiseen. 

4. Idoli ihastuttaa. Ihastutaan julkisuuden henkilöön tai esimerkiksi opettajaan. 

5. Tuttu, mutta salattu. Ihastutaan tai rakastutaan tuttuun ihmiseen lähipiirissä. Ihastumista ei 

osoiteta. 

6. Tuttu ja kaverille kerrottu. Ihastutaan tai rakastutaan tuttuun ja kerrotaan asiasta kaverille. 

7. Tykkään sinusta. Ihastuksen kohteelle kerrotaan omista tunteista ja otetaan riski, ettei toinen 

tunne samoin. 

8. Käsi kädessä. Rakastumisen tunteita osoitetaan ja saadaan vastarakkautta. 

9. Suudellen. Koetaan kiihottumisen tunnetta. Osoitettu hellyys rajoittuu suun ja kaulan alueelle. 

10.  Mikä tuntuu hyvältä? Edetään kokeilemaan ja opettelemaan toisen kehoa. Opetellaan koke-

maan, mikä tuntuu kumppanista hyvältä. 
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11. Rakastella. Uskaltaudutaan nauttia toisen läheisyydestä, rakkaudesta ja hellyydestä. Koetaan 

mielihyvää psyykkisesti ja fyysisesti.  

(Oksanen 2015, 28-29.) 

Seksuaalisuuden portaita hyödynnetään seksuaalikasvatusmallina, koska se kuvastaa yksilön kehitys-

vaiheita, on helposti lähestyttävä ja ymmärrettävä. Portaat kuvaavat kehitystä syntymästä aikuisuu-

teen ja neljä ensimmäistä kuvaa pikkulapsivaihetta. Seksuaalisuuden portaita voidaan käyttää eri kult-

tuurien, sukupuolten, uskontojen ja seksuaalisten suuntautumisten kanssa. (Väestöliitto 2019.) 

3.3 Seksuaaliterveyden edistäminen 

WHO:n (2006/2019) määritelmä kuvaa seksuaaliterveyden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvin-

voinnin tilaksi, jossa yksilö kokee seksuaalisuutensa tunteidensa, fantasioidensa, mielenkiintonsa, us-

komustensa, arvojensa ja ajatustensa perusteella. Palonen-Munnukka (2011, 12) näkee WHO:n mää-

ritelmän kokonaisuutena kaikesta seksuaaliseen kehitykseen, sukupuolielämään ja sukupuolielimiin 

liittyvästä. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää lisäksi kunnioittavaa ja positiivista näkökantaa seksuaali-

suudesta kunnioittaen yksilöiden seksuaalisia oikeuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2017) koros-

taa hyvän seksuaaliterveyden olevan erityisesti positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuu-

teen ja seksuaalisiin suhteisiin, joissa ei ole väkivaltaa tai pakottamista.  

Seksuaaliterveyttä edistetään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Yksilötasolla seksuaaliter-

veyttä edistetään kasvattamalla ja tukemalla yksilön voimavaroja, turvaamalla riittävät tiedot seksu-

aaliterveydestä, mahdollistamalla seksuaalisuuden toteuttaminen, ehkäisemällä seksuaalista hyväksi-

käyttöä, edistämällä turvallista ja vastuullista seksuaalikäyttäytymistä sekä myöntämällä oikeudet sek-

suaaliterveyttä edistäviin palveluihin. Tarjoamalla seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyspalveluita 

tuetaan yksilötasolla kokonaisvaltaiseen seksuaaliseen hyvinvointiin.  (Ryttyläinen & Valkama 2010, 

21,23.) 

 

Yhteisötasolla seksuaaliterveyttä edistetään tukemalla yhteisöjen voimavaroja ja verkostoja sekä sisäl-

lyttämällä seksuaaliterveys osaksi hoitoketjuja tai kunnan hyvinvointistrategiaa. Yhteisötasolla tämä 

tarkoittaa muun muassa seksuaaliterveyspalvelujen järjestämistä, asiantuntijoiden hyödyntämistä 

sekä seksuaalikasvatusohjelmien luomista. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 22.) 
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Seksuaaliterveyden edistäminen on tärkeää myös ympäristötasolla. Tällöin pyritään suojelemaan he-

delmällisyyttä vähentämällä sukupuolitauteja ja HIV-tartuntoja sekä ympäristön saasteita. Ympäristö-

tasolla seksuaaliterveyden edistämistä on lisäksi sellaisten hoitoympäristöjen luominen, jotka ilmen-

tävät seksuaalisuuden hyväksyntää. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 22.) 

 

Seksuaalisuudesta on erilaisia uskomuksia, kun siitä keskustellaan yhteiskuntatasolla. Nämä eivät pe-

rustu tieteelliseen tietoon ja rajaavat suhtautumista seksuaalisuuteen esimerkiksi ikääntyneiden, vam-

maisten ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla. Yhteiskuntatasolla seksuaaliterveyden edis-

täminen onkin siis hallintoalojen toimintaa, yhteistyötä ja kouluttamista, joissa hyödynnetään tutki-

mustietoa seksuaaliterveydestä. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 21,27.) Suomessa seksuaaliterveyden 

edistämistä ohjaavat useat ohjelmat ja suositukset, kuten Terveys 2015- ohjelma (STM 2001) ja Ter-

veyden edistämisen laatusuositukset (STM 2006). Seksuaaliterveyden edistämisen tasot esitellään ku-

viossa 2. 

 

 

Kuvio 2. Seksuaaliterveyden edistämisen tasot. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 22.)

Yksilö:

-Voimavarojen kasvatus ja tukeminen

- Tiedon turvaaminen

- Seksuaalisuuden toteuttamisen mahdollistaminen

- Seksuaalisen hyväksikäytön ehkäiseminen

-Turvallisen ja vastuullisen seksuaalikäyttäytymisen 
edistäminen

-Seksuaaliterveyttä edistävien palveluiden oikeus

Yhteisö:

- Seksuaaliterveyspalveluiden järjestäminen

- Asiantuntijaverkostojen luominen

- Seksuaaliterveyden edistäminen hoitoketjuissa

- Kunta- ja hyvivointistrategioiden, 
toimintasuunnitelmien ja ohjelmien laatiminen

- Terveydenedistämisryhmien perustaminen ja 
vastuuhenkilöiden nimeäminen

- Kuntapäätökset

-

Ympäristö:

- Hedelmällisyyden suojeleminen

- Sukupuolitautien, HIV-tartuntojen ja saasteiden 
vähentäminen

- Seksuaalista hyväksyntää ilmentävien 
hoitoympäristöjen luominen

Yhteiskunta:

- Uskomuksiin vaikuttaminen

- Kansallisien ohjelmien laatiminen

- Tutkimustoiminnan tukeminen

- Tiedon hyödyntäminen

- Koulutuksen tuottaminen

- Asiantuntijaverkostojen edistäminen

- Ohjaus- ja neuvontamateriaalien laatiminen ja levitys

- Hoitosuositusten laatiminen ja edistäminen

Seksuaaliterveyden 
edistäminen
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Valtakunnallisesti Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa seksuaaliterveyden edistämistä. Seksu-

aaliterveyden edistämisestä säädetään muun muassa terveydenhuolto- ja tartuntatautilaeissa (L 

1326/2010; L 583/1986) sekä valtioneuvoston asetuksessa (A 338/2011). Seksuaaliterveyden edistä-

miseen sisältyvät muun muassa seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta ja hedelmättömyy-

den ehkäisy, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden hyväksyminen, seksuaalisen väkivallan 

ehkäisy sekä ei-toivottujen raskauksien ehkäisy ja sukupuolitautien torjunta. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö n.d.)  

Seksuaaliterveyden edistämisen käytännön toteuttamisesta, kansallisesta ohjauksesta, kehittämis-

työstä ja kuntien tukemisesta vastaa terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), kun taas kunnat vastaavat 

seksuaaliterveyden edistämisen toteuttamisesta muun muassa äitiys- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa, ehkäisyneuvoloissa, terveyskeskuslääkärin vastaanotoilla ja sairaanhoito-

piireissä. Kansainvälistä seksuaaliterveyden edistämistyötä tekevät  WHO ja Euroopan unioni. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö n.d.) 

3.4 Seksuaalioikeudet 

Seksuaalioikeuksien määritteleminen alkoi lisääntyä 1990- luvulla, jolloin ryhdyttiin kiinnittämään huo-

miota seksuaaliterveyden kysymyksiin. Vähitellen keskustelu on laajentunut kosket- tamaan myös sek-

suaalioikeuksia. Seksuaalioikeudet ovatkin nyt osa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja koskettavat jo-

kaista yksilöä. (Korhonen, Lipsanen & Yli-Räisänen 2009, 8-9.) Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö, 

World association for sexual health (2014) yhdessä WHO:n (2019/2010) kanssa määrittelevät seksuaa-

lioikeudet tasa-arvoisina oikeuksina, joissa yksilö on vapaa julmuuksista, syrjinnästä ja laiminlyön-

neistä. Lisäksi seksuaalioikeudet sisältävät säädökset yksityisyyden suojasta, seksuaaliterveyspalvelu-

jen – ja koulutuksen saatavuudesta, oikeuteen avioliitosta ja perheen perustamisesta sekä mielipiteen 

ilmaisun vapaudesta. Jokaisen henkilön tulee kunnioittaa muiden ihmisten seksuaalioikeuksia. Kan-

sainvälisen perhesuunnittelujärjestöjen liitto, International Planned Parenthood Federation (2008) on 

julkaissut seksuaalioikeuksia koskevan julistuksen, joka korostaa lisäksi vapaata yhteiskunnallista osal-

listumista sekä hyödyn saamista lääketieteen kehittymisestä. 

