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Pettymys  

sitäkö ihminen on 

jos ei pysty toteuttamaan muiden odotuksia 

jos ihmiset ympärillä tuntuvat koko ajan vaativan jotain  

jotain johon ei sitten pystykään.  

Silloin miettii että onko sitä oikeasti tehnyt mitään oikein  

onko mitään mistä voi olla ylpeä  

mitään mitä voi muistella...  

 

Kaikki on lapsena niin helppoa  

sitten tulee se muutosten aika  

aika jolloin tajuaa  

ettei voikaan olla sitä mitä pitäisi  

aika 

jolloin ajattelee ettei kelpaa omalle perheelleen  

ei pysty olemaan sitä mitä pitäisi 

miettii vain mitä teki väärin 

 

 Se vie vuosia  

että tajuaa olevansa vain ihminen 

 ei voi aina onnistua  

 ei voi aina olla sitä mitä muut haluavat 

 ei voi aina saavuttaa kaikkea sitä mitä muut sinulta odottavat 

 mutta sillä ei ole paskaakaan väliä 

  

Miksi pitäisi miettiä mitä muut ajattelevat? 

 Jumaliste opetellaan ajattelemaan itse  

on mitä on, ja siihen ei muilla ole mitään sanomista  

 

Kun hyväksyy itsensä 

 ei voi hävitä. 

 Ikinä. (Taavetti 2015) 
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1 JOHDANTO 

On tärkeää hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on, jotta voisi elää hyvää ja 

tasapainoista, onnellista elämää. Yllä olevassa ajatelmassa nuori kertoo omin 

sanoin siitä millaisia pettymyksen kokemuksia ja pahaa oloa hän tuntee, kun ei 

koekaan täyttävänsä ulkopuolelta tulevia odotuksia vaan kokee epäonnistu-

neensa yrittäessään olla vain oma yksilöllinen itsensä. Lapsuuteen ja nuoruuteen 

liittyy monenlaisia kehitystehtäviä. Sukupuoli-identiteetin kehittyminen yhtenä 

niistä. Mediassa käydään kiivaasti keskustelua sukupuolen moninaisuudesta ja 

esimerkiksi Suomen translain uudistamisesta. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn 

mukaan 5,6% 8.-9. luokkalaisista nuorista kokee sukupuolensa joksikin muuksi, 

kuin selkeästi tytöksi tai pojaksi. Suurin osa nyky-yhteiskuntamme vanhemmista 

vaikuttaa suhtautuvan lapsensa mahdolliseen sukupuolen moniaisuuteen avoi-

mesti: Akuutin teettämän kyselyn mukaan 71% vanhemmista hyväksyisi lap-

sensa transsukupuolisuuden ja tukisi lastaan, mikäli lapsi ilmaisisi, ettei koe syn-

tymässä määritettyä sukupuoltaan hänelle oikeana. (YLE Akuutti 2018a; Koulu-

terveyskysely 2017) 

Viime vuosikymmenten aikana yhteiskunta on ottanut suuria askelia seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseksi. Tästä huolimatta sukupuolen 

moninaisuuteen liittyy stigmaa ja syrjintää ja yksilöiden asenteiden muuttuminen 

on hidasta. Ympäristön heijastamat asenteet vaikuttavat lasten ja nuorten hyvin-

vointiin. Suomalaiset sateenkaarinuoret voivat keskimäärin huonommin, kuin cis-

sukupuoliset eli biologisen sukupuolensa omakseen kokevat, ja heteroseksuaa-

liset ikätoverinsa. Yli 80% transnuorista, jotka eivät yksiselitteisesti koe biologista 

sukupuoltaan omakseen, kohtaa arjessaan jonkinlaista häirintää. He kohtaavat 

myös cis-nuoria enemmän väkivaltaa ja väkivallalla on aina yhteys heidän suku-

puolen ilmaisuunsa, sukupuoli-identiteettiinsä tai seksuaaliseen suuntautumi-

seensa. (Alanko 2014, 42–43; 54.) Nämä nuoret tarvitsevat ehdottomasti tukea 

perheeltään ja läheisiltään, sekä aitoa hyväksyvää kohtaamista kodin ulkopuo-

lella, erityisesti oppilas- ja terveydenhuollossa. Heille on lainsäädännöllä turvattu 

oikeus tasa-arvoiseen kohteluun (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014; Laki miesten 

ja naisten välisestä tasa-arvosta 609/1986). 
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Eri aloilla ihmisten parissa työskenteleville on julkaistu viime vuosina oppaita su-

kupuolen moninaisuuden kohtaamiseen, mutta tietoa tarvittaisiin vielä kohdenne-

tusti kotiin ja läheisille. Vuonna 2016 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että trans-

lapset, jotka saavat tukea perheeltään ja saavat elää ja ilmaista omaksi koke-

maansa sukupuoliroolia, voivat lähes yhtä hyvin kuin heidän cissukupuoliset ikä-

toverinsa (Olson, Durwood, DeMeules & McLaughling 2016, Valojään 2018, 3, 

mukaan). Sama on havaittavissa myös suomalaistutkimuksen tuloksissa trans-

nuorten kohdalla; mitä vapaammin nuori voi ilmaista sukupuoltaan, sitä parem-

maksi hän arvioi psyykkisen hyvinvointinsa. (Alanko 2014, 37.)  

Opinnäytetyössämme haluamme miettiä keinoja, joilla vanhemmat voivat tukea 

nuoren sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Kokosimme vanhemmille oppaan, 

jossa on perustietoa sukupuolen moninaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä ja 

perheen tärkeydestä nuoren hyvinvoinnille. Oppaassa halusimme painottaa 

nuorten omia kokemuksia ja toiveita, joita selvitimme Hyvinvoiva sateenkaari-

nuori -hankkeen tutkimustuloksista. Hanke tarjoaa ainutlaatuista ja ajantasaista 

tietoa suomalaisten sateenkaarinuorten kokemuksista ja hyvinvoinnista, joihin 

myös alan asiantuntijat viittaavat tänä päivänä 

Aiheen ajankohtaisuuden ja selkeän tarpeen lisäksi näemme sen tärkeänä tee-

mana myös sosionomin työn kautta, sillä puheeksi ottaminen on tärkeä osa so-

sionomin ammatillista osaamista. Työntekijänä meidän on myös tarpeen vaa-

tiessa otettava asiakkaalle herkkä aihe puheeksi, aivan kuten opinnäytetyömme 

toiminnallisessa osuudessa kannustamme vanhempia avaamaan rohkeasti kes-

kustelua lapsensa kanssa tämän tunteista ja ajatuksista omasta sukupuoli-iden-

titeetistään ja mahdollisesti mieltä askarruttavista asioista.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

2.1 Opinnäytetyön tausta ja tarkoitus 

Opinnäytetyömme on työelämälähtöinen toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toi-

minnallinen osuus on opas. Opinnäytetyömme tarkoituksena on koota oppaa-

seen sukupuoli-identiteettiään pohtivien ja mahdollista sukupuoliristiriitaa koke-

vien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa sukupuolesta ja sen moninaisuudesta, 

sukupuoli-identiteetistä sekä vanhemman keinoista tukea lastaan silloin, kun 

tämä vaikuttaa pohtivan sukupuoltaan ja sen ilmaisuun liittyviä asioita. Halu-

simme laatia oppaan vanhemmille nuorten toiveiden pohjalta, joita lähdimme sel-

vittämään aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Etsiessämme erilaisia tutki-

muksia aiheeseen liittyen, havaitsimme, että niitä ei ollut oikein saatavilla. Tar-

kastelimme lisäksi kansainvälisiä julkaisuja, mutta emme kokeneet niiden tarjoa-

van oppaaseen relevanttia materiaalia. Hyvinvoiva Sateenkaarinuori -hankkeen 

tutkimustulokset käsittelevät kokonaisvaltaisesti suomalaisten, tämän vuosikym-

menen sateenkaarinuorten hyvinvointia, kokemuksia ja toiveita. Kotimainen tut-

kimusmateriaali on lisäksi sidoksissa ympäröivään kulttuuriin ja tapoihin. Tulok-

sista nousi esille myös perheen merkitys sateenkaarinuorten elämässä ja nuorten 

esittämiä selkeitä toiveita vanhempien suhtautumisesta asiaan. 

Opinnäytetyömme tilaajana toimii Oulun Tyttöjen Talo. Oulun Tyttöjen Talo on 

yksi Suomen seitsemästä Tyttöjen Talosta. Muut Tyttöjen Talot sijaitsevat Es-

poossa, Helsingissä, Kuopiossa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Tyttöjen 

Taloilla toteutetaan sukupuolisensitiivistä tyttötyötä, joka muodostuu talolla käy-

vien nuorten tarpeista. Sukupuolisensitiivisen tyttötyön tavoitteena on tukea tyt-

töjä ja nuoria naisia kasvamaan voimaantuneiksi, omannäköisikseen naisiksi yh-

teisöllisessä ilmapiirissä sekä tukea erityisen tuen tarpeessa olevia tyttöjä ja aut-

taa heitä löytämään voimavaroja elämästään. (Setlementti 2018b; Mulari & Ei-

scher 2012, 8.) Sukupuolisensitiivisyyttä avaamme opinnäytetyössämme lisää 

myöhemmin omassa luvussaan.  