Edistämistyöstä riippumatta, seksuaalioikeuksien toteutuminen ei aina ole eikä ole ollut itsestään sel-

vää. Bildjuschkin ja Ruuhilahden (2010, 15) mukaan historiallisesti sukupuoleen ja seksuaalisuuteen on 

liittynyt normeja, kuten käytössääntöjä ja lakeja. Esimerkiksi monissa maissa seksuaalisuus kuuluu lain 

mukaan ainoastaan heteroseksuaaleille ja toisissa maissa naisen seksuaalisuudelle ei tunnusteta tasa-
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arvoisuutta. Myös Suomessa on ajateltu erityisesti naisten, homoseksuaalien sekä vammaisten kiinnit-

tyvän tietynlaiseen sukupuolirooliin ja nämä roolitukset ohjaavat edelleen ajatuksiamme ja toimin-

taamme, vaikkakin Suomessa näkemykset sukupuolirooleista ja seksuaalisuudesta ovat muuttuneet.  

Suomessa vallitsevat seksuaalioikeudet perustuvat yleismaailmallisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin 

(WAS, WHO, IPFF), joita ovat oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus 

suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus näkyä, oikeus yksityisyy-

teen sekä oikeus vaikuttaa. (Väestöliitto 2019.) Suomessa seksuaalioikeuksien toteutumista ja julkista 

näkyvyyttä edistää vuonna 1969 perustettu Sexpo- säätiö, joka pyrkii tasa-arvoisuuteen, ihmisoikeuk-

sien edistämiseen sekä globaaliin oikeudenmukaisuuteen (Sexpo-säätiö 2014). Seksuaalipoliittisilla oh-

jelmillaan sekä vaikuttamistyöllään säätiö edistää erityisesti seksuaalista vapautta, tasa-arvoa ja sek-

suaalioikeuksien toteutumista sekä rakentaa avointa ja myönteistä seksuaalikulttuuria. 

 

3.5 Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta puhutaan silloin, kun henkilö ei ole heteroseksuaali, 

mies tai nainen (Ryttyläinen & Valkama 2010, 98).  Naisen tai miehen lisäksi henkilö voi tuntea olevansa 

sekä mies että nainen, jotain näiden väliltä, sukupuoleton tai jotain aivan muuta. Henkilöitä, joiden 

syntymässä määritelty sukupuoli on sama kuin heidän kokemansa sukupuoli, kutsutaan cissukupuoli-

siksi. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. (Oksanen 2015, 12.) Kuitenkaan ei ole itsestään selvää, 

että jokainen kokee itsensä cissukupuoliseksi, vaan ihmisissä on sukupuolivähemmistöinä muun mu-

assa transsukupuolisia, jotka eivät koe biologista sukupuolta omakseen. Transgender-sukupuolinen ko-

kee olevansa jotain miehen ja naisen välillä, kun taas transvestiitilla on tarve ilmaista persoonassaan 

olevaa toista sukupuolta. Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa henkilön sukupuolta määrit-

televät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti miehen eivätkä naisen.  (Ryttyläinen & Valkama 2010, 

98.) Oma sukupuoli voi olla itselle selvä asia jo pikkulapsena, selvitä myöhemmin tai vaihdella elämän 

aikana (Oksanen 2015, 13). 

Ihmisen seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa sitä, minkä sukupuolisiin hän tuntee romanttista tai 

seksuaalista kiinnostusta. Kiinnostusta voi tuntea oman sukupuolen edustajiin, vastakkaisen sukupuo-

len edustajiin, muun sukupuolisiin henkilöihin, kaiken sukupuolisiin henkilöihin tai ei minkään suku-

puolisiin henkilöihin. Seksuaalinen suuntautuminen voi olla monenlainen ja toisinaan itselle epäselvä. 

(Oksanen 2015, 13.) 
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Seksuaalivähemmistöistä puhuttaessa tarkoitetaan ei-heteroseksuaalisia eli kiinnostus kohdistuu jo-

honkin muuhun kuin vastakkaisen sukupuolen edustajiin. Seksuaalivähemmistöjä ovat homoseksuaa-

lit, jolloin henkilö on kiinnostunut oman sukupuolensa edustajista. Biseksuaalilla on kyky rakastua, 

ihastua tai tuntea seksuaalisista vetoa sekä naisiin että miehiin tai hän kokee, ettei sukupuolella ole 

väliä. Aseksuaalisella henkilöllä on hyvin vähän seksuaalisuuteen liittyviä ajatuksia, tunteita tai toimin-

taa.  (Ryttyläinen & Valkama 2010, 99.) 
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4 KEHITYSVAMMAISEN SEKSUAALISUUDEN HUOMIOIMINEN HOITOTYÖSSÄ 

Hoitotyössä pyritään ylläpitämään terveyttä ja lievittämään kärsimystä sekä hoitamaan ja ehkäise-

mään sairauksia. Hoitotyö on erityisesti asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta. (Anttila ym. 

2017, 15.) Toisinaan hoitotyön asiakkaaksi saattaa hakeutua henkilö, joka tarvitsee enemmän tukea ja 

ohjausta itsensä hoidossa sekä itseään koskevien päätösten teossa. Kehitysvammaisen henkilön hoi-

totyössä on hoidon kannalta oleellisia näkökohtia, koskien esimerkiksi seksuaalisuutta. Nämä tulee ot-

taa huomioon kaikissa hoidon vaiheissa. (Verneri 2019.) 

 

4.1 Seksuaalisuus hoitotyössä 

Hoitotyön määritelmä on hyvin laaja sisältäen teoriaa, asiantuntijuutta, tutkimusta, autonomiaa sekä 

hoitotyön ammattilaisten työn vaatimuksia. Päätarkoituksena hoitotyössä on edistää ja säilyttää ter-

veyttä, ehkäistä sairauksia sekä auttaa ja tukea ihmisiä eri tilanteissa. Lisäksi hoitotyöhön kuuluu tark-

kailu, ohjaaminen ja kykeneväksi tekeminen. (Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuori-

nen 2019, 14; Anttila ym. 2017, 17.) 

Hoitotyö on vuorovaikutusta palvelujen käyttäjän sekä hoitotyöntekijän välillä. Vuorovaikutus lähtee 

aina palvelun tarvitsijasta. Hoitotyössä huomioidaankin ei ainoastaan yksilöiden, vaan myös ryhmien 

ja yhteisöjen terveys. Hoitotyössä terveyttä pyritään ylläpitämään, kärsimystä lievittämään, luomaan 

uskoa tulevaisuuteen, ehkäistään ja hoidetaan sairautta, kuntoutetaan sairauden tai vamman heiken-

tämää sekä hoidetaan kuolevaa. (Anttila ym. 2017,15,17.) Suomessa lait ja asetukset määrittelevät 

hoitohenkilökunnan työskentelyä. Näitä lakeja ovat muun muassa terveydenhuoltolaki (L 1326/2010), 

laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L 785/1992) sekä mielenterveyslaki (L 1116/1990).  

Hoitotyön tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen hoito. Seksuaalisuuden osalta tämä tarkoittaa tut-

kimustietoa seksuaalisuudesta, sen kehityksestä, ilmenemisestä, sairauksista ja lääkityksistä. Lisäksi 

seksuaaliset toimintahäiriöt ja niiden hoito kuuluvat hoitotyön seksuaaliosaamisen tavoitteisiin. (Ryt-

tyläinen & Valkama 2010, 43.)  

Koska seksuaalisuus on hyvin henkilökohtaista, seksuaalioikeuksia tulee aina kunnioittaa kaikessa tut-

kimisessa ja hoitamisessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017). Lisäksi eettisyys koetaan tärkeäksi, 

kuten potilaan ihmisarvo ja yksityisyys. Hoitotyön pyrkimyksenä on lisätä potilaan omia voimavaroja,
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 elämänlaatua sekä kunnioittaa itsemääräämisoikeutta, yksilöllisyyttä ja arvoja. Tämä koskee myös 

seksuaalisuutta hoitotyössä. Hoitotyön ammattilaisen tiedot seksuaalisuuden kohtaamisesta hoito-

työssä edistävät potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Lisäksi ammattilaisen omat kokemukset, persoonal-

lisuus, arvot sekä eettiset ja esteettiset tiedot lisäävät taitoa kunnioittaa potilaan seksuaalisuutta. Sek-

suaalisuus tulee hoitotyössä huomioida jokaisessa vaiheessa, niin ehkäisevässä kuin hoitavassa ja kun-

touttavassa toiminnassa. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 44-45.) 

Hoitotyötä ohjaavat periaatteet, joita kaikkien ammattilaisten tulisi noudattaa. Nämä periaatteet ovat 

integriteetti eli eheys ja loukkaamattomuus, turvallisuus, hoidon jatkuvuus, yksilöllisyys, perhekeskei-

syys, kokonaishoito ja itsemääräämisoikeus. Seksuaalisuuden kohtaamisessa nämä näkyvät erityisesti 

kehoa koskettavissa toimenpiteissä, tarpeessa olla kontaktissa muiden kanssa, yksityisyyden puut-

teena, mahdollisuutena hellyyteen ja läheisyyteen sekä turvallisuuden periaatteen toteutumisena. 

(Ryttyläinen & Valkama 2010, 48-49.) Ryttyläisen ja Valkaman (2010, 131-132) mukaan hoitotyönteki-

jän ja potilaan vuorovaikutussuhteen tulisi perustua potilaan kunnioittamiseen ja luottamukseen. 

Hoitotyöntekijän ammatillisuuteen kuuluu seksuaalisuuden kohtaaminen potilaan kanssa sekä oman 

seksuaalisuuden tiedostaminen. On kyettävä avoimesti keskustelemaan seksuaalisuudesta, mutta 

huomioitava myös seksuaalisen hyväksymisen rajat. Seksuaalista väkivaltaa ei tule hyväksyä. Hoitotyön 

toimintaympäristön hyväksyvä ilmapiiri ja luonteva seksuaalisuuden huomioiminen edesauttavat sek-

suaalisuuden käsittelyä potilaan kanssa. Työyhteisön ilmapiirillä on vaikutusta siihen, kuinka potilaan 

seksuaalisuuteen suhtaudutaan. Ammatillinen ja asiallinen suhtautuminen, ongelmatilanteiden ratkai-

seminen, ajan ja sopivan paikan määrittely edistävät seksuaalisuuden puheeksi ottamista ja asiallista 

kohtaamista.  