Oulun Tyttöjen Talo on perustettu vuonna 2006. Talon toimintaa rahoittaa Raha-

automaattiyhdistys ja Oulun kaupunki. Tyttöjen Talon toiminta on suunnattu 12–

29 -vuotiaille tytöille ja naisille, mutta tervetulleita ovat myös omaa tyttöyttään ja 
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naiseuttaan tai sukupuolisuuttaan pohtivat henkilöt. Kaikki Talon työntekijät ovat 

naisia ja heidän moniammatillinen koulutustaustansa mahdollistaa monialaisen 

tyttötyön toteuttamisen. Tyttöjen Talolla on runsaasti eri muotoista toimintaa sekä 

ryhmämuotoisesti että yksilötyönä. Ryhmät ovat ohjattuja, luottamuksellisia ver-

taistukiryhmiä. Talon yhteisötoiminta on vapaata yhteistä aikaa ja oleskelua Ta-

lolla turvallisessa ja vastaanottavaisessa ympäristössä. (Setlementti 2018c; 

Vuolle Tyttöjen Talo 2018) 

Oulun Tyttöjen Talolla 12–29 -vuotiaat tytöt voivat halutessaan saada maksu-

tonta seksuaalineuvontaa. Lisäksi Talolla tehdään seksuaaliväkivaltatyötä ja Ou-

lun Tyttöjen Talo on yksi viidestä Suomen Tyttöjen Taloista, joissa toimii Oikeus-

ministeriön rahoittama OTAVA-hanke. OTAVA-hankkeessa tarjotaan matalan 

kynnyksen palveluna maksutonta ja luottamuksellista ohjaavaa, tukevaa ja va-

kauttavaa apua 13 –29 -vuotiaille tytöille ja naisille, jotka ovat kohdanneet seksu-

aaliväkivaltaa. (Vuolle Tyttöjen Talo 2018.) 

Aiheeseen perehtyessämme totesimme, että yleisesti materiaalia sukupuoli-

identiteetistä, sukupuolesta ja muista aiheeseen liittyvistä teemoista on runsaasti 

saatavilla, mutta kyseistä teemaa pohtiville vanhemmille ei ole koottu tietoa ma-

talan kynnyksen palveluihin ja tämä on se ongelma, johon haluamme opinnäyte-

työllämme vastata. Tarkoituksenamme on koota tieto kohdennetusti vanhem-

mille, jotka ovat ehkä nähneet merkkejä sukupuoleen ja siihen liittyviin kulttuuri-

siin odotuksiin kohdistuvaa painiskelua lapsessaan, eivätkä tiedä mistä on kyse 

ja miten he voisivat tukea lastaan tässä asiassa. Tavoitteenamme on luoda PDF-

muotoinen tiedosto, johon on koottu aiheeseen liittyvän perustiedon lisäksi myös 

lähteet, joista lukija voi hankkia lisää tietoa. Lisäksi listaamme oppaaseen tahot, 

joilta sekä vanhemmat että heidän lapsensa voivat saada tukea. Pidämme myös 

tärkeänä sitä, että tuotteemme on selkeä, neutraali ja helppolukuinen.  

Opinnäytetyömme pyrkii opastamaan vanhempia nuoren sukupuoli-identiteetin 

tukemisessa sukupuolisensitiivisin keinoin. Aihetta rajataksemme asetimme op-

paalle vielä tarkempia tutkimuskysymyksiä: Minkälaista tukea nuoret toivovat 

vanhemmiltaan? Millä keinoin vanhemmat voivat lähestyä aihetta nuoren 

kanssa? Mitä tukiverkostoja vanhemmille on olemassa? 
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Opinnäytetyömme teoreettisessa osuudessa käsittelemme sukupuolen määritel-

miä, sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolisensitiivisyyttä yleisesti. Haluaisimme tu-

levassa työssämme sosionomina huomioida sukupuolisensitiivisen työotteen las-

ten ja nuorten kanssa työskennellessämme, joten avaamme sukupuolisensitiivi-

syyttä myös työmenetelmänä. Lisäksi käsittelemme vanhemmuutta ja sen muut-

tuvia rooleja nuoren eri kehityskausien aikana painottuen herkkyyskauteen mur-

rosiän kynnyksellä. Lopuksi esittelemme Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen 

ja käymme läpi sen tuloksia, joita tarkastelemme erityisesti perhedynamiikan nä-

kökulmasta.  

2.2 Toiminnallinen opinnäytetyö ja opinnäytetyöprosessi 

Toiminnallisen opinnäytetyön pyrkimys on luoda esimerkiksi opas, ohjeistus, 

tuote, tapahtuma tai raportti ammatilliselle kentälle. Toiminnallisen opinnäytetyön 

tekemisessä on pääpainona käytännön toteutus ja siitä raportointi. Opiskelijan on 

tärkeää muistaa, että toiminnallisen osuuden edellytyksenä on teoreettisen selvi-

tyksen tekeminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tiedonhankintaa suorittaes-

samme havaitsimme, että monipuolinen teoreettisen materiaalin tarkastelu antaa 

eväitä ja erilaisia näkökulmia aiheeseen perehdyttäessä ja luo perusteita toimin-

nalliselle osuudelle. 

Tutkimusprosessimme ei ole edennyt suoraviivaisesti erityisten kaavioiden mu-

kaan, vaan työvaiheet ovat edenneet vaihtelevassa järjestyksessä joustavasti ja 

limittäin. Tällaista tutkimusprosessia tyypillisesti kuvataan tutkimusspiraalin 

avulla. Tutkimusspiraalin mukaan tutkimus on tavallisesti luonteeltaan joustava, 

vaiheittainen prosessi. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 14.) Tutkimusprosessi 

eteni työssämme vaihe vaiheelta, mutta mahdollisti myös palaamisen aiemmin 

läpikäytyihin osa-alueisiin niiden uudelleen punnitsemiseksi. 
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Kuva 1. Opinnäytetyön vaiheet spiraalimallin mukaan (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 14). 

 

Kuten Kuva 1 osoittaa, aloitimme opinnäytetyöprosessimme tammikuussa 2018 

ottamalla yhteyttä Oulun Tyttöjen Taloon. Tapaamiseen valmistauduimme pohti-

malla meitä kiinnostavia aiheita. Jo suoraan ensimmäisellä tapaamisella löy-

simme aiheen, joka kiinnosti meitä ja on noussut tarpeelliseksi sekä ajankoh-

taiseksi myös Oulun Tyttöjen Talon työssä. Keskustelimme aluksi Oulun Tyttöjen 

Talon kanssa, pidämmekö opinnäytetyömme toiminnallisena osiona vanhem-

painillan, johon kutsuttaisiin sukupuoli-identiteettiään pohtivien nuorten vanhem-

pia, vai kirjoittaisimmeko vanhemmille oppaan lastensa tukemiseen tässä asi-

assa. Vanhempainillan haasteena olisi ollut mahdollisesti kohderyhmän tavoitta-

minen. Lisäksi olemme huomanneet harjoittelujaksojemme aikana, että eri toimi-

joilla olisi tarvetta yleisesti jaettavalle oppaalle. Tarve on tullut ilmi sekä nuorten 

omista toiveista, että sosiaalialan työntekijöiden kanssa keskustellessamme. Me 

toivoimme myös, että voisimme tuottaa opinnäytetyössämme teoksen, joka voisi 

jäädä elämään ja voisi olla myös tulevaisuudessa perheiden tukena. 

 

Tammi-helmikuu

Aiheen valinta ja siihen 
orientoituminen

Maalis-toukokuu

Aiheen rajaaminen, 
suunnitelman 

laatiminen

Maalis-marraskuu

Tiedonhankinta, 
lähdekirjallisuuteen ja 

tutkimuksiin 
perehtyminen

Kesä-joulukuu

Teoreettisen osion 
kirjoittaminen, 

lähdemateriaalin 
analyysi

Joulu-tammikuu

Oppaan laatiminen, 
teoriaosion viimeistely
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Aihetta rajatessamme pohdimme pitkään, onko perusteltua tehdä oppaan tueksi 

nuorten haastatteluja tai kyselytutkimus. Päädyimme lopulta hyödyntämään ole-

massa olevaa tutkimustietoa. Haastattelujen tai kyselytutkimuksen haasteiksi 

olisi muodostunut kohderyhmän tavoittaminen ja työmäärän paisuminen liian 

suureksi opinnäytetyön laajuiseen projektiin nähden. 

 

Tiedonhakua olemme suorittaneet oikeastaan koko kirjoittamisprosessin ajan. Ai-

heeseen perehdyttäessä oma näkemyksemme on kehittynyt ja vaikuttanut työ-

hön tehtyihin valintoihin. Tutkimusspiraalin mukaisesti prosessi ohjaakin teki-

jäänsä harkitsemaan uudelleen jo aiemmin tehtyjä valintoja (Mt., 14). Teoriaosion 

kirjoittamisen aloitimme kesäkuussa, mutta olemme edenneet kirjoittamisessa 

rauhallisesti molempien ajankäytön mahdollisuuksien mukaisesti.  

 

Eri työskentelyvaiheet sulautuivat opinnäytetyössämme luontevasti limittäin ja 

mahdollistivat pohdiskelevan otteen kirjoittamiselle. Näemme että parityönä työs-

kentely edisti pohdiskelevaa otetta ja aiheeseen perusteellisemmin syventymistä. 

Olemme työskennelleet dialogisesti, ideoiden, kommentoiden ja pohtien yhdessä 

toistemme tekstejä ja opinnäytetyöhön liittyviä valinoja. 

2.3 Oppaan laatiminen 

Opasta laatiessa on tärkeää huomioida sen yleistajuisuus, käytännöllisyys, ajan-

tasaisuus, päivitettävyys ja käyttäjäkeskeisyys (Jussila 2006, 25). Uimosen 

(2005) mukaan tärkeintä on määritellä miksi ja kenelle kirjoittaa. Tavoitteen on 

oltava realistinen ja kirjoittajan on pohdittava, missä tilanteessa lukija tarttuu teks-

tiin, mitä hän sillä tekee ja mitä hän odottaa tekstiltä. (Uimonen 2005, 212–213.) 

Viime vuosinakin julkaistussa kotimaisissa sukupuolen ja seksuaalisuuden moni-

naisuutta käsittelevissä julkaisuissa - olivat ne sitten tutkimusraportteja, oppaita 

tai jotain muuta – on tavallista, että julkaisun alkuun tai loppuun on liitetty sanasto, 

jossa avataan sukupuolen moninaisuuteen liittyvää terminologiaa. Mielestämme 

pieni osuus terminologiaa on tekemämme havainnon perusteella hyvä lisätä tuot-

tamaamme oppaaseen. Lähdemme kuitenkin rakentamaan opasta olettamuk-

sesta, että oppaaseen tarttuva vanhempi etsii ehkä havainnoilleen oikeita sanoja 

ja selityksiä. Emme siis edellytä lukijalta aiempaa perehtyneisyyttä aihepiiriin, 
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vaan tarjoamme myös perustietoa. Haluamme kuitenkin pitää terminologian 

osuuden pienenä ja tuoda oppaassa esille erityisesti keinoja, joilla vanhemmat 

voivat ottaa aiheen puheeksi lapsensa kanssa ja minkälaista tukea nuoret ovat 

toivoneet saavansa perheeltään. Tärkeimpänä näemme kuitenkin sen, että van-

hempi onnistuisi luomaan turvallisen, avoimen ja hyväksyvän ilmapiirin, joka voi 

saada nuoren avautumaan ja kokemaan, että hän voi avoimesti olla oma itsensä. 

Tuotamme oppaan sähköisesti jaettavaan PDF-muotoon, jolloin se on helppo ta-

voittaa ja lukea tietokoneella ja mobiililaitteilla, sekä tarvittaessa tulostuskelpoi-

sessa muodossa. Oppaan muodon vuoksi meidän on otettava huomioon, että 

oppaan on oltava toimiva kokonaisuus sekä ruudulta luettaessa, että paperisena 

versiona. Ruudulta luettavaa tekstiä kirjoittaessa on kiinnitettävä huomiota erityi-

sesti tekstin silmäiltävyyteen, rakenteeseen ja helppoon kieleen. Tekstin sisältöä 

kannattaa pilkkoa kokonaisuuksiin ja mahdollisuuden salliessa tietoa voi upottaa 

graafiseen kuvioon tai kuvaan. Kappaleiden on hyvä olla helposti silmäiltäviä, ki-

teytettyjä kokonaisuuksia, sillä lukija voi lukea tekstiä sieltä täältä. Otsikoiden on 

oltava informatiivisia ja väliotsikoiden käyttö on suotavaa, jotta lukija voi heti otsi-

kon silmäiltyään tehdä päätöksen, kiinnostaako asia häntä. Oppaan luettavuutta 

helpottavat myös lyhyet virkkeet ja lukijalle tutun sanaston käyttäminen. (Mt. 

215.) Oppaan visuaalisuudessa haluamme ottaa huomioon myös sen, ettei luet-

tavuus kärsi, mikäli opas tulostetaan mustavalkoisena. 

Rentolan (2008, 95) mukaan on kannattavaa valita neutraali, kaikkitietävä ja per-

soonaton näkökulma, kun kirjoittaa opasta arasta, vaikeatajuisesta tai ristiriitai-

sesta aiheesta. Etäinen ja rauhallinen kirjoitustyyli helpottaa lukijaa itselleen vai-

kean asian pohtimisessa. Vaikka kirjoitamme oppaan ensisijaisesti vanhemmille, 

on tärkeää huomioida, että myös nuori voi lukea oppaan. Vanhemmat voivat esi-

merkiksi saada oppaan nuorelta, joka on jo lukenut sen ja todennut oppaassa 

olevan informaation helpottavan aiheen käsittelyä perheen sisällä.  

Oppaaseen valitsimme kuvia, jotka eivät luo vanhemmalle tai nuorelle ennakko-

asenteita tai mielikuvia siitä, millainen pitäisi olla tai millainen voi olla. Kaikki op-

paassa käytetyt kuvat ovat ilmaisista kuvapankeista ladattuja, tekijänoikeusva-

paita kuvia. Nuori, joka pohtii sukupuoli-identiteettiään voi ilmaista sukupuoltaan 

monin tavoin, eivätkä ulkoiset tekijät välttämättä paljasta meille sitä, miten nuori 
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kokee oman sukupuoli-identiteettinsä. Tuomme oppaassa esille erilaisia tukiver-

kostoja tai palveluntarjoajia, mutta emme halua korostaa tiettyjä tahoja esimer-

kiksi käyttämällä trans- tai sateenkaarivärejä, koska emme halua vahvistaa jo 

olemassa olevia käsityksiä tai ennakkoluuloja sukupuolen moninaisuudesta, 

vaan antaa nuorelle mahdollisuuden määrittää itse itsensä. 

2.4 Oppaan arviointi 

Saatuamme oppaan pientä muokkausta vaille valmiiksi, lähetimme sen luetta-

vaksi muutamalle tuttavallemme kommentteja varten. Kommentoijat valitsimme 

siten, että heidän joukostaan löytyy sekä pienten lasten että teini-ikäisten van-

hempia, sosiaalialan opiskelijoita ja -työntekijöitä. Halusimme kommenttia erityi-

sesti vanhemmilta, joille opas on suunnattu. Koska opinnäytetyömme aihe on 

kiinnostanut myös sosiaalialan harjoittelu- ja työpaikoissamme, halusimme mu-

kaan myös sosiaalialan opiskelijoita ja työntekijöitä. Aikataulun vuoksi emme lä-

hettäneet opasta muualle kommentoitavaksi.  

Saimme hyviä kommentteja oppaan sisällöstä ja rakenteesta. Oppaaseen keho-

tettiin lisäämään lähdeluettelo, jotta lukijalle selviää oppaaseen käytetyn tiedon 

lähteet. Samalla lähdeluettelo voi ohjata lukijaa hankkimaan itsenäisesti lisää tie-

toa aiheesta. Totesimme huomion erittäin tärkeäksi ja lisäsimme oppaan loppuun 

lähdeluettelon. Lisäksi erään vanhemman kanssa keskustelimme sukupuoliristi-

riidasta kertovan kappaleen loppuosasta, jossa kerrotaan pitkään jatkuneen su-

kupuoliristiriidan aiheuttavan nuorelle pahoinvointia ja omaan kehoon kohdistu-

vaa ahdistusta. Vanhempi koki pahoinvointi termin tarkoittavan fyysistä pahoin-

vointia, oksettavaa oloa. Tässä tekstipätkässä haluamme välttää sukupuolidysfo-

ria termin käyttöä ja keskustelimme siitä asiasta kommentoineen vanhemman 

kanssa. Myös vanhempi koki sukupuolidysforian mahdollisesti liian vaikeana ter-

minä joillekin vanhemmille, mikä voisi jopa saada jotkut hylkäämään oppaan. 

Päädyimme lopulta täsmentämään pahoinvointia oppaaseen sekä fyysisenä että 

psyykkisenä. 

Yleisesti ottaen oppaan lukeneet kommentoivat oppaan olevan selkeä, helppolu-

kuinen ja ymmärrettävä. Yksi oppaan lukeneista vanhemmista arvosti erityisesti 

oppaan neutraalia sävyä. Palaute oli siis pääosin positiivista ja sen perusteella 



15 

 

olemme päässeet tavoitteisiimme. Opasta laatiessamme kiinnitimme erityistä 

huomiota selkeään ulkoasuun, helppolukuisuuteen ja neutraaliin sävyyn.    
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3 SUKUPUOLI 

3.1 Sukupuolen määritelmiä 

Sukupuoli on moninainen käsite, johon suomen kielessä latautuu paljon merki-

tyksiä. Tavallisesti termiä seuraa tieto, onko henkilö mies vai nainen. Kuitenkin, 

kun tarkastellaan sukupuolen moninaisuutta, on pureuduttava myös sukupuoli-

termin monitahoisuuteen ja erilaisiin merkityksiin. 

Henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat yhdenmukaisia 

hänelle syntymässä määritetyn sukupuolen kanssa, on cis-sukupuolinen. Esi-

merkiksi cisnainen on henkilö, joka on syntyessään määritelty kehonsa perus-

teella naiseksi ja joka myöhemmin myös sukupuoli-identiteetiltään kokee ole-

vansa nainen. Sana cis on latinaa ja tarkoittaa tämänpuolista, tällä puolella. Cis-

sukupuolisuuden vastakohta on transsukupuolisuus. Transsukupuolisen henki-

lön identiteetti ja sukupuolen ilmaisu eivät vastaa hänelle syntymässä kehon pe-

rusteella määritettyä sukupuolta ja siihen kulttuurisesti liitettyjä odotuksia. Lati-

nankielinen sana trans tarkoittaa toisella puolella. Transsukupuolinen nainen on 

määritetty syntymässä pojaksi, mutta hän on sukupuoli-identiteetiltään nainen. 

Transsukupuolinen mies on syntymässä määritetty tytöksi, mutta kokee olevansa 

mies. (Seta ry 2016; Alanko 2014, 5; Aarnipuu 2008, 88.)  

Muunsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu eivät yk-

siselitteisesti vastaa yhteiskuntamme binääristä sukupuolijakoa. Henkilön ko-

kema ja ilmaisema sukupuoli voi tällöin olla miehen ja naisen yhdistelmä, vaih-

della liukuvasti jaksoittain (eng. gender fluid) tai jotain aivan muuta. Muunsu-

kupuolisuus voi olla henkilökohtainen, omaa sukupuolta kuvaava käsite. (Trans-

tukipiste 2017; Holma, Järvenpää & Tervonen 2018, 11.) 

Biologinen sukupuoli -termi (engl. sex) käsittää henkilön ruumiillisen sukupuolen. 

Sillä tarkoitetaan siis henkilön anatomiaa, kromosomeja, sukuelimiä, hormonita-

soja, kiveksiä, munasarjoja sekä ns. toissijaisia sukupuoliominaisuuksia, kuten 

rintoja, karvoitusta, lihaksia ja ääntä. (Aarnipuu 2008, 64.) Biologinen sukupuoli 

määritellään kaksijakoisesti, vaikka sukupuolen biologiset tunnusmerkit ovat mo-

ninaisia. Useisiin tilanteisiin soveltuva, vähemmän sukupuolen biologisia merk-

kejä korostava, ilmaisu on syntymässä määritelty sukupuoli. (THL 2018b.)  
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Epäselväksi katsottua biologista sukupuolta kutsutaan intersukupuolisuudeksi. 