4.2 Kehitysvammaisen hoitotyön erityiskysymyksiä 

Kehitysvammaisen henkilön hoitotyössä ammatillinen verkosto saattaa olla hyvinkin laaja. Kehitys-

vammaisen hoitoon voi osallistua hoitajien, lääkäreiden ja omaisten lisäksi esimerkiksi kuntoutukseen 

erikoistuneita ammattilaisia, kuten fysioterapeutteja, toiminta- ja puheterapeutteja sekä henkilökoh-

taisia avustajia. Lisäksi kehitysvammaisen palveluverkostoon kuuluu usein muita asiantuntijoita, kuten 

sosiaalialan ammattilaisia, viriketyöntekijöitä tai opetuksen ammattilaisia. (Manninen & Pihko 2012, 

225, 231-237.)  

Kehitysvammaiset käyttävät muun väestön ohella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Kuitenkin 

hoitohenkilökunta voi kokea haasteita kehitysvammaisen kohtaamisessa. Tällaisia haasteita voivat olla 
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henkilökunnan kiire tai kehitysvammaisen yksilölliset tarpeet, joita ei tunnisteta. Kehitysvammaisen 

tapaamisessa aikaa tulee varata riittävästi sekä pyrkiä selvittämään kommunikaatiomenetelmien 

tarve. Hoitohenkilökunnan on muistettava kohdella kehitysvammaista kuin ketä tahansa muutakin 

asiakasta. Kehitysvammaisen on tärkeää olla mukana häntä koskevassa päätöksenteossa ja saatava 

tieto sovituista asioista tai ohjeista. Tärkeintä on löytää jokaiselle kehitysvammaiselle yksilölliset tuki-

ratkaisut. (Verneri 2019.) 

Jokaisella Suomalaisella on oikeus saada hyvää terveydenhuoltoa ja päästä hoitoon kohtuullisessa 

ajassa. Hoitotyössä kehitysvammaisten yksilölliset tarpeet pyritään ottamaan huomioon, kuten muun-

kin väestön ja tarvittaessa liittää hoitoon erityispalveluita. Kehitysvammaisuus saattaa aiheuttaa sel-

laista tuen tarvetta, etteivät yleiset terveyspalvelut riitä, vaan lisäksi on tukeuduttava erityisjärjestelyi-

hin. Vammaishuollossa on keskeisiä erityislakeja, joiden perusteella kunnilla on velvollisuus järjestää 

vammaisuuden perusteella palveluja ja tukitoimia, kuten Laki vammaisuuden perusteella järjestettä-

vistä palveluista ja tukitoimista (L 1987/380) ja Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (L 1977/519). 

Näiden lisäksi kehitysvammaisten hoitoa ohjaavat samat lait kuin valtaväestöä. (Manninen & Pihko 

2012, 262, 275-276, 281.)  

Suomen lääkäriliitto (n.d.) korostaa kehitysvammaisen itsemääräämisoikeuden turvaamista hoito-

työssä. Yksilönvapauden painottaminen kehitysvammaisten potilaiden hoidossa saattaa toisinaan olla 

kuitenkin ongelmallista. Kehitysvammaisella voi olla rajoittunut ymmärrys hoidostaan ja itseään kos-

kevista asioista. Ymmärrys omasta hoidosta on usein riippuvainen kehitysvammaisuuden tasosta. Sy-

västi kehitysvammaisen kohdalla itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen edellyttää usein lähiomai-

sen tai laillisen edustajan kuulemista. Mikäli asia jää selvittämättä, tulee kehitysvammaista hoitaa hä-

nen oman etunsa mukaan.  Kehitysvammainen tarvitsee usein aikaa ja erilaisia kommunikaatiomene-

telmiä terveyteensä liittyvien asioiden ymmärtämiseen sekä päätösten tekemiseen. Kehitysvammai-

sen itsemääräämistä joudutaan joskus rajoittamaan ja hänen fyysiseen koskemattomuuteensa puut-

tumaan, mikäli hän on vaaraksi itselleen tai muille. Kehitysvammaista voidaan hoitaa tahdonvastaisesti 

silloin, kun toimenpide on välttämätön. Hoidossa tulee aina korostua hyvän tekemisen ja vahingon 

välttämisen eettiset periaatteet.  
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4.3 Kehitysvammaisen seksuaalisuuden huomioiminen hoitotyössä 

Seksuaalisuus on oikeus myös kehitysvammaiselle. Kehitysvammaisten yksilölliset piirteet, halut ja tar-

peet saattavat poiketa valtaväestöstä. Osalla saattaa esiintyä korostunutta hellyyden tarvetta ja he 

osoittavat sitä hyvin avoimesti. Viime aikoina kehitysvammaisten parisuhteet on hyväksytty sekä hei-

dän seksuaalisia tarpeitaan huomioidaan entistä paremmin. (Anttila ym. 2017, 354-355.) Palonen-

Munnukka (2011, 38-39) toteaa, että riippuen kehitysvamman asteesta, seksuaalisuuden kokeminen 

ja ilmaiseminen näkyvät eri tavoin. Kehitysvammainen henkilö tulkitsee tietoa oman ymmärryksensä 

valossa. Seksuaalisuuden kokeminen ja ilmaiseminen riippuvat siis älyllisen kehitysvammaisuuden vai-

keudesta. Syvästi kehitysvammaisen henkilön seksuaalisuus voi olla hyvinkin impulsiivista eikä hänellä 

ole kykyä ymmärtää seksuaalisen käyttäytymisen seurauksia tai sosiaalisia sääntöjä. Kuitenkin kehitys-

vammaiset kokevat mielihyvää omalla tavallaan. Seksuaalisuudessa kehitysvammaisen elämässä ei lä-

heskään aina ole kyse muusta kuin läheisyydestä. Toisinaan taas seksuaalinen tyydyttymättömyys ai-

heuttaa turhautumista, joka saattaa ilmetä aggressiivisuutena ja jopa itsensä vahingoittamisena. Lie-

vemmin kehitysvammaiset henkilöt pystyvät tuottamaan seksuaalista mielihyvää sekä itselleen että 

kumppanilleen. 

Ryttyläisen ja Valkaman (2010, 209) mukaan kehitysvammaisen seksuaalisuuteen liittyy olennaisesti 

myös hänen vammansa tai sairautensa laatu, jotka määrittävät lisäksi kehitysvammaisen ympäristö-

olosuhteita. Kehitysvammaisella voi ilmetä seksuaalisia toimintahäiriöitä ja seksuaalinen suuntautumi-

nen voi olla eri kuin  suurimmalla osalla väestöstä. Kumppanin löytäminen voi olla hankalaa kehitys-

vammaiselle henkilölle. Kehitysvammainen tarvitsee erityisesti oman seksuaalisuutensa hyväksymistä. 

Toisten ihmisten suhtautuminen saattaa vaikeuttaa kehitysvammaisen elämää merkittävästi.  

Hoitotyössä kehitysvammainen tulee nähdä yksilönä ja selvittää, mitä seksuaalisuus hänelle merkitsee. 

Toisinaan kehitysvammaisen omaiset saattavat tarvita tukea ja ohjausta. Hoitohenkilökunta voi vah-

vistaa kehitysvammaisen itsetuntoa luomalla turvallisuutta, arvostusta ja luovuutta.  Usein kehitys-

vammainen tarvitsee ohjausta, kuinka omaa seksuaalisuutta voi toteuttaa. Kehitysvammaisella ei vält-

tämättä ole tietoa, miten eri tilanteissa toimitaan tai mihin hän itse kykenee. Kehitysvammaista voi-

daan muun muassa ohjata henkilökohtaiseen hygieniaan ja itsetyydytykseen. Lisäksi on huomioitava, 

että itsetyydytyksen luvallisuudesta ja normaaliudesta on keskusteltava kehitysvammaisen  kanssa.  It-

setyydytys on merkittävä osa minäkuvaa ja tästä syystä se voi olla ainoa keino tutustua omaan ke-

hoonsa. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 210.) 
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Hoitotyön periaatteiden mukaan ei ole väliä sillä, missä olosuhteissa tai elämäntilanteessa ihminen on. 

Hän on silti aina seksuaalinen olento. Kehitysvammaisen elämäntilanne voi muuttua siten, että tarve 

laitoshoidolle tai palveluasumiselle on välttämätön. Sekä laitoshoidossa että palveluasumisessa kehi-

tysvammaisella on seksuaalisia tarpeita, tunteita ja oikeuksia, jolloin halutessaan tulee jokaisella olla 

mahdollisuus yksityisyyteen tai läheisiin hetkiin toisen ihmisen kanssa. Toisinaan nämä tilanteet ovat 

hoitohenkilökunnalle vaikeaa kohdata, jolloin kehitysvammaisen seksuaalisuuden ilmaiseminen estyy. 

Hoitohenkilökunta voi tukea kehitysvammaisen seksuaalisuutta siten, että poistetaan seksuaalista 

kanssakäymistä rajoittavia tekijöitä, turvataan yksityisyys ja annetaan tietoa seksuaalisuuteen liitty-

vistä asioista. Hoitohenkilökunnan on tärkeää keskustella yhteisistä periaatteista ja säännöistä sekä 

sopia näistä potilaiden kanssa. Kehitysvammaisten puolisoiden kanssa tulisi myös keskustella asioista 

eikä tapahtuville molemminpuolisille ihastumisille tai rakastumisille pitäisi olla esteitä. (Ryttyläinen & 

Valkama 2010, 213.) 

Kehitysvammaisten seksuaalisuuden ilmaisu saatetaan toisinaan kokea epäasiallisena (Palonen-Mun-

nukka 2011, 38). Hoitohenkilökunnan voi olla vaikeaa suhtautua tilanteisiin, joissa esiintyy esimerkiksi 

seksuaalisia puheita ja ehdotuksia, koskettelua, sukupuolielinten julkista näyttämistä, riisuutumista tai 

itsetyydytystä. Parhaiten tilanteissa toimii luonteva suhtautuminen, mutta kehitysvammaiselle on 

hyvä selvittää, ettei käytös ole sopivaa julkisilla paikoilla. Hoitajan oma yksityisyys ja koskemattomuus 

on myös muistettava. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 214.) 

Kehitysvammainen voi joutua jossain elämänsä vaiheessa myös päivystykselliseen hoitoon. Näissäkin 

tilanteissa seksuaalisuus on huomioitava osana kehitysvammaisen kokonaishoitoa. Tämä saattaa vaa-

tia seksuaaliterveyden tietoperustan lisäksi huomiointikykyä ja rohkeutta keskustella asioista.  Päivys-

tyshoitotyössä kyse on usein ennalta arvaamattomien tilanteiden hallinnasta, jolloin seksuaalisuudesta 

keskusteltaessa on tärkeää yksityisyyden turvaaminen sekä tiedon antaminen.  Hoitohenkilökunnan 

ammatillisuuteen kuuluu tietoisuus omista tunnereaktioistaan esimerkiksi vaikeissa hoitotilanteissa, 

kuten raiskaus- tai väkivaltatapauksissa, jotta  potilaan kohtaaminen ei muutu mahdottomaksi. Kliini-

nen osaaminen, moniammatillisuus ja koulutus seksuaalisuudesta turvaavat hoitohenkilökunnan am-

matillisuutta. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 217, 220-221.)
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää hoitohenki-

lökunnan suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuuteen. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa 

tietoa kehitysvammaisten parissa työskenteleville, miten hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitys-

vammaisten seksuaalisuuteen esiintyy ja miten kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan esiintyvää 

suhtautumista voidaan kehittää. 

Tutkimuskysymyksiksi nousivat: 

1. Millainen on hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuuteen? 

2. Miten kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan esiintyvää suhtautumista voidaan kehittää? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Kuvaileva kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus kuvataan usein menetelmäksi, jossa tutkitaan jo aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Kir-

jallisuuskatsauksella kootaan siis yhteen jo aiemmin tutkittua tietoa ja rakennetaan kokonaiskuvaa tie-

tystä asiakokonaisuudesta. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voidaan kutsua myös yleiskatsaukseksi, 

jossa ei ole tarkkoja ja tiukkoja sääntöjä. Kuitenkin tutkittava ilmiö kyetään kuvaamaan laaja-alai-

sesti.  Kirjallisuuskatsauksia on kolmea perustyyppiä: systemaattinen ja kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

sekä meta-analyysi. (Salminen 2011, 1,6.) Laajin näistä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka voi sisältää 

sekä empiiristä että teoreettista kirjallisuutta (Stolt, Axelin & Suhonen 2016, 13). Verrattuna syste-

maattiseen kirjallisuuskatsaukseen tai meta-analyysiin, kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa valitaan 

laajemmat aineistot sekä väljemmät metodiset säännöt ja tutkimuskysymykset. Kuvailevassa kirjalli-

suuskatsauksessa erotetaan toisistaan kaksi menetelmää, jotka ovat integroiva ja narratiivinen. (Sal-

minen 2011, 6.)  

 

Tähän opinnäytetyöhön on valittu integroiva kirjallisuuskatsaus, jolloin voidaan käyttää eri lähtökohdin 

laadittuja tutkimuksia eikä aineistoa seulota yhtä tarkasti kuin systemaattisessa katsauksessa (Salmi-

nen 2011, 6). Integroiva katsaus sisältää viisi vaihetta: tutkimusongelman asettaminen, analysoitavan 

aineiston keruu, aineiston laadun arviointi, aineiston analysointi ja tulkinta sekä tulosten esittäminen 

(Stolt ym. 2016, 110).  

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on hyödyntää tietoa liittyen aiheeseen, kuten perehtyen tutkimus- ja 

metodikirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsauksia voidaan hyödyntää muun muassa tutkimuksen suunnitte-

luun, tutkimusrahoituksen hankintaan, kehittämistoiminnan tukemiseen ja suunnitteluun tai tekijän 

omaan tiedon tarpeeseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 258.)  

6.2 Tiedonhaku 

Tiedonhaussa käytettiin tietokantahakuja CINAHL-, Medic- ja PubMed -tietokannoista. Näihin tieto-

kantoihin oli Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston kautta käyttölupa. Rajauksina tiedonhaussa 

käytettiin seuraavia: julkaisuvuosi 2009-2019, tieteellinen julkaisu, vertaisarvioitu, kieli suomi tai eng-

lanti. Sisäänottokriteereinä käytettiin rajausten lisäksi kohderyhmää eli henkilökuntaa, jotka työsken-
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televät hoitotyöntekijöinä kehitysvammaisten parissa, saatavuutta Kajaanin kirjaston tietokantojen 

kautta sekä abstraktin, otsikon tai koko tekstin perusteella kuvattu suhtautuminen kehitysvammaisten 

seksuaalisuuteen. Muut kuin sisäänottokriteerit täyttäneet suljettiin pois tutkimuksen aineiston valin-

taprosessissa. Opinnäytetyön artikkelien sisäänottokriteerit esitelty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen artikkelien sisäänottokriteerit  

 

Sisäänottokriteerit  1) Kieli suomi tai englanti  

2) Tieteellinen julkaisu  

3) Vertaisarvioitu  

4) Julkaisuajankohta 2009-2019  

5) Kohderyhmä ammatissa toimiva hoitohenki-

lökunta  

6) Saatavissa Kajaanin ammattikorkeakoulun 

kirjaston tietokantojen kautta  

7) Tutkimuksessa on kuvattu kehitysvammais-

ten seksuaalisuutta kohtaan liittyvää suhtautu-

mista 

  

Tiedonhaussa hyödynnettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun informaatikon asiantuntemusta. Tiedon-

hakua toteutin maaliskuussa 2019. Tiedonhaussa käytetyt hakusanat olivat kehitysvammaisuus, sek-

suaalisuus, kehitysvamma*, seksua*, intellectual disability, sexuality, attitude, developmental disabi-

lity, acceptance sekä staff. Yhteensä sisäänottokriteerit täytti 6 artikkelia.   

 
Tiedonhaussa käytettiin MeSH (Medical Subject Headings) sanastoa, joka on lääketieteellinen jäsen-

nelty asiasanasto (Finto 2018). Tietokantahaussa löydetyt viitteet (n=425) käytiin läpi abstraktien ja 

otsikoiden perusteella ja niiden pohjalta valittiin tarkempaan tarkasteluun kriteerit täyttävät tutkimus-

viitteet. Viisi kriteerit täyttävät tutkimusviitteet löytyivät CINAHL- tietokannasta ja yksi PubMedistä. 

Taulukko aineistohaun tuloksista liitteessä 1. Kokotekstien läpikäymisen perusteella tutkimukseen va-

likoitiin kolme artikkelia sekä abstraktin ja otsikon perusteella kolme artikkelia. Aineiston valintapro-

sessi on kuvattu kuviossa 3.   



            23 

 

 
 
 
Kuvio 3. Kirjallisuuskatsauksen aineiston valinta  

 

6.3 Aineiston kuvaus ja analyysi  

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa aineiston analysointia voidaan toteuttaa vastaamalla tutkimus-

kysymykseen kuvaillen löydetyn aineiston pohjalta. Tutkimuskysymyksen mukaan, sisältöä voidaan 

esittää teemojen, kategorioiden tai suhteiden mukaan joko kronologisesti järjesteltynä tai ryhmitellen 

suhteiden mukaan. (Kangasniemi ym. 2013, 296-297.) 

 

Aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa mukaan valituista tutkimuksista etsittiin tekijät, julkaisu-

vuosi, maa, aihe, menetelmä, aineisto ja keskeiset tulokset (Liite 2). Analyysin toisessa vaiheessa ai-

neistosta tehtiin merkintöjä muodostaen erilaisia teemoja. Teemojen muodostamisen merkitys on et-

siä tutkimusten välisiä yhteyksiä ja tulkita niitä (Stolt 2016, 31). Opinnäytetyön teemojen asettelua 

ohjasivat asetetut tutkimuskysymykset, joihin haluttiin löytää vastaukset aineistosta. Analyysin viimei-

sessä vaiheessa tutkimustuloksista muodostettiin synteesi aiemmin löytyneistä yhtäläisyyksistä ja 

eroavaisuuksista.  

Abstraktin ja otsikon perusteella valitut CINAHL (n=3), 
PubMed (n=0), Medic (n=0)

Poissulku otsikon ja abstraktin perusteella CINAHL  
(n=36) , PubMed (n=86), Medic (n=296)

Koko tekstin ja sisääottokriteereiden perusteella valitut 
CINAHL (n=2), PubMed (n=1), Medic (n=0)

Poissulku koko tekstin perusteella CINAHL (n=1) Medic 
(n=0),PubMed (n=0)

Hakutulos tietokantarajauksin 
CINAHL (n=42), PubMed (n=87), 

Medic (n=296) 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää millainen on hoitohenkilökun-

nan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuuteen sekä miten kehitysvammaisten seksuaali-

suutta kohtaan esiintyvää suhtautumista voidaan kehittää. Opinnäytetyöhön valittu aineisto antoi vas-

tauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisestä tutkimuskysymyksistä esiin nousseita tee-

moja olivat: seksuaalisuus, seksuaalikäyttäytyminen ja sukupuolierot,  ihmissuhteet ja vanhemmuus 

sekä suhtautumiseen vaikuttavat tekijät. Toisesta tutkimuskysymyksestä nousi esiin hoitohenkilökun-

nan tiedon lisäämiseen, vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen sterilisaation sijaan, valtakunnal-

liseen ohjeistukseen ja moniammatillisen työyhteisön tukeen liittyviä teemoja. Tutkimusten tuloksista 

yhteenveto kuviossa 4 (neliömuotoiset kuviot esitetty vastaamaan ensimmäiseen ja pyöreämuotoiset 

toiseen tutkimuskysymykseen).  