Se on kattokäsite erilaisille lääketieteellisille tiloille ja selityksille. Intersukupuoli-

suus on synnynnäinen tila, jossa sukupuolta määrittävät fyysiset tekijät ja ominai-

suudet eivät yksiselitteisesti viittaa mies- tai naissukupuoleen, eikä henkilöä näin 

ollen voida helposti määritellä sukuelinten, kromosomien, tai geenien perusteella 

mieheksi tai naiseksi. Usein intersukupuolisuus havaitaan sukuelinten epätaval-

lisesta ulkonäöstä heti syntymän jälkeen, joskus vasta murrosiässä alkavien 

muutosten myötä. Intersukupuolisten ihmisten määrää on mahdotonta arvioida, 

koska ilmiö ei ole lainkaan yksiselitteinen tai selvärajainen. On kuitenkin todettu, 

että intersukupuolisia lapsia syntyisi vähintään yhtä paljon kuin lapsia, joilla on 

Downin oireyhtymä. (Aarnipuu 2008, 68–69; Alanko 2014, 5.) Intersukupuolisuus 

voi tarkoittaa kehollista intersukupuolisuutta tai se voi olla henkilön sukupuoli-

identiteetti (Valojää 2018, 15). 

Sosiaalinen sukupuoli (engl. gender) tarkoittaa sukupuoleen liittyviä rooleja, odo-

tuksia ja merkityksiä. Se on usein kaksijakoinen, kuten biologinenkin sukupuoli, 

vaikka tällaista jakoa pidetään rajoittavana ja sen nähdään ylläpitävän eriarvoi-

suutta. (THL 2018b.) Sosiaalinen sukupuoli on siis henkilön olemista ja elämistä, 

käyttäytymistä ja tietoisuuden tasolla koettua minuutta naisena, miehenä tai jo-

nain muuna (Aarnipuu 2008, 65).  Se on sukupuolen ilmaisemista (engl. gender 

expression), joka tarkoittaa henkilön näkyvää tapaa ilmaista sukupuolta ulkoisesti 

esimerkiksi vaatteilla, puhetavalla ja käytöksellä. Henkilön ulkoisesti ilmaisema 

sukupuoli voi poiketa siitä, mitä hän sisäisesti kokee sukupuoleltaan olevan eli 

mikä hänen sukupuoli-identiteettinsä on. (Schneider 2013, 7.) Sukupuoltaan mo-

ninaisesti ilmaiseva henkilö ei koe välttämättä minkäänlaista ristiriitaa synty-

mässä määritettyyn sukupuoleensa. Lapsilla sukupuolen ilmaisu voi olla moni-

naista ja lapsi voi vaihdella ilmaisuaan eri aikoina. Esimerkiksi lapsi, joka kokee 

olevansa tyttö, voi pukeutua ja elehtiä feminiinisesti, maskuliinisesti tai andro-

gyynisti. (Valojää 2018, 2.) 

Sukupuolirooli on tuttu, sosiaaliseen sukupuoleen liittyvä termi, joka tarkoittaa so-

siaalisen sukupuolen mukaista, odotettua käyttäytymistä tyttönä, naisena, poi-

kana tai miehenä. Sukupuoliroolit ovat siis yhteisön normeja sille, mikä on kum-

mankin sukupuolen ”oikea” tapa toimia eri tilanteissa. Normit ovat erilaisia eri 

kulttuureissa ja muokkautuvat koko ajan. Monissa yhteisöissä onkin määritelty 
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selkeästi, mitkä ovat miesten ja mitkä naisten tehtäviä. (Airaksinen, Pönni & 

Seppo 2001, 6.) 

Juridinen sukupuoli tarkoittaa henkilölle syntymässä tai sukupuolenkorjauspro-

sessin yhteydessä vahvistettua, laillista sukupuolta. Suomessa juridisia sukupuo-

lia on tällä hetkellä kaksi, mies ja nainen. (THL 2018b.) Koska henkilötunnukseen 

sisällytetään aina tieto juridisesta sukupuolesta, Suomen väestörekisterijärjes-

telmä edellyttää, että jokainen lapsi määritellään tytöksi tai pojaksi. Edellytys pä-

tee myös intersukupuolisiin lapsiin. Juridinen sukupuoli näkyy lapsen arjessa eri-

laisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi oppilaitosten järjestelmissä ja terveyden-

huollossa. Sillä on myös merkitystä hormonihoitojen Kela-korvauksia hakiessa. 

Valojää 2018, 9-10.) 

Suomessa sukupuolenkorjausprosessin yhteydessä tapahtuva sukupuolen vah-

vistaminen edellyttää täysi-ikäisyyttä, Suomen kansalaisuutta tai pysyvää asuin-

kuntaa Suomessa sekä lääkärintodistukset henkilön lisääntymiskyvyttömyydestä 

ja henkilön pysyvästä kokemuksesta kuulua vastakkaiseen sukupuoleen. Suomi 

on saanut kritiikkiä ihmisoikeusjärjestöiltä, jotka vaativat Suomen translain uudis-

tamista siten, että itsemääräämisoikeus omaan sukupuoleen toteutuisi ja että 

myös alle 18-vuotiailla olisi mahdollisuus vahvistaa juridinen sukupuolensa. Myös 

tämänhetkinen vaatimus henkilön lisääntymiskyvyttömyydestä nähdään arvelut-

tavana Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain turvaaman 

henkilökohtaisen koskemattomuuden kannalta. (Mt.) YK:n itsenäinen seksuaali-

seen suuntautumiseen ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän asian-

tuntija Victor Madrigal-Borloz kehottaa YK:n yleiskokoukselle suunnatussa rapor-

tissaan jäsenvaltioita takaamaan sukupuolen itsemääräämisoikeuden ilman ih-

misoikeuksia loukkaavia ehtoja, kuten lääketieteellistä diagnoosia, pakollisia hor-

moni- tai leikkaushoitoja, sterilisaatiota tai avioeroa. Madrigal-Borlozin mukaan 

valtioiden tulisi luopua sukupuolivähemmistöjen patologisoimisesta ja tunnustaa 

ei-binääriset sukupuoli-identiteetit, jolloin juridisesti vaihtoehtoja olisi useampia, 

kuin mies ja nainen. (United Nations 2018, 21–23) Suositusten käytäntöönpano 

edellyttäisi, että Suomi uudistaisi kokonaan translain ja siihen liittyvän hoitoase-

tuksen sekä lisäisi juridisten sukupuolimerkintöjen määrää. Maailma muuttuu ja 

yhteiskunnassa on tällä hetkellä tarve ja paine muutoksille, jotta yhdenvertaisuus 

kaikkien ihmisten välillä toteutuu. 
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3.2 Sukupuoli-identiteetti 

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen kokemusta omasta sukupuolestaan. Se 

ei aina vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta tai rajaudu vain kahteen juridi-

seen sukupuoleen. (THL 2018a.) Sukupuoli-identiteetti sisältää myös kokemuk-

sen siitä, millainen henkilö on miehenä, naisena tai sukupuolten välimaastoon 

sijoittuvana (Seta 2015 Sukupuolen moninaisuus, 9). Se on sosiaalinen identi-

teetti, yksilöllinen kokemus yhteenkuuluvuudesta johonkin tiettyyn sosiaaliseen 

ryhmään ja myös eroavaisuuden tunne suhteessa johonkin toiseen ihmisryh-

mään. Sukupuoli-identiteetti ei rakennu lapsen kehittyessä automaattisesti lap-

sen tekemättä mitään, vaan lapsi luo identiteettiään itse yrittäessään aktiivisesti 

ymmärtää ja tulkita omaa ja toisten sukupuolta. (Schaffer 2006, Huuskan 2011, 

225, mukaan.) 

Sukupuoli-identiteetti voidaan nähdä koko ajan käynnissä olevana prosessina, 

joka ei ole pysyvä tai vakaa, vaan voi muuttua elämän aikana olosuhteiden mu-

kaan (Mt). Lapsilla sukupuoli-identiteetti voi olla joustavampi ja liukuvampi, kuin 

aikuisella. He voivat ajatella itseään välillä tyttönä, välillä poikana, välillä jotain 

siltä väliltä tai he saattavat keksiä itselleen täysin uusia määritelmiä. (Brill/Pepper 

2011, 37–41, Schneiderin 2013, 6, mukaan.) Useimmiten ihmisen perustava sa-

mastuminen johonkin sukupuoleen ei kuitenkaan muutu, minkä vuoksi sitä on 

kutsuttu sukupuoleen liittyväksi ydinidentiteetiksi. Sukupuoleen liittyvä ydiniden-

titeetti kehittyy yleensä ihmisillä jo noin kolmen vuoden iässä. (Seta ry 2015, 9.) 

Julkisuudessa on paljon keskustelua siitä, saako lapsia enää puhutella tytöiksi ja 

pojiksi, ja kuinka vessat jaetaan julkisissa tiloissa. On suuri haaste vanhemmille 

ja kasvattajille tasapainoilla tässä muuttuvassa yhteiskunnassa siten, etteivät 

hämmennä lapsia tai luo heille turhaan epäselvyyttä omasta sukupuolestaan, jos 

lapsi tai nuori ei itse ilmaise pohtivansa tai epäröivänsä biologista sukupuoltaan. 

On kuitenkin tärkeää luoda lapsille ja nuorille turvallinen, avoin ilmapiiri ja olla 

vastaanottavainen heistä itsestään kumpuavista ajatuksista ja määritelmistä. 
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Sukupuoliristiriita on voimakasta keholliseen sukupuoleen tai siihen liittyvään su-

kupuolirooliin liittyvää tyytymättömyyttä, sekavuutta ja häpeää (APA 2018). Su-

kupuoliristiriita aiheuttaa henkilössä kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta, jota 

kutsutaan sukupuolidysforiaksi. Sukupuolidysforia voidaan jakaa kehodysforiaan 

ja sosiaaliseen dysforiaan. Kehodysforia tarkoittaa henkilön omaan kehoon ja 

sen syntymäsukupuolelle tyypillisiin piirteisiin kohdistuvaa vierauden ja ahdistuk-

sen tunnetta. Sosiaalinen dysforia tarkoittaa sosiaalisissa tilanteissa syntyvää ah-

distuksen ja pahan olon tunnetta, joka liittyy väärinsukupuolittamiseen eli henkilö 

ei tule tilanteissa nähdyksi omana itsenään. (Seta ry 2016.) Transsukupuolisten 

nuorten kokemukset sukupuoliristiriidasta ilmenevät yksilöllisesti. Toiset kokevat 

sen hyvin kehollisesti ja psykosomaattisesti, toisilla ristiriita ilmenee jatkuvana 

roolikonfliktina ja kroonisena roolipaineena. (Huuska 2011, 242.)  