7.1 Hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuuteen 

Opinnäytetyöhön valikoiduissa tutkimuksissa kartoitettiin eri ammateissa toimivien kehitysvammais-

ten parissa ammattiaan harjoittavien, kuten hoitajien ja lääkäreiden suhtautumista kehitysvammais-

ten seksuaalisuuteen. Osassa tutkimuksista on kartoitettu lisäksi esimiesten ja tukihenkilöiden suhtau-

tumista. Valikoituihin tutkimuksiin osallistujien suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuuteen 

kuvattiin yleisesti positiivisena. (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne 2012; Gilmore & Chambers 2010; 

Gilmore & Malcolm 2014; Evans, McGuire & Healy 2009.) Osassa tutkimuksista ilmeni kuitenkin huo-

lestuneisuutta ja epävarmuutta puhuttaessa seksuaalisuudesta koskien kehitysvammaisia tai asian pu-

heeksi ottamisessa kehitysvammaisen kanssa. (Young,  Gore ja McCarthy 2012;  Evans ym. 2009; Hög-

lund ja Larsson 2019.) 

Tutkimukset osoittivat eroja suhtautumisessa erityisesti kehitysvammaisten sukupuolta ja kehitysvam-

maisuuden tasoa kohtaan. Kuitenkin kehitysvammaisten oikeus omaan mielipiteeseen, yksityisyyteen 

ja terveyspalvelujen käyttöön korostuivat eri tutkimuksissa. Erityisesti Höglundin ja Larssonin (2019) 

kätilöitä koskevassa tutkimuksessa kehitysvammaisten itsemääräämis- ja ihmisoikeuksia koskevat 

asenteet ja mielipiteet nousivat esille positiivisessa valossa. Oikeus saada tietoa sopivasta ehkäisystä, 

oikeus terveyspalveluihin, osallisuus päätöksentekoon ja yksityisyyteen nähtiin vahvasti koskevan ke-

hitysvammaisia asiakkaita.
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7.2 Seksuaalikäyttäytyminen ja sukupuolierot 

Meaney-Tavaresin ja Gavidia-Paynen (2012) hoitotyöntekijöitä koskevassa tutkimuksessa suhtautumi-

nen kehitysvammaisten seksuaalisuuden ilmaisuun näyttäytyi hyvänä. Kehitysvammaisten seksuaali-

käyttäytymistä ja -ilmaisua koskevissa kysymyksissä sekä suhtautumisessa näyttäisi kuitenkin olevan 

vaikutusta kehitysvammaisen sukupuolella. Erityisesti kehitysvammaisten naisten seksuaalioikeuksia, 

-käyttäytymistä kohtaan suhtautuminen oli myönteisempää. Youngin ym. (2012) tutkimuksen mukaan 

hoitohenkilökunta näki kehitysvammaiset naiset usein seksuaalisesti viattomina, naiiveina ja mahdol-

lisen hyväksikäytön uhreina. Kehitysvammaiset miehet sen sijaan koettiin olevan seksuaalisesti moti-

voituneempia, hormonien ajamia ja innokkaampia. Kehitysvammaisten miesten kohdalla koettiin 

esiintyvän epäasiallista seksuaalista käyttäytymistä. Sukupuolten välillä nähtiin lisäksi merkittäviä eroja 

motivaatiossa intiimeihin ihmissuhteisiin. Miesten motivaationa koettiin olevan seksi, kun taas naisten 

ajateltiin etsivän rakkautta ja heillä kerrottiin olevan halu täyttää perinteinen naisen rooli äitinä ja vai-

mona. 

Gilmore ja Chambers (2010) löysivät myös hoitohenkilökunnan suhtautumisessa eroja kehitysvam-

maisten sukupuolten välillä. Hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten naisten seksuaa-

lista vapautta kohtaan oli positiivisempi kuin kehitysvammaisten miesten. Kuitenkin kehitysvammais-

ten naisten seksuaalinen vapaus nähtiin vähemmän toivottuna kuin tyypillisesti kehittyneiden naisten. 

Kehitysvammaisten miesten ja tyypillisesti kehittyneiden miesten välillä ei esiintynyt eroja suhtautu-

misessa seksuaaliseen vapauteen. Kehitysvammaisilla miehillä nähtiin olevan vähemmän itsekontrollia 

seksuaalisessa käyttäytymisessä kuin kehitysvammaisilla naisilla. 

Lääkäreitä koskeneessa tutkimuksessa ei havaittu yleisesti eroja suhtautumisessa kehitysvammaisten 

sukupuolten välillä. Seksuaalista vapautta kohtaan oltiin kuitenkin myönteisempiä tyypillisesti kehitty-

neiden kuin kehitysvammaisten henkilöiden suhteen. Yllättävänä seikkana tässä tutkimuksessa tuli 

esille lääkäreiden suhtautuminen kehitysvammaisten sterilisaatioon, jossa sukupuolierot näyttäytyi-

vät. Lääkäreistä 41 prosenttia piti sterilisaatiota hyvänä ratkaisuna kehitysvammaisille naisille ja 23 

prosenttia kehitysvammaisille miehille. (Gilmore & Malcolm 2014.) 
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7.3 Ihmissuhteet ja vanhemmuus 

Evansin ym. (2009) tutkimuksessa kartoitettiin eri ammattiryhmien suhtautumista kehitysvammaisten 

oikeuksista ystävyys- ja intiimeihin ihmissuhteisiin sekä tutkittiin seksuaaliohjauksen  merkitystä sek-

suaalisuudesta keskustelemisessa kehitysvammaisen kanssa. Työntekijät kokivat, että kehitysvammai-

silla on oikeus ystävyyssuhteisiin ja ei-intiimeihin ihmissuhteisiin riippumatta kehitysvamman tasosta. 

Osa tutkimukseen vastanneista tuki ajatusta intiimeistä suhteista ja avioliitosta lievästi kehitysvam-

maisten keskuudessa. Lisäksi kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuteen koskien ihmissuhteiden 

muodostamista, tuettiin suuresti. 

Useissa tutkimuksissa korostui huolestunut suhtautuminen kehitysvammaisen vanhemmuuteen. Mea-

ney-Tavares ja Gavidia-Paynes (2012) havaitsivat merkittäviä eroja suhtautumisessa kehitysvammais-

ten vanhemmuutta kohtaan verrattaessa muihin seksuaalisiin näkökohtiin. Selvästi vähemmän tuettiin 

ajatusta kehitysvammaisesta henkilöstä vanhempana.  Samaan tulokseen päätyivät myös Gilmore ja 

Chambers (2010) hoitajia sekä Gilmore ja Malcolm (2014) kaupunki- ja aluelääkäreitä koskevassa tut-

kimuksessaan. Myös kätilöitä koskevassa Höglundin ja Larssonin (2019) tutkimuksessa osa vastaajista 

koki, että ehkäisyneuvonta saattaisi lisätä raskaushaaveita ja yksi vastaajista totesi kehitysvammaisen 

naisen raskaaksi tulemisen olevan terveydenhuollon epäonnistuminen, ”failure of health care”. Suurin 

osa osallistujista näki ehkäisyn olevan ihmisoikeus jokaiselle. 

7.4 Suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Meaney-Tavares ja Gavidia-Payne (2012) havaitsivat, että hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitys-

vammaisten seksuaalisuuteen eroavat johtuen työntekijöiden henkilökohtaisista tekijöistä, kuten 

iästä, koulutuksesta, ammatista tai sukupuolesta. Merkittävimpiä eroja havaittiin olevan työntekijöi-

den ikään liittyen suhtautumisessa kehitysvammaisten miesten ja naisten seksuaalioikeuksiin sekä sek-

suaalikäyttäytymiseen. Tutkimuksessa ikäryhmät oli jaettu ryhmiin (20-29, 30-39, 40-49, 50-59 ja 60-

69), joista ryhmissä 20-29 ja 50-59 merkittäviä eroja syntyi kehitysvammaisten naisten seksuaalioi-

keuksia kohtaan. Nuoremmat ikäryhmät näyttäytyivät positiivisempina. Ammattiryhmittäin vertail-

tuna eroja syntyi pääasiassa suhtautumisessa kehitysvammaisten naisten seksuaalioikeuksiin, joista 

korkeammassa ammattiasemassa olivat positiivisimpia verrattuna alempiin ammattiasemiin. Lisäksi 
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henkilökunnan jäsenet, jotka olivat saaneet seksuaaliohjausta, suhtautuivat paremmin kehitysvam-

maisten vanhemmuuteen ja miesten (lisääntymistä tavoittelemattomaan) seksuaalikäyttäytymiseen. 

Tässä tutkimuksessa 41 prosenttia oli saanut seksuaaliohjausta.  

Evansin ym. (2009) tuloksista ei löytynyt merkittäviä sukupuoli- tai ikäeroja suhtautumisessa kehitys-

vammaisten seksuaalisuuteen. Kysyttäessä tulisiko kehitysvammaisen perhettä informoida kehitys-

vammaisen ihmissuhteista, miehistä kuitenkin huomattavasti suurempi osa kannatti ajatusta, ettei in-

formointi ole tarpeellista. Tulokset osoittivat, että suhtautumisessa oli eroja sen suhteen, oliko työn-

tekijä aiemmin keskustellut seksuaalisuudesta tai saanut seksuaaliohjausta. Tässä tutkimuksessa hen-

kilökunnasta vain noin kolmasosa oli keskustellut seksuaalisuudesta kehitysvammaisen kanssa ja kou-

lutusta saanut ainoastaan hieman yli kymmenesosa. Tuloksissa tämä näkyi itsevarmuutena keskustella 

seksuaalisuudesta kehitysvammaisen kanssa. Jos työntekijällä oli aiempaa kokemusta seksuaalisuu-

desta keskustelemisesta kehitysvammaisen kanssa tai koulutusta seksuaalisuudesta, oli työntekijä it-

sevarmempi keskustelemaan asiasta uudelleen. Itsevarmuuden puutteen syiksi vastattiin myös olevan 

organisaatiolinjausten epävarmuus, henkilökohtaiset tekijät sekä vanhempien toive. Suurin osa tämän 

tutkimuksen vastaajista (95 %) osoittivat kiinnostusta koulutusta kohtaan, kun taas Gilmoren ja Cham-

bersin (2014) tutkimuksessa lääkäreistä vain noin 12 prosenttia koki koulutuksen tarvetta. 