Sukupuolidysforian tunteet voivat olla hyvin voimakkaita. Oman kehon osat voivat 

tuntua niin vierailta, ahdistavilta ja inhottavilta, että henkilön on mahdotonta kes-

kittyä muuhun. Sosiaalinen dysforia voi aiheuttaa niin suurta ahdistusta, että se 

voi estää sosiaalisen kanssakäymisen tai vaikeuttaa julkisille paikoille mene-

mistä. (Mt.) Sosiaalista dysforiaa kokeva henkilö voi siis syrjäytyä yhteiskun-

nasta, koska kokee niin suurta ahdistusta siitä, että hänet voidaan nähdä biologi-

sen, siis väärän, sukupuolensa mukaan, mikä aiheuttaa ikäviä ja kiusallisia tilan-

teita. YLE:n dokumentti Jannickin murha avasi sukupuolidysforiaa konkreetti-

sesti. Dokumentin päähenkilö, 19-vuotias nuori mies Jannick oli elänyt jo pitkään 

kaksoiselämää. Päivisin hän oli Jannick, öisin hän antoi itsellensä luvan olla 

Michelle, joka pukeutui naisten vaatteisiin. Jannickin perhe oli huomannut hänen 

käytöksessään jotain poikkeavaa jo jonkin aikaa ja äiti yritti saada keskusteluyh-

teyden poikaansa ollakseen tämän tukena ja auttaakseen häntä. Jannick ei kui-

tenkaan kokenut haluavansa apua perheeltään. Dokumentissa korostui Jannickin 

tuntema häpeä omasta poikkeavuudestaan sekä sen aiheuttamasta ahdistuk-

sesta ja vaikeudesta käsitellä asiaa. (Jannickin murha 2015.) Vanhemmille voi 

olla haaste olla nuoren tukena, jos hän ei itse koe tarvitsevansa apua tai pysty 

käsittelemään tunteitaan omasta sukupuolestaan. 

Sukupuoli-identiteetin muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä ei ole tarkkaa tie-

toa. Hyvinvoiva Sateenkaarinuori -tutkimuksen tulosten mukaan transsukupuoli-

sista ihmisistä useimpien tietoisuus sukupuolikokemuksensa ristiriitaisuudesta 
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ympäristön odotuksiin nähden syntyy 4–15 vuoden iässä. (Alanko 2014, 17). Jot-

kut voivat ilmaista sukupuoliristiriitaa jo ennen asian tiedostamista joko toiminnal-

lisesti tai sanallisesti. Useimmiten ristiriitainen sukupuolikokemus tunnistetaan 

alle 18-vuotiaana. Ehrensaft (2011 & 2012, Schneiderin 2013, 7 mukaan) suosit-

telee antamaan lapsen sanoittaa itse, miltä hänestä tuntuu ja miten hän kuvailee 

itseään ilman, että lokeroidaan lapsen ilmaisuja aikuisten ihmisten keksimiin ka-

tegorioihin, jotka ovat lapselle vieraita. Näin pystytään mahdollisimman hyvin ym-

märtämään lapsen omia tuntemuksia, otetaan hänen tarpeensa vakavasti ja kun-

nioitetaan lapsen oikeuksia. Ehrensaft painottaa yksilön olevan asiantuntija oman 

sukupuoli-identiteettinsä suhteen ja toteaa, että vaikka henkilön sukupuolen il-

maisu voi muuttua ajan kuluessa, sukupuoli-identiteetti on tavallisesti aikaa kes-

tävä, muuttumaton kokemus. Mikäli halutaan tietää, miten lapsi kokee itsensä, on 

lapseen kiinnitettävä huomiota ja tarjottava hänelle turvallinen ympäristö. Tämän 

myötä lapsi kertoo itse ajan kanssa, mistä hänen mielestään on kyse. (Schneider 

2013, 7.) On myös mahdollista, ettei lapsi tai nuori välttämättä osaa tai uskalla 

kuvailla ja kertoa tunteistaan ja sukupuolikokemuksestaan vanhemmille tai 

muulle kasvattajalle.  
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4 HUOMIOIVA VANHEMMUUS 

4.1 Sukupuolisensitiivisyys  

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana 

itsenään sekä sukupuoleen kohdistuvien rooliodotusten ja käyttäytymismallien 

avaamista, purkamista ja laajentamista. Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä ha-

vainnoida sukupuolen erilaiset vaikutukset. Sukupuolisensitiivisyys ei ole suku-

puolineutraaliutta. (Setlementti 2018a) Sukupuolisensitiivisyydellä voidaan tar-

koittaa sukupuolinäkökulman huomioonottamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja 

toiminnoissa. Sukupuolisensitiivisyydellä voidaan tarkoittaa kykyä tunnistaa 

miesten ja naisten tai poikien ja tyttöjen erilaisuus sekä erot esimerkiksi tarpeissa 

ja viestintätavoissa sekä kykyä kuunnella ja havainnoida sukupuolten erilaisuutta 

eri konteksteissa. Se on sukupuoleen liitettyjen erilaisten arvojen ja asenteiden 

näkyväksi tekemistä ja tunnistamista. Sukupuolisensitiivisyyttä on pidetty edelly-

tyksenä todelliselle sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle. (Anttonen 

2007,11.) 

Yksi keskeisimmistä sosiaalisista instituutioista on sukupuoli, johon liitymme syn-

tymästämme saakka. Sukupuoleen liittyvät tietyt odotukset, mallit ja rakenteet, 

jotka vaikuttavat kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Yhteiskunnassamme tuo-

tetaan ja uusinnetaan jatkuvasti malleja ja normeja ”oikeanlaisesta” tavasta olla 

tyttö tai poika, nainen tai mies. Sukupuolikäsitykset elävät koko ajan muuttuvassa 

aikakaudessa ja ilmentävät yhteiskunnallista muutosta. Käsitykset ovat aika, -

kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisia ja muuttuvat pinnalla vallitsevien valtasuhtei-

den ja yhteiskunnallisten valtatrendien mukaan. (Setlementti 2018a) 

Lehtonen (2006, Anttosen 2007, 13 mukaan) kuvailemaa ajattelutapaa, joka kiel-

täytyy näkemästä seksuaalisuuden ja sukupuolen kirjoa, ja joka arvottaa yhden-

laista sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisutapaa toista paremmaksi, kutsutaan 

heteronormatiiviseksi. Heteronormatiivisuus määritellään ajattelutavaksi, jonka 

mukaan maailmassa hahmotetaan olevan vain kahdenlaisia ihmisiä, ja ettei ih-

minen voisi olla molempia yhtä aikaa. Ajattelutapaan liittyy eräänlainen toive tai 

oletus kaikkien yksilöiden heteroseksuaalisuudesta. Muunlaisten seksuaalisuuk-
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sien tai sukupuolten olemassaolo kielletään tai niitä pidetään heteroseksuaali-

suutta ja kaksinapaista sukupuolijärjestystä huonompina. Heteronormatiivisuus 

rajoittaa todellisuudessa kaikkien ihmisten mahdollisuuksia.  Sukupuolisensitiivi-

syys kattaa ajattelutavan ja toiminnan, jolla voidaan arvostaa sukupuolen ja sek-

suaalisuuden moninaisuutta. Sukupuolisensitiivisyys on pyrkimystä siihen, että 

kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti sekä huomioidaan suku-

puolen ja seksuaalisuuden moninaisuus ja pyrkimys olemaan arvottamatta hete-

roseksuaalisuutta ainoaksi oikeaksi tavaksi sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmai-

semiseen. (Anttonen 2007,11,13.) 

Sukupuolisensitiivinen työote on eräänlaista vuoropuhetta, jossa pyritään tunnis-

tamaan ja kyseenalaistamaan mahdollisuuksia kaventavia sukupuolittuneita käy-

täntöjä sekä kannustamaan yksilöä löytämään omannäköinen tapa toteuttaa su-

kupuoltaan. Työllä pyritään purkamaan, avaamaan ja laajentamaan sukupuoli-

rooleja sekä sukupuolittuneita käyttäytymismalleja. Sukupuolisensitiivisellä työllä 

pyritään tunnistamaan erilaisia sukupuolen ilmentämisen muotoja, mutta niitä ei 

uusinneta kyseenalaistamatta. Sukupuolisensitiivisessä työssä huomioidaan se, 

että sukupuolella ja sukupuoliodotuksilla on merkitystä lapsen tai nuoren kasva-

miselle ja kehitykselle sekä yksilön toimijuudelle. Työllä tuetaan henkilöä löytä-

mään vaihtoehtojen joukosta omannäköinen identiteetti ja olemisen tapa. Suku-

puolen moninaisuus tunnistetaan ja henkilöä kannustetaan kyseenalaistamaan 

sukupuoleen liittyviä odotuksia. (Setlementti 2018a) 

Sukupuolisensitiivisellä työotteella pyritään tavoittelemaan sosiaalista vahvista-

mista, jolla voidaan tukea nuoren kasvua ja myönteisen sukupuoli-identiteetin ke-

hitystä. Sukupuolisensitiivisen työotteen tavoitteen voisi määritellä pyrkimykseksi 

tarjota moninaisia mahdollisuuksia kasvaa itseään arvostavaksi lapseksi tai nuo-

reksi yhteisössä, jossa arvostetaan erilaisuutta ja tavoitellaan yhdenvertaista toi-

mintaa kaikilla elämän osa-alueilla. Vuonna 2016 voimaan astunut nuorisolaki 

(1285/2016) määrittelee lain tarkoitukseksi tukea nuorten kasvua ja itsenäisty-

mistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvista-

mista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteutumisen lähtö-

kohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä ym-

päristön ja elämän kunnioittaminen. (Anttonen 2007,5.) 
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Uuden sivistyssanakirjan mukaan (Nurmi, Rekiaro & Rekiaro 2001,403) sensitii-

vinen määritellään herkkätuntoiseksi; sensitiivisyys puolestaan herkkätuntoisuu-

deksi ja herkkyydeksi. Erja Anttonen määrittelee sensitiivisyyden sellaiseksi ole-

misen tavaksi tai lähestymisen tavaksi, jossa kasvattaja on herkistynyt ja valpas 

tarkastelemaan kriittisesti omia arvojaan, käsityksiään ja toimintatapojaan. Antto-

sen mukaan sensitiivisyyteen kuuluu myös muutoksen mahdollisuus, sillä tarkas-

telemalla kriittisesti omia oletuksiaan avautuu myös mahdollisuus muuttaa omaa 

toimintaansa. (Anttonen 2007,10.) Pidämme tärkeänä, että vanhempi ottaa myös 

itselleen tilaa ja aikaa pohtia omia tunteitaan lapsensa ilmaisemista ajatuksista, 

ennen kuin muodostaa liian nopeasti johtopäätöksen tai mielipiteen asiasta.  