Höglundin ja Larssonin (2019) tutkimuksessa suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuuteen sel-

vitettiin pääosin ehkäisyn ja lisääntymisterveyden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa hoitohenkilö-

kunnan suhtautumisessa ei havaittu merkittäviä eroja henkilökunnan sukupuolen tai iän välillä. Tutki-

muksessa esiintyi epävarmuutta keskustella seksuaalisuudesta kehitysvammaisen kanssa sekä tehdä 

itsenäisiä päätöksiä. Tämän katsottiin johtuvan tiedon puutteesta käytettävistä menetelmistä sekä ko-

kemattomuudesta. Kätilöt kokivat vaikeaksi tilanteet, joissa kyseessä olivat uskonnolliset, kulttuuriset, 

taloudelliset sekä elämäntilanteeseen liittyvät kysymykset. Lisäksi epätieto kehitysvammaisuuden as-

teesta ja sairauksien hoidosta varjostivat hoidon onnistumista. Kätilöt toivoivat koulutusta, tiimityös-

kentelyä, muiden ammattiryhmien tukea sekä selkeitä työskentelymenetelmiä. 
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7.5 Tiedon lisäämisen, vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen,  ja työyhteisön tuen merkitys 

suhtautumisessa kehitysvammaisten seksuaalisuuteen 

Tutkimusten tuloksista selvisi, että hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaali-

suuteen oli yhteydessä saatuun tietoon, koulutukseen, ohjaukseen, neuvontaan tai työntekijöiden ko-

kemukseen (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne 2012; Evans ym. 2009; Young ym. 2012; Gilmore & 

Chambers 2010; Gilmore & Malcolm 2014; Höglund & Larsson 2019). Meaney-Tavares ja Gavidia-

Payne (2012) havaitsivat, että hoitohenkilökunnan suhtautuminen kehitysvammaisten seksuaalisuu-

teen oli myönteisempää seksuaalikoulutusta saaneilla työntekijöillä. Tämä näkyi erityisesti suhtautu-

misessa kehitysvammaisten vanhemmuutta kohtaan sekä kehitysvammaisten miesten seksuaalikäyt-

täytymistä kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että hoitohenkilökunnan ikäryhmästä vanhemmat 

hyötyisivät kohdennetusta koulutuksesta. 

Evansin ym. (2009) tutkimusten tuloksissa korostui vähäinen tieto siitä, miten kehitysvammaisuuteen 

kuuluvien mahdollisten vaikeuksien merkitys näkyi heidän seksuaalisuudessaan. Tämä näkökulma huo-

mioiden on siis tarpeenmukaista tarjota koulutusta hoitohenkilökunnalle. Lääkäreitä koskevassa Gil-

moren ja Chambersin (2010) tutkimustuloksissa havaittiin tarvetta seksuaaliterveyden koulutuksen 

ohella myös lisäkoulutusta kehitysvammaisuudesta sekä vaihtoehtomenetelmistä sterilisaatiolle.  

Meaney-Tavaresin ja Gavidia-Paynen (2012) ja Youngin ym. (2012) tutkimuksissa esiintyi stereotyyp-

pistä suhtautumista kehitysvammaisen sukupuolta kohtaan hoitohenkilökunnan keskuudessa. Kehitys-

vammaiset miehet koettiin seksuaalisesti aggressiivisempina ja kehitysvammaiset naiset viattomam-

pina. Tutkimuksessa todettiin, että hoitohenkilökunnan kokemukset esimerkiksi seksuaalisesta hyväk-

sikäytöstä mahdollisesti on yhteydessä suhtautumisessa eri sukupuoliin. Toisaalta kokemattomuus 

koskien kehitysvammaisten seksuaalisuutta johti tietämättömyyteen ja työntekijöiden epävarmuu-

teen keskustella kehitysvammaisten seksuaalisuudesta. Edelleen huomattiin, että hoitohenkilökunnan 

ohjauksen ja koulutuksen lisääminen kehitysvammaisten seksuaalisuudesta olisi tarpeellista.  

Höglund ja Larsson (2019) havaitsivat tutkimuksessaan, että kätilöiltä puuttui valtakunnallinen ohjeis-

tus, kuinka toimia kehitysvammaisten naisten seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, erityisesti ehkäisyyn 

liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksella, ohjauksella ja moniammatillisen työyhteisön tuella tieto kehi-

tysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten seksuaalisuudesta lisääntyy ja lisää ammatillista suhtautu-

mista kehitysvammaisten seksuaalisuudesta.
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Kuvio 4. Yhteenveto kirjallisuuskatsauksen tuloksista 

 

 

HOITOHENKILÖKUN-
NAN SUHTAUTUMI-
NEN KEHITYSVAM-
MAISTEN SEKSUAA-
LISUUTTA KOHTAAN 

Ihmissuhteet ja vanhem-
muus 

 
-Kehitysvammaisten van-
hemmuus koettiin usein 
vähemmän hyväksyttäväksi 
-Itsemääräämisoikeus ih-
missuhteiden muodostami-
sessa nähtiin tärkeäksi 
- Ehkäisy ihmisoikeus kehi-
tysvammaisille 

 

Seksuaalikäyttäytyminen ja sukupuo-
lierot 
 
-Kehitysvammaiset naiset nähtiin usein 
viattomina ja haavoittuvaisina 
-Kehitysvammaisten miesten ajateltiin 
olevan innokkaampia, joilla on useammin 
itsehillinnän puutetta 
-Sukupuolieroja motivaatiossa parisuh-
teeseen ja perheeseen 
-Kehitysvammaisten naisten seksuaalista 
vapautta kohtaan oltiin myöntyväisempiä 
kuin kehitysvammaisten miesten 
-Suhtautuminen seksuaaliseen vapau-
teen oli myönteisempää tyypillisesti ke-
hittyneitä henkilöitä kuin kehitysvammai-
sia kohtaan 

Suhtautumiseen vaikutta-
via tekijöitä 
 
-Ikä 
-Sukupuoli 
- Ammatti 
-Seksuaaliohjaus tai koulu-
tus 
-Kokemus 
-Tieto kehitysvammaisuu-
desta ja käytettävistä me-
netelmistä  
 
 

Seksuaalisuus 
-Suhtautuminen yleisesti hyvää 
-Epävarmuutta ja huolta keskustella kehi-
tysvammaisten seksuaalisuudesta 
- Intiimeihin parisuhteisiin suhtautumi-
nen vaikeaa 
 

Tiedon lisääminen 
- Koulutus 
- Ohjaus 
- Neuvonta 

Moniammatilli-
nen työyhteisön 

tuki 

Vaihtoehtoiset me-
netelmät sterilisaa-

tiolle 

Valtakunnallinen 
ohjeistus 
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8 POHDINTA 

Seksuaalisuus on aiheena arkaluontoinen ja intiimi. Toiset puhuvat aiheesta mielellään ja toisille voi 

olla hyvinkin hankalaa keskustella asiasta. Hoitotyössä kehitysvammaisen seksuaalisuuteen suhtautu-

minen saattaa olla haastavaa. Jokainen kokee seksuaalisuutensa ja ilmaisee sitä eri tavoin, joten monet 

eri rajoitukset voivat vaikeuttaa kommunikointia ja tulkintaa.  

 

8.1 Tutkimustulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Kehitysvammaisten oikeudet olla parisuhteessa ja osoittaa seksuaalisuuttaan ovat laillisesti hyväk-

sytty. Suhtautumisessa on kuitenkin eroja. Yhä enemmän kehitysvammaiset on tehty näkyväksi ja osal-

lisiksi yhteiskunnassa, mikä lisää heitä koskevien asioiden esille ottoa, niihin paneutumista ja mahdol-

lisesti suhtautumisen muuttumista. (Anttila ym. 2017, 355.) 

Opinnäytetyöhön valikoitui tutkimuksia, joissa osallistujina oli kehitysvammaisia hoitavia ammattilai-

sia. Nämä ammattilaiset koostuivat muun muassa hoitajista, lääkäreistä ja kätilöistä, mutta lisäksi esi-

miehistä ja kehitysvammaista kotiin hoitavista tukihenkilöistä.  Tutkimuksissa hoitohenkilökunnan suh-

tautumisessa korostui positiivisuus kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan, mutta myös huolta 

esiintyi koskien tyypillisimmin tiedonpuutetta tai ylipäätään seksuaalisuudesta puhumista. (Young ym. 

2012;  Evans ym. 2009; Höglund & Larsson 2019.) 

 

Opinnäytetyöhön valikoituneiden tutkimusten tulokset vastasivat tutkimuskysymykseen hyvin. Tutki-

muskysymykseen: miten hoitohenkilökunnan suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuutta koh-

taan voidaan kehittää, nousi esiin seksuaaliohjauksen, -neuvonnan ja -koulutuksen, vaihtoehtoisten 

menetelmien kehittäminen sterilisaatiolle, valtakunnallisten ohjeistusten sekä moniammatillisen työ-

yhteisön tuen merkitykset suhtautumiseen. (Meaney-Tavares & Gavidia-Payne 2012; Evans ym. 2009; 

Young ym. 2012; Gilmore & Chambers 2010; Gilmore & Malcolm 2014; Höglund & Larsson 2019.) 

 

Kehitysvammaisten asiakkaiden ryhmä on marginaalinen, mutta jokaisen asiakkaan tulisi saada yksi-

löllistä hoitoa ja saada osallistua itse päätöksentekoon. Kehitysvammaisuuden tasolla voi  olla suuria-
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kin eroja. Tämä saattaa aiheuttaa huolta asiakkaan turvallisuuden puolesta ja epätietoa sopivasta hoi-

dosta. Tiedonpuute asiakkaan ymmärryksen tasosta, motivaatiosta ja elämäntilanteesta saattavat vai-

keuttaa suhtautumista ja hoidon tarpeen määrittelyä. Tutkimuksissa ilmenikin suhtautumisen olevan 

heikompaa kehitysvammaisen vanhemmuutta kohtaan ja tässä yhtenä vaikuttavana tekijänä on mah-

dollisesti kehitysvammaisuuden taso. 