4.2 Vanhemmuus ja nuoruus 

Vanhemmuuden roolikartan peruskäsitteiden mukaan vanhemmuuden rooli on 

luonteeltaan sosiaalinen, koska se liittyy ihmisen sosiaaliseen asemaan ja toisten 

ihmisten kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Rooleilla on yhteys niihin odotuk-

siin, joita ihmiseen kohdistetaan ja ne tulevat tietoisiksi erilaisten rooliodotusten 

kautta. Esimerkiksi kun vanhempi odottaa lapsensa käyttäytyvän määrätyllä ta-

valla hän heijastaa sanojen, ilmeiden tai eleiden avulla odotuksen lapseensa. 

Lapsi reagoi vanhemman odotukseen jollakin tavalla ja seuraa puolestaan oman 

roolinsa vaikutusta vanhempaan. Näin rooliodotuksista syntyy vastavuoroisia. 

Vanhempi voi kehittää omia vanhemmuuden rooleja koko ajan ja omaksua uusia 

jo ennestään käytössä olevien roolien lisäksi. Vanhempana toimimisen lähtökoh-

tana on aina se, mitä lapsi myönteisen kehityksensä tai hyvinvointinsa tueksi tar-

vitsee. Tarpeet ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat mm. lapsen iän, kehitystilanteen, 

sukupuolen ja temperamentin mukaan. (Ylitalo 2011,9-11.) 

Kaikki vanhemmuuden roolit ovat tärkeitä, mutta lapsen tai nuoren kehityksen 

erivaiheissa roolien merkitys painottuu eri tavoin. Nuoruusiässä lapsen minuuden 

rakentuminen, vuorovaikutussuhteet ikätovereihin ja itsenäiseen elämään suun-

tautuminen ovat nuoren elämässä päällimmäisiä kehitystekijöitä. Nuoren on tär-

keää saada tietää myös vanhempien kanta valintoja tehdessään sekä saada ko-

kemus siitä, että on hyväksytty valinnoistaan huolimatta. Vanhemman tulee olla 
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käytettävissä keskustelijana ja kuuntelijana. Murrosiän aikana ja itsenäistymis-

vaiheen alussa keskusteluyhteys nuoren kanssa voi olla vaikeaa ja tilaa keskus-

telulle ei tahdo löytyä. Nuorella tulee olla mahdollisuus keskustella mieltään as-

karruttavista asioista myös muiden lähiaikuisten, tukihenkilöiden, opettajien tai 

valmentajien kanssa mieltään painavista ja askarruttavista asioista. Tärkeintä 

lapsen tai nuoren kanssa on välittäminen ja vuorovaikutus. Vanhemmasta puhu-

taan joskus tunteiden säiliönä eli aikuinen tunnistaa ja antaa tilaa erilaisten tun-

teiden ilmaisemiselle. Nuoren tehdessä isoja päätöksiä elämässään tarvitsee hän 

vanhemman täyden tuen. Identiteettiään rakentaessa vanhemmilta ja muilta lä-

hiaikuisilta saatu palaute ja rohkaisu vahvistaa identiteetin pysyvyyttä ja kasvat-

taa nuoren autonomiaa. (Rautiainen 2001, 56.) 

Lapsen ja nuoren kehittyessä tärkeitä kehityssaavutuksia on kyky kontrolloida 

omaa halua toisten harjoittaman kontrollin sijasta ja kykyä osata päättää, milloin 

totella sekä milloin toimia itsenäisesti. Suhteellisen autonomian tunnusmerkkejä 

on itsekontrolli ja itseohjautuminen. Nämä tunnusmerkit tarkoittavat valvonnan ja 

ohjauksen siirtymistä kasvattajilta, vanhemmilta tai muilta läheisiltä kehittyvän yk-

silön omalle vastuulle. Lapsen oma halu on merkityksellistä elämän alkuvuosina 

ja se, miten siihen suhtaudutaan, on erittäin tärkeää myöhemmän yksilöllisyyden 

ja yhteisöllisyyden kehittymisen kannalta. Mikä on sallittua itselle, mikä on hyväk-

syttävää muiden taholta ja mikä ei, on kysymys, jota joudutaan punnitsemaan ja 

ratkomaan läpi elämän sekä yksin, että muiden kanssa erilaisissa elämäntilan-

teissa. (Suoninen, Pirttilä-Backman, Lahikainen & Ahokas 2013,121–122.) On 

tärkeää kunnioittaa sukupuoli-identiteettiä pohtivaa nuorta ja hänen omaa tahto-

aan käsitellä tuntemuksiaan ja ajatuksiaan.  

Persoonallista identiteettiä pidetään yllä kaikkien muiden itselle merkitsevien ih-

misten kanssa. Yksilön minäkokemuksen jatkuvuudelle on tärkeää sosiaaliset 

verkostot. Keskeisenä instituutiona on pidetty perhettä, jossa nuori voi saada mo-

nipuolista ja jatkuvaa palautetta itseään koskien ilman mitään suoriutumisvaati-

muksia. Perhe on tärkeä vieraantumiselta suojaava instituutio, joka tukee ja yllä-

pitää yksilöllistä identiteettiä. Yleensä on voitu luottaa perheen elämänpiiriin kuu-

luvien suhteiden jatkumiseen ainakin lasten ja vanhempien suhteen. Muuttumat-

toman sukulaissuhteen samansuuntaisesti vaikuttaa pitkäaikaiset ystävyyssuh-

teet sekä muut ihmissuhteet. (Suominen, Pirttila- Backman, Lahikainen & Ahokas 
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2013, 131.) On erittäin tärkeää yksilön hyvinvoinnille, että hän kokee olevansa 

osa jotain yhteisöä, jossa voi olla oma itsensä. Perheen lisäksi tällaisia yhteisöjä 

voivat olla esimerkiksi ystäväpiiri tai harrastusporukka. Jo yksikin merkitykselli-

nen ihmissuhde voi olla tärkeä yksilön positiiviselle minäkokemukselle. 

Tony Dunderfeltin elämänkaaripsykologian mukaan nuoruus on aikaa, jolloin pi-

tää ikään kuin oppia uudestaan elämään. Nuoren tulee oppia ohjaamaan elämää 

oman yksilöllisyytensä kautta tietoisemmin suhteessa muihin ihmisiin, luontoon 

ja koko maailmankaikkeuteen. Oppiminen jatkuu läpi koko elämän, mutta nuo-

ruudessa tämän voisi kutsua olevan erityisen kiihkeää. Yksilöllisyys ei ole valmis 

vielä nuoruudessa vaan tällöin käydäänkin niin sanotusti läpi yksilöllisyyden val-

mistelu- ja kokeiluaikaa. Nuoruuden ymmärtämisen avainsanoja ovat polariteetti 

ja dualismi, valo ja pimeys. Nuoruuden voisi kutsua olevan voimakasta yksilölli-

syyden heräämistä maailmassa olevien vastakkaisuuksien kohtaamisen tai nii-

den törmäämisen kautta. Näistä syntyvät ristiriidat tai “kitka”, jotka herättävät yk-

silöllisyyden uuteen vaiheeseen. (Dunderfelt 2011, 85-86.) 

Nuoruudessa on erilaisia kehitystehtäviä, jotka ovat haasteita ja näiden kohtaa-

minen ja niistä selviäminen mahdollistavat yksilön kehittymisen ja siirtymisen uu-

teen elämän vaiheeseen. Robert J. Havighurstin mukaan, joka on tunnettu kehi-

tystehtäviä koskevista ajatuksistaan, nuoruuden kehitystehtäviä on saavuttaa 

uusi ja kypsempi suhde molempiin sukupuoliin, löytää itselleen maskuliininen tai 

feminiininen rooli, hyväksyä fyysinen ulkonäkönsä ja oppia käyttämään ruumis-

taan tarkoituksenmukaisesti, saavuttaa tunne-elämässä itsenäisyys vanhempiin 

ja muihin aikuisiin nähden, ottaa vastuuta taloudellisista seikoista, kehittää maa-

ilmankatsomus, arvomaailma ja moraali, joiden mukaan ohjata elämäänsä, pyr-

kiä ja päästä sosiaalisesti vastuulliseen käyttäytymiseen. Näistä voimmekin pää-

tellä, että biologisen kehityksen ohella murrosiässä on erittäin merkityksellistä 

myös ihmisen sisäinen psykologinen kehitys ja kasvaminen. (Mt.) 

Nuoruudessa ihmisessä kutsutaan tapahtuvan eräänlainen kahtiajakautuminen, 

tällöin seksuaalinen ja genitaalinen kehittyminen tapahtuu voimakkaasti ja sa-

malla kehittyy myös kognitiivinen ajatuksellinen kyky. Murrosiän aikana tietoisuu-

den laajenemisen ja kehittymisen myötä mahdollistuu myös ihanteiden eli ideaa-

lien syntyminen. Ajatukset ja tavoitteet suuntautuvat kohti totuuden, kauneuden 
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ja oikeamielisyyden täydellisiä ihanteita. Ihanteista syntyy usein sisäinen into-

himo ja kiinnostus erilaisia ulkoisia kohteita kohtaan. (Dunderfelt 2011,87.) Kiin-

nostuksen ja ihailun kohteita voi olla vaikka erilaiset julkisuuden henkilöt. Nyky-

yhteiskunnan avoimuus ja erilaisuuteen suhtautuminen positiivisemmin toisaalta 

antavat myös uskallusta ihannoida erilaisuutta. Nykytekniikan mahdollistama tie-

don saatavuus ja sosiaalinen media antavat mahdollisuuksia tutkiskella erilaisuu-

den eri muotoja ja voi näin ollen herättää itsessä myös samanlaisuuden koke-

muksia erilaisuutta kohtaan. Teknologia mahdollistaa nuorelle myös vertaistuen 

löytymisen erilaisista yhteisöistä. 