 

Sukupuolierot näyttäytyivät jokaisessa tutkimuksessa, pois lukien Höglundin ja Larssonin (2019) käti-

löitä koskeva tutkimus, jossa keskityttiin ainoastaan kehitysvammaisiin naisiin. Kehitysvammaiset nai-

set nähtiin usein viattomina ja haavoittuvaisina, rakkautta etsivinä ja mahdollisina hyväksikäytön uh-

reina. Miehiä kuvailtiin sen sijaan seksuaalisesti innokkaammiksi, joilta puuttuu usein itsehillintä sek-

suaalisessa käyttäytymisessä. (Young ym. 2012.) Youngin ym. (2012) ja Gilmoren ja Chambersin (2010) 

tutkimuksissa erot suhtautumisessa sukupuolta kohtaan saattoivat näyttäytyä eri ammattiryhmien vä-

lillä myös ammatissa toimimisen näkökulmasta. Työntekijä, joka kohtaa esimerkiksi seksuaalista väki-

valtaa työssään, saattaa suhtautua tiettyyn sukupuoleen eri tavoin kuin eri ammatissa toimiva. Lisäksi 

henkilökohtaisilla kokemuksilla voi olla merkitystä tarkasteltaessa suhtautumista seksuaalisuutta koh-

taan. 

 

Työntekijöiden henkilökohtaiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, koulutus ja ammatti vaikuttivat osaan 

tutkimustuloksista. Tässä erot suhtautumisessa näkyivät muun muassa siten, että nuoremmissa suku-

polvissa kehitysvammaisten seksuaalioikeuksia kohtaan oltiin hyväksyvämpiä. (Meaney-Tavares & Ga-

vidia-Payne 2012.) Lisäksi miehet olivat hyväksyvämpiä Evansin ym. (2009) tutkimuksessa koskien ke-

hitysvammaisten oikeutta päättää omista ihmissuhteistaan. Tosin jokaisessa tutkimuksessa osallistujat 

olivat pääosin naisia, mikä vaikeuttaa tutkimustulosten sukupuolia vertailevaa tulkintaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä on tuotu esille hoitohenkilökunnan suhtautumista kehitysvammaisten seksuaa-

lisuuteen. Tässä yhteydessä on kuvattu erityisesti suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalioikeuk-

sia, seksuaalikäyttäytymistä, lisääntymisterveyttä, vanhemmuutta ja ihmissuhteiden muodostamista 

kohtaan eri hoitotyön ammattiryhmissä.  

Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan todeta seuraavia päätelmiä: 

1) Kehitysvammaisten seksuaalisuuteen suhtaudutaan yleisesti positiivisesti 

2) Suhtautumisessa kehitysvammaisten seksuaalisuuteen on todettavissa sukupuolieroja 

3) Suhtautuminen kehitysvammaisen vanhemmuutta kohtaan on heikompaa verrattuna muihin sek-

suaalisuuden näkökohtiin 
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4) Suhtautumiseen vaikuttavat työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet, kokemus, seksuaalioh-

jaus ja -koulutus sekä tieto kehitysvammaisuudesta ja käytettävistä menetelmistä 

5) Hoitohenkilökunnan suhtautumista kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan voidaan kehittää 

lisäämällä tietoa seksuaalisuudesta kouluttamalla, ohjaamalla ja neuvomalla hoitohenkilökuntaa, ke-

hittämällä sterilisaatiolle vaihtoehtoisia menetelmiä, valtakunnallisella ohjeistuksella sekä moniamma-

tillisen työyhteisön tuella. 

Opinnäytetyöhön valikoituneet tutkimukset on tehty Australiassa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa.  Suo-

messa henkilökunnan näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on melko vähän. Lisäksi tutkimukset osoitta-

vat, että seksuaaliohjausta tai -koulutusta on saanut vain pieni osa työntekijöistä, minkä todettiin vai-

kuttavan suhtautumiseen. Useissa tutkimuksissa havaittiin työntekijöillä olevan kiinnostusta saamaan 

aiheesta koulutusta.  

Jatkossa aihetta on mahdollista lähestyä organisatoristen ja työntekijöiden henkilökohtaisten tekijöi-

den näkökulmasta sekä kartoittamalla kehitysvammaisten seksuaalisia tarpeita ja toiveita terveyspal-

velujen käyttäjinä. Usein kehitysvammaista hoitaa oma perhe ja osassa tutkimuksista selvitettiin myös 

perheen suhtautumista kehitysvammaisen seksuaalisuuteen. Perhenäkökulma on kuitenkin jätetty 

opinnäytetyöstä pois valintakriteereiden perusteella, vaikka perheen merkitys kehitysvammaisen hoi-

tajana onkin merkittävä. Tämä näkökulma on tärkeä huomioida edelleen mahdollisissa jatkotutkimuk-

sissa. 

 

8.2 Luotettavuus  

Luotettavuutta voidaan kirjallisuuskatsauksessa arvioida täsmentämällä sen eri vaiheita (Kangasniemi 

ym. 2013, 292). Tässä opinnäytetyössä pyrittiin varmentamaan luotettavuus esittämällä prosessin vai-

heet selkeästi. Tiedonhaku ja tulokset on kuvattu opinnäytetyössä asianmukaisesti sekä hakusanat ja 

-kriteerit siten, että ne ovat uudelleen toteutettavissa. 

 

Koska opinnäytetyöhön valittu aineisto koostui englanninkielisistä tieteellisistä tutkimuksista, kääntä-

misessä pyrittiin olemaan erittäin tarkka, jottei alkuperäinen merkitys muutu. Tarkkuutta pyrittiin käyt-

tämään erityisesti hoitohenkilökuntaa tarkoittavien vieraskielisten ilmausten kääntämisessä. Tämän 

opinnäytetyön luotettavuutta lisäävät sisäänottokriteerit, jotka asetettiin jo tiedonhaun varhaisessa 
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vaiheessa.  Lisäksi suljettiin pois tutkimukset, joilla ei ollut vertaisarviointia. Luotettavuutta lisät-

tiin luotettavuuden arvioinnilla eli arvioimalla kirjallisuuskatsausta kokonaisuutena. Huomio kiinnitet-

tiin erityisesti tutkimuksen kohteeseen ja tarkoitukseen, aineiston keruuseen sekä aineiston analyysiin. 

Lisäksi arvioitiin jokaisen opinnäytetyöhön valitun tutkimuksen kohdalla tutkimuksen eettisyys ja luo-

tettavuus sekä raportointi.    

 

8.3 Eettisyys  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen eettisyyttä voidaan ilmentää valitsemalla tutkimuskysymyksen näkö-

kulma huolellisesti ja pyrkimällä objektiivisuuteen. Kirjallisuuskatsauksen aineistomateriaalia tulisi kä-

sitellä tutkimusetiikan mukaisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti. (Kangasniemi ym. 2013, 297.) Tä-

män opinnäytetyön aiheessa korostuvat eettiset näkökohdat tutkimuksen teossa. Sekä kehitysvam-

maisiin että seksuaalisuuteen kohdistuvissa tutkimuksissa eettisyys tulee huomioida jokaisessa tutki-

muksen vaiheessa. Opinnäytetyöhön valikoituihin tutkimuksiin oli haettu eettinen lupa. Lisäksi tutki-

muksen vaiheet on kuvattu mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimuksen eettisyyttä voidaan arvioida. 

Lukijan on mahdollista seurata tämän opinnäytetyön tutkimusprosessia. Opinnäytetyössä on kuvattu 

tiedonhakuprosessi sekä analyysin toteutus. Tuloksien raportoinnissa on pyritty esittämään keskeisim-

mät asiat. Tutkimuskysymykseen liittyvät asiat on tuotu esille ja kunnioitettu niiden alkuperäistä mer-

kitystä. 

8.4 Ammatillinen kehittyminen 

Sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen kuuluvat hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus. Sairaanhoi-

taja osaa tällöin toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti noudattaen lainsäädän-

töä sekä kunnioittaen ihmisarvoa. Hoitotyön eettisen osaamisen kehittyminen näkyy opinnäytetyötä 

tehdessä ymmärryksenä hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita kohtaan sekä hoitotyötä koskevan 

lainsäädännön noudattamisena.  (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 37.)  

 

Ammatillinen kehittyminen on osa opinnäytetyön prosessia. Se vaatii kriittistä ajattelukykyä sekä 

omien arvojen ja eettisten periaatteiden työstämistä. Sairaanhoitajan ammattiin kuuluu lisäksi kliini-

sen hoitotyön hallinta ja tästä osana tuntemus kehitysvammaisuudesta ja vammaishoitotyössä käytet-
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tävistä auttamismenetelmistä. (Eriksson ym. 2015, 41.) Tämä opinnäytetyö tuo esiin tietoa kehitys-

vammaisuudesta, jonka pohjalta tietoa kehitysvammaisuudesta voidaan lisätä ja hoitotyön osaamista 

kehittää.  

 

Asiakaslähtöisyyskompetenssi jakautuu neljään osa-alueeseen, joita ovat asiakas oman elämänsä asi-

antuntijana, asiakas aktiivisena osallisena hoidossaan, asiakkaan läheisten osallisuus hoidossa sekä 

vuorovaikutus ja dialogi asiakkaan hoidossa. (Eriksson ym. 2015, 36.) Opinnäytetyön kautta saatu ym-

märrys kehitysvammaisen oikeudesta olla osallisena omassa hoidossaan ja päätöksenteossa itseään 

koskevissa asioissa on erityisen tärkeää sairaanhoitajan ja kehitysvammaisen henkilön vuorovaikutuk-

sessa. 

 

Päätöksenteko ja näyttöön perustuva toiminta ovat tätä opinnäytetyötä tehdessä olleet suuressa roo-

lissa. Opinnäytetyön tekeminen vaatii kykyä hakea tietoa ja pohtimaan löytynyttä tietoa kriittisesti. 

(Eriksson ym.2015, 23.) Lisäksi hoitotyöhön ja kehitysvammaisuuteen opinnäytetyön aiheena liittyy 

runsaasti päätöksentekoa vaativia sekä näyttöön perustuvia valintoja. 