Murrosiässä erilaisten ihanteiden toteuttamisen halu liittyy myös vaatimuksiin, 

joita itselle asetetaan.” Minun on oltava täydellinen, saavutettava oma ihanneku-

vani.” Tätä voidaan kutsua nuoruuden itsetutkiskelun ja filosofoinnin ajaksi. Tä-

män mahdollistaa siirtyminen formaaliseen, abstraktiiviseen ajatteluun. Ihantei-

den ja pyrkimysten voi kutsua olevan kaikessa ylimaallisuudessaan hyvin todelli-

sia! Nuoren kutsutaan etsivän minäkuvaansa sekä maailmankuvaansa. Agres-

siot, uhma, erilaiset tunnevyöryt ja itsenäistymisen taistot on nähtävä näitä kehi-

tysvaiheita vasten. Nuoruudessa psyykkinen sisäinen maailma käy läpi suuren 

rakenteellisen ja toiminnallisen muutoksen. (Dunderfelt 2011,88.) 

Nuoruudessa yksilölliset tarpeet heräävät. Hankaukset ulkomaailman kanssa ja 

erilaiset kokemukset omasta ainutlaatuisuudesta, jota kukaan muu ei ymmärrä, 

voivat viedä omiin sisäisyyden kammioihin. Nuori voi kokea yksinäisyyden katke-

ria tunnelmia ja synkkiä sävyjä tunteissaan. Nuorella voi olla romanttisia haluja 

pois tavanomaisuudesta, seikkailusta kohti jotain erilaista. Joskus täydellinen yk-

sinäisyys, vähäpätöisyyden kokemukset ja epäonnistumiset voivat johtaa jopa 

koteloitumiseen tai pahimmillaan jopa itsemurhan partaalle. Kysymys on ajattelun 

ja halujen tasapainottelusta. Näitä molempia tarvitaan, mutta jos antaudutaan toi-

seen äärimmäisyyteen niin toinen heikentää yleensä toista ja tekee näin ollen 

samalla ihmisestä yksipuolisen. Yksipuolisuus johtaa yleensä siihen, että yksilö 

joutuu sekä itsessään kuin ulospäinkin suojautumaan toista voimaa vastaan, 

koska kokee sen uhkaavan itseään. Tämän takia ihminen rakentaa suojapans-

sareita eli psyykkisiä suojautumiskeinoja, joilla pyrkii turvaamaan kuvan, joka hä-

nellä on itsestään. (Dunderfelt. 2011,90.) Kun nuori ei uskalla olla oma itsensä, 
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ajautuu hän helposti esittämään jotain muuta, kuin mitä kokee olevansa. Tämä 

lisää nuoren sisäitä ahdistusta ja vaikeutta olla omissa nahoissaan. 

Dunderfeltin (2011, 91) mukaan erillisyyden ja oman erilaisuuden hyväksyminen 

ovat yksilöllisen minuuden ja selkeän identiteetin hyväksymisen sisäisiä ehtoja. 

Voiko omaa erillisyyttä ja erilaisuutta hyväksyä kuitenkaan, jos kokee, että ei saa 

tukea läheisiltään? Jos nuori saa taas tukea ja hyväksyntää, eikö näin ollen eri-

laisuuden hyväksyminen ole helpompaa nuorelle itselleen ilman turhia paineita 

täyttää muiden odotuksia ja antaa näin ollen myös luvan hyväksyä yksilöllisen 

minuutensa sekä selkeän oman identiteettinsä. 

Seksuaalisuus on elämänikäinen ominaisuus ja kehitysprosessi kokonaisvaltai-

sen määritelmän mukaan. Seksuaalisuus on jotakin, joka olemassa ihmisessä, 

näkymättömänä, jo syntymästä saakka ja on aina kuolemaan asti. Se on olemista 

ei tekemistä. WHO:n määrittelemän seksuaalisuuden käsitteen mukaan “seksu-

aalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää 

sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumi-

sen ja mielihyvän sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian 

tasoilla. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat 

ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, 

leikki, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulot-

tuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, 

sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja 

hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.” (Cacciatore 

& Ingman-Friberg 2018). 

Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tavoitteena voidaan pitää lapsen tai 

nuoren terveen ja tasapainoisen minäkuvan kehittymistä. Seksuaalikasvatuksen 

tavoitteena tulee olla tukea ja suojella seksuaalista kehitystä. Saamalla tietoa, 

taitoa ja positiivisia arvoja he voivat ymmärtää seksuaalisuuttaan ja nauttia siitä 

sekä luoda turvallisia ja tyydyttäviä suhteita ja ottaa vastuuta omasta ja muiden 

seksuaaliterveydestä ja hyvinvoinnista. Seksuaalikasvatus auttaa nuoria teke-

mään valintoja, jotka parantavat heidän elämänlaatuaan ja kehittää yhteiskuntaa 

myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on 

oikeus saada ikäänsä nähden sopivaa seksuaalikasvatusta. (THL 2010,19.) 
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Tombergin (2018) mukaan Suomessa lasten seksuaalikasvatus on pääsääntöi-

sesti hyvää. Opetussuunnitelmaan kuuluu kouluissa seksuaalikasvatus ja tietoa 

on nykyään muutenkin saatavilla paljon. Seksuaalineuvontaa saa aiempaa hel-

pommin myös kouluterveydenhuollosta tai internetistä. Seksuaalikasvatus ei ole 

puhumista pelkästään seksistä, ehkäisystä tai lisääntymisestä vaan se on myös 

tunnetaitojen, sosiaalisten suhteiden opettelua ja omien tekojen ja toimien mer-

kitysten ymmärtämistä sekä nykypäivänä myös moninaisten ihmisten ja perhei-

den hyväksymistä. (YLE Akuutti 2018b.) 

Jos lapsi tai nuori kyselee seksuaalisuuteen liittyvistä asioista niin niistä on hyvä 

puhua ikätaso huomioiden. Tombergin mukaan murrosiän lähestyessä kysymi-

nen ei ole enää välttämättä niin helppoa, joten aiheesta on hyvä keskustella nuo-

ren kanssa silloin, kun nuori on siihen itse valmis. Seksuaalisuudesta puhuminen 

ei ole välttämättä helppoa, mutta mitä luottamuksellisempi ja avoimempi suhde 

aikuisella on nuoreen, tällöin puhuminenkin erilaisista seksuaalisuuteen liittyvistä 

asioista on helpompaa. Vanhemmat ovat myös omalla esimerkillään seksuaali-

kasvattajia. Lapset ja nuoret tarkkailevat ympärillään vanhempia ja aikuisia siitä, 

miten ollaan parisuhteessa, sekä miten kehosta ja rakkaudesta puhutaan. Kotona 

lapsille opetetaan arvoja ja asenteita ja koulu antaa tietoja ja taitoja seksuaali-

kasvatukseen liittyen. Erilaiset asiantuntijat, kuten terveydenhoitajat ja lääkärit 

antavat nuorelle tarvittaessa vastauksia henkilökohtaisiin pohdintoihin. (YLE 

Akuutti 2018b.) Vanhempien on syytä huomioida, että tapa, jolla he puhuvat it-

sestään, vaikuttaa siihen, kuinka lapsi näkee itsensä ja tarkkailee muita ympäril-

lään. Nykyisin seksuaalikasvatuksen haasteena on varmasti suuri kaikkien käsillä 

oleva tietomäärä, jota on helposti saatavilla internetissä ja millainen tieto on sitten 

hyväksi minkäkin ikäisille. Nuorten käsityksiin seksuaalisuudesta vaikuttaa myös 

voimakkaasti tällä hetkellä vallitseva mediakulttuuri sekä yhteiskunnassa vallalla 

näkyvät normit. Toisaalta nämä kaksi asiaa ovat paikoin myös vahvasti ristirii-

dassa toistensa kanssa ja aiheuttavat epätietoisuutta sekä kahtiajakoisuutta siitä, 

millainen on sallittua olla. 
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5  HYVINVOIVA SATEENKAARINUORI-TUTKIMUSHANKE 

5.1 Sateenkaarinuorten hyvinvointi 

Hyödynnämme esitteen kokoamisessa Nuorisotutkimusseuran ja Setan Hyvin-

voiva sateenkaarinuori -hankkeen tutkimustuloksia. Hyvinvoiva sateenkaarinuori 

-hankkeessa selvitetään ensimmäistä kertaa Suomessa laajalla mittakaavalla 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia eri näkö-

kulmista. (Taavetti, Alanko & Hyttinen 2015, 5.) Hankkeen tutkimustulokset tar-

joavat ainutlaatuista tietoa tämän päivän suomalaisista sateenkaarinuorista, hei-

dän kokemuksistaan yhteiskuntamme suvaitsevaisuudesta sekä heidän toiveis-

taan siitä, miten aihetta käsiteltäisiin perheessä ja lähipiirissä. 

Nuorisotutkimusseura ja Seta ovat toteuttaneet yhteishankkeen Hyvinvoiva sa-

teenkaarinuori-tutkimushanke. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut han-

ketta vuosina 2012-2014 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman varoista. 

Hankkeessa on selvitetty laajasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-

vien nuorten hyvinvointia eri näkökulmista. Hankkeen tuloksista on julkaistu tii-

vistelmä, jossa esitellään hankkeen laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tulok-

set ja se tarjoaa tutkimukseen perustuvia toimen- pide-ehdotuksia sateenkaa-

rinuorten aseman parantamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen (Taa-

vetti 2015). Avaamme tässä luvussa tutkimuksen tuloksia jakaen ne työmme kan-

nalta kahteen oleelliseen osa-alueeseen: Sateenkaarinuorten hyvinvointi sekä 

sateenkaarinuoret ja heidän perheensä.  