 

Työnohjaus oppilaitokselta opinnäytetyön aikana tukee ammatillista kasvua lisäten itsetuntemusta 

sekä ammatti-identiteettiä. Asiantuntijuuden kehittyminen voidaan nähdä erityisesti siten, että kyke-

nee soveltamaan tietoa käytäntöön. Tämä on tärkeä näkökulma tulevassa opinnäytetyössä. Sairaan-

hoitajan tulee perustaa tietämyksensä näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Tähän liittyvät oleellisesti 

tieteellisten julkaisujen lukeminen ja arviointi sekä tieteellisen tiedon hankinta. Lisäksi sairaanhoitajan 

ammattiosaamiseen kuuluu näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen käytännössä. (Eriksson ym. 

2015, 42.) Opinnäytetyössä perehdyttiin erityisesti näyttöön perustuvaan tietoon ja pohdittiin sen 

merkitystä käytännön hoitotyössä. Opinnäytetyön tekeminen kehitti sekä näyttöön perustuvan tiedon 

hallintaa että kyseisen tiedon soveltamista käytännön hoitotyössä. 
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LIITTEET  

LIITE 1. Yhteenveto tiedonhausta. Rajaukset 2009-2019, vertaisarvioitu, suomi tai englanti, tieteellinen 

julkaisu, hoitohenkilökunta, saatavissa Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston tietokantojen kautta, 

tutkimuksessa on kuvattu kehitysvammaisten seksuaalisuutta kohtaan liittyvää suhtautumista. 

 

Tieto-

kanta 

Käytetyt ha-

kusanat 

Hakusanojen ja 

rajausten perus-

teella löydetyt 

Koko tekstin 

ja sisäänotto-

kriteereiden 

perusteella 

valitut 

Abstraktin ja otsi-

kon perusteella va-

litut 

Yhteensä 

EBSCO/ 

CINAHL 

intellectual 

disability 

AND sexu-

ality 

n=42 n=2 n=3  

PubMed intellectual 

disability 

AND se-

xual* AND 

acceptance 

AND atti-

tude AND 

staff 

n=87 n=1 n=0  

Medic kehitysvam-

maisuus 

AND seksu-

aalisuus, ke-

hitys-

vamma* 

AND sek-

sua*, intel-

n=296 n=0 n=0  
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lectual disa-

bility OR de-

velop-

mental disa-

bility AND 

sexuality 

Yhteensä  n=425 n=3 n=3 n=6 
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LIITE 2. Artikkeliyhteenveto 

 TUTKIMUS TUTKIMUKSEN AIHE MENETELMÄ JA AI-

NEISTO 

TUTKIMUKSEN 

KESKEISET TU-

LOKSET JA JOH-

TOPÄÄTÖKSET 

1 Evans, D.S., 

McGuire, B.E., 

Healy, E. & Carley, 

S.N. Department 

of Public Health, 

Health Service 

Executive West, 

Merlin Park Hos-

pital, Galway, Ire-

land. 2009. 

Tutkimuksella selvitettiin 

hoitohenkilökunnan suh-

tautumista kehitysvam-

maisten seksuaalisuuteen.  

Kysely, 153 osallis-

tujaa henkilökun-

nasta 

Hoitohenkilö-

kunnan suhtau-

tuminen kehitys-

vammaisten ih-

missuhteisiin oli 

hyväksyvä ja 

myönteisempi 

intiimeihin suh-

teisiin, mitä lie-

vempi kehitys-

vammaisuuden 

taso kyseessä. 

Kokemus yhtey-

dessä suhtautu-

miseen. 

2 Gilmore, L. & 

Chambers B. 

Queensland Uni-

versity of Techno-

logy, Brisbane, 

Australia. 2010. 

Tutkimuksella selvitettiin 

hoitajien ja tukihenkilöiden 

suhtautumista kehitysvam-

maisten seksuaalisuuteen. 

Kysely, Osallistu-

jina 169 tukihenki-

löä, 50 hoitohenki-

lökunta 

Suhtautuminen 

kehitysvammais-

ten seksuaali-

suuteen yleisesti 

positiivinen. Ke-

hitysvammaisilla 

miehillä nähtiin 

olevan vähem-

män itsekontrol-

lia kuin kehitys-

vammaisilla nai-
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silla. Hoitohenki-

lökunta oli va-

rautuneempi ke-

hitysvammais-

ten vanhem-

muutta kohtaan 

kuin muihin sek-

suaalisuuden nä-

kökohtiin. Kehi-

tysvammaisten 

naisten seksuaa-

linen vapaus ko-

ettiin vähem-

män haluttuna 

kuin normaalisti 

kehittyneiden 

naisten. 

3 Meaney-Tavares, 

R. & Gavidia-

Payne, S. RMIT 

University, Mel-

bourne, Victoria, 

Australia. 2012. 

 
 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena 

oli tunnistaa hoitajien suh-

tautumista kehitysvam-

maisten seksuaalisuuteen. 

Survey-tutkimus ja 

kysely, 66 osallistu-

jaa 

Hoitajien suh-

tautuminen ke-

hitysvammais-

ten seksuaali-

suuteen oli hyvä. 

Henkilökunnan 

ikä, asema ja 

koulutus olivat 

yhteydessä suh-

tautumiseen. 
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4 Young, R., Gore, N. 

& McCarthy, M. Ti-

zard Centre, Uni-

versity of Kent, 

Canterbury, UK. 

2012. 

Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää vaikuttaako kehi-

tysvammaisten sukupuoli hoi-

tajien suhtautumiseen kehi-

tysvammaisten seksuaali-

suutta kohtaan. 

Semistruktu-

oitu, laadulli-

nen tutki-

mus,haastat-

telu, 10 osallis-

tujaa. 

Kehitysvammai-

set naiset näh-

tiin seksuaali-

sesti viattomina 

ja miehet seksu-

aalisesti innok-

kaampina. Li-

säksi seksuaalis-

ten suhteiden 

eroavaisuuksia 

nähtiin suku-

puolten välillä. 

5 Gilmore, L. & Mal-

colm, L. School of 

Cultural and Pro-

fessional Lear-

ning, Faculty of 

Education, 

Queensland Uni-

versity of Techno-

logy, Kelvin 

Grove, Australia. 

2014. 

Tutkimuksessa selvitettiin 

lääkäreiden suhtautumista 

kehitysvammaisten seksu-

aalisuuteen. 

 

Kaksi kyselyä. En-

simmäisessä kar-

toitettiin lääkärei-

den suhtautumista 

kehitysvammais-

ten seksuaalisuu-

teen. Toisessa sel-

vitettiin lääkärei-

den näkemyksiä 

kehitysvammais-

ten sterilisaatiosta. 

Suhtautuminen 

heikompaa kehi-

tysvammaisten 

vanhemmuutta 

kohtaan kuin 

muita näkökoh-

tia. Seksuaalinen 

vapaus nähtiin 

myönteisem-

pänä tyypillisesti 

kehittyneillä 

henkilöillä kuin 

kehitysvammai-

silla. 

6 Höglund, B. & 

Larsson, M. De-

partment of Wo-

men´s and Chil-

dren´s Health, 

Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää kätilöiden näkö-

kulmia kehitysvammaisten 

seksuaalisuudesta lisäänty-

misterveyden valossa asia-

kastyössä. 

Haastattelu, 19 kä-

tilöä. 

Kätilöt kokivat 

usein suhtautu-

misensa olevan 

epävarmaa kehi-

tysvammaisten 

seksuaalisuu-

teen. Kätilöt ko-
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Uppsala Univer-

sity, Uppsala, 

Sweden. 2018. 

kivat tiedonpuu-

tetta erityisesti 

käytettävistä 

menetelmistä 

kohdatessaan 

kehitysvammai-

sia asiakkaita.  
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LIITE 3. Aineistonhallintasuunnitelma 
 

1. AINEISTO 

Opinnäytetyöhön kerätään aineistoa tutkimuskysymysten perusteella arkistoaineistoista, verkkosi-

vustoista ja media-aineistoista. Aineistoa kerätään tutustumalla tiedonhakusivustojen tarjoamaan 

artikkeli-, pro gradu-, ja väitöskirjatutkimuksiin valikoiden näistä ajankohtaiset, näyttöön perustuvat 

sekä tutkimusongelmiin vastaavat teokset. 

 

2. OIKEUDET 

Tutkimusaineistojen omistusoikeudet ovat osassa tutkimuksia tekijänoikeussuojan alaisia. Suuri osa 

empiiristä aineistoa jää kuitenkin tekijänoikeussuojalain ulkopuolelle. Käytän opinnäytetyössäni ai-

neistoja, joihin itselläni on käyttöoikeus. Aineistojen tekijöiden tutkimuksia, joita käytän, tulee olla 

tarkoin määriteltyjä opinnäytetyössä turvaten jatkokäyttäjien tekijäviittaukset. Opinnäytetyöhöni 

käytän siis joko avoimesti verkossa saatavilla olevia verkkoaineistoja tai luvanvaraisia, joihin itselläni 

on käyttöoikeudet. 

 

3. TIETOSUOJA JA TIETOTURVA 

Opinnäytetyössäni en käsittele tutkittavien ihmisten henkilötietoja. Tietoturva ja tietoturvallisuu-

den varmistan tietojen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojauksella. Pyrin tällä varmistamaan, että 

aineiston ulkopuolinen ja luvaton käyttö on estetty. 

 

4. TIEDOSTOFORMAATIT JA OHJELMISTOT 

Tarvittaessa käytän tekstien analyysiin tilasto-ohjelmaa, jonka käyttö on opiskeluorganisaation puo-

lesta sallittua ja talletan tämän joko USB- muistitikulle tai kiintolevylle. 

 

5. AINEISTON KÄSITTELYN JA SISÄLLÖN KUVAUS 

Varmistan aineiston laadun sisällöllisillä ratkaisuilla, kuten käsittelemällä aineiston välittömästi ke-

ruun jälkeen muun muassa nimeämällä ja järjestämällä aineistotiedostot sekä litteroinnilla. Aineis-

ton dokumentoinnilla mahdollistan jatkokäytön. 

 

6. ELINKAARI 

Toteutan suunnitelmallista aineistonhallintaa, jotta aineisto on käyttökelpoista opinnäytetyön pää-

tyttyä. Aineiston arkistointi jälkikäteen määräytyy osin sen käytettävyyden ja jatkokäytön sekä käy-

tänteiden mukaisesti. 

 