Hankkeen määrällinen tutkimus toteutettiin keväällä 2013 laajalla Sateenkaa-

rinuorten hyvinvointia kartoittavalla verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi 1619 15–

25 -vuotiasta nuorta, jotka haastavat seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja. 

Suurin osa vastaajista asui suuressa tai keskisuuressa kaupungissa Etelä-Suo-

messa, mutta vastaajia oli valtion joka osasta. Tutkimuksessa mitattiin nuorten 

hyvinvointia fyysisen ja psyykkisen terveyden, sosiaalisten suhteiden, turvallisuu-

den- ja yhteenkuuluvuudentunteen, väkivaltakokemusten, ahdistelun ja syrjinnän 

osalta. (Taavetti, Alanko & Heikkinen 2015, 6.) 

Hankkeen laadullinen tiedonkeruu toteutettiin kirjoituskeruun ja nuorten ryhmä-

työskentelyn avulla. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen – kirjoituskeruun toteuttivat 
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Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanru-

nousarkisto keväällä 2014. Keruuseen osallistui 132 kirjoittajaa ja heistä 64 oli 

tuolloin 15–25 -vuotiaita. Näiden tutkimuksen ikähaarukkaan soveltuvien osallis-

tujien kirjoituksia hyödynnettiin Hyvinvoiva Sateenkaarinuori -tutkimushankkeen 

laadullisena aineistona. Nuorten ryhmätyöskentely toteutui keväällä 2014 kuuden 

vapaaehtoisen nuoren vetämissä vertaistutkijaryhmissä. Ryhmiin osallistui yh-

teensä 32 nuorta ja he tekivät vertaistutkimusta sateenkaarinuorten arjesta käyt-

täen apunaan verkkokyselyn avointen kysymysten vastauksia sekä tutkimuksen 

sen hetkisiä tuloksia. Vertaistutkijaryhmät dokumentoivat työnsä vapaavalintai-

sella tavalla ja työskentelyn tuloksena oli piirroksia, tekstejä, keskusteluäänitteitä 

ja videoita. (Mt. 8.) 

Verkkokyselyn tulokset osoittavat sateenkaarinuorten voivan keskimäärin huo-

nommin kuin cissukupuoliset tai heteroseksuaalit nuoret. Transidentiteetin omaa-

vien nuorten arvio omasta terveydentilastaan on selvästi kielteisempi verrattuna 

muihin kyselyyn vastanneisiin sateenkaarinuoriin. Tämä näyttäytyy erityisesti nii-

den nuorten kohdalla, jotka eivät voi ilmaista sukupuoltaan oikeaksi kokemallaan 

tavalla. Sateenkaarinuorten tyytyväisyys psyykkiseen terveydentilaansa on sel-

keästi alhaisempi kuin muilla nuorilla, jotka eivät koe sukupuoliristiriitaa. Sateen-

kaarinuorilla esiintyy muita ikätovereitaan enemmän masennus- ja ahdistusoi-

reita sekä itsetuhoajatuksia tai itsetuhoista käyttäytymistä. Vaikka monet ongel-

mat ovat yleisiä sateenkaarinuorten keskuudessa, voi suurin osa heistä kuitenkin 

hyvin. (Alanko 2014, 35; 38–39; 54.) 

Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaiset sateenkaarinuoret kohtaavat syrjin-

tää, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Suurin osa kyselyyn vastanneista sa-

teenkaarinuorista on kokenut haasteita yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista 

suuntautumista koskevien normatiivisten käsitysten vuoksi. Sateenkaarinuorten 

kokeman ahdistelun ja syrjinnän määrä on huolestuttavan suuri. Kyselyyn vas-

tanneista nuorista noin 70% kertoi kokeneensa ahdistelua ja syrjintää. Sateen-

kaarinuoret kokevat myös muita suomalaisnuoria enemmän väkivaltaa. 

Transhenkilöt kokevat cis-ihmisiä enemmän fyysistä, psyykkistä, seksuaalista ja 

hengellistä väkivaltaa. Koetulla väkivallalla oli aina yhteys henkilön sukupuoli-

identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen suuntautumiseen. (Alanko, 

2014, 41–43; 54.)  
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Ystävyys- ja seurustelusuhteet sekä erityisesti toisten sateenkaarinuorten tar-

joama vertaistuki on merkittävä voimavara sateenkaarinuorille (Taavetti, Alanko 

& Heikkinen 2015, 10). Vaikka sateenkaarinuoren omat ystävät suhtautuisivat 

hyväksyvästi ja tukien sateenkaariteemoihin, voi nuori silti kaivata vertaistukea ja 

hakeutuukin piireihin, joissa voi tutustua muihin sateenkaarinuoriin. Kokemusten 

jakaminen vähentää yksinäisyyden ja poikkeuksellisuuden tunnetta. (Taavetti, 

2015, 60.) Verkkokyselyn tulokset osoittavat kuitenkin, että erityisesti transsuku-

puoliset kokevat ystävyyssuhteensa laadullisesti ja määrällisesti huonommiksi, 

kuin cis-nuoret (Alanko 2014, 25). Seksuaalivähemmistöt ovat yleisesti tyytyväi-

siä ystävyyssuhteisiinsa ja kokevat voivansa olla ystävilleen avoimia sekä saavat 

heiltä tukea ja kannustusta (Taavetti, Alanko & Heikkinen 2015, 7). 

Nuorten kodin ulkopuoliset ympäristöt, kuten koulu, armeija, työpaikka ja urheilu 

ovat paikkoja, joissa sateenkaarinuori ei koe voivansa olla turvallisesti oma it-

sensä. Näissä ympäristöissä kyse on mm. siitä, ettei nuori voi osallistua jokapäi-

väisiin keskusteluihin yhdenvertaisesti muiden kanssa, niin että oma sukupuoli-

identiteetti tulee esiin, tai ettei hänellä ole mahdollisuutta ilmaista sukupuoltaan 

siten, kuten hänestä tuntuu oikealta. (Alanko 2014, 54.) Nuorten kertomuksissa 

korostuu myös heidän kohtaamansa syrjintä työpaikoilla sekä sosiaali- ja terveys-

palveluissa. Valitettavasti vain harvat ovat kokeneet, että syrjintään olisi puututtu 

jollain tavalla. Vaikka sateenkaarinuorilla on paljon positiivisia kokemuksia siitä, 

että koulun henkilökunnalta voi saada tukea, kokevat he yleisesti kouluympäris-

tön olevan yhä erittäin hetero- ja sukupuolinormatiivinen sekä opetuksen että op-

pilasilmapiirin osalta. (Taavetti, Alanko & Heikkinen 2015, 11.) Nuoret kuitenkin 

kokevat koulun ilmapiirin käyneen suopeammaksi sateenkaarinuorille vuosien 

myötä. (Alanko 2014, 54.) 

5.2 Perhe 

Tutkimuksesta ilmenee, että sateenkaarinuoret pohtivat miten kertoa omasta 

seksuaalisuuden tai sukupuolen kokemuksestaan kotona. Kertominen voi tulla 

ajankohtaiseksi vasta, kun nuori on löytänyt seurustelukumppanin, joka ei ehkä 

olekaan sitä sukupuolta mitä kotona odotettiin tai kun nuori haluaa alkaa käyttää 

itsestään sukupuolineutraalia nimitystä. Transsukupuolisuudesta tai muusta su-

kupuolen kokemukseen liittyvästä teemasta kertominen voi olla vaikeaa, koska 
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sukupuolen moninaisuus on seksuaalista moninaisuutta vähemmän tunnetum-

paa. Tutkimuksessa on havaittu, että transnuorilla on usein muita nuoria huonom-

mat välit perheeseensä. Asioista kertominen perheelle on kuitenkin tärkeää ja 

välttämätöntäkin jos nuori kokee haluavansa esimerkiksi vaihtaa nimensä tai ha-

keutua sukupuolenkorjausprosessiin. Vaikeimmillaan tilanne jossa vanhemmat 

eivät kykene käsittelemään nuoren sukupuolen kokemusta voi johtaa tutkimuk-

sen mukaan välien katkeamiseen kokonaan. (Taavetti, Alanko & Heikkinen 2015, 

40.) 

Omaa sukupuoli-identiteettiään miettivät nuoret ovat herkkiä havaitsemaan van-

hempien kommenteista, miten vanhemmat suhtautuvat yleisesti sateenkaari-ih-

misiin ja päättelevät havaintojensa pohjalta, miten tietoon heidän kuulumisestaan 

seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön suhtauduttaisiin. Jos nuori kokee, ettei 

häntä hyväksyttäisi, voi hän vaieta muistakin itselleen tärkeistä asioista mikä taas 

voi johtaa perheestä etääntymiseen. Monissa perheissä tutkimuksen mukaan 

vallitsee seksuaalisuutta- ja sukupuolta käsittelevien asioiden puhumattomuuden 

kulttuuri, jonka vuoksi aiheita on vaikea ottaa esille. On havaittu myös, että van-

hemmat jotka suhtautuisivat ongelmattomasti ja hyväksyvästi nuoren kokemuk-

seen eivät oma-aloitteisesti ota asiaa puheeksi vaan nuoren lopulta kertoessa 

asiasta sanovat, että “kyllähän me arvattiin se jo aiemmin”. Vanhemmat voivat 

tehdä kodista turvallisemman sateenkaarinuorelle ottamalla puheeksi sateenkaa-

riaiheita ja ilmaisemalla, miten niihin suhtaudutaan. (Taavetti, Alanko, Heikkinen 

2015, 43.) 

Tutkimuksen mukaan vanhemmat voivat kokea itsensä araksi keskustellessaan 

näistä aiheista, mutta nuorelle se voi olla vielä vaikeampaa. Vanhemmat voisivat 

yrittää auttaa kysymällä haluaisiko nuori kertoa jotain tai miltä hänestä tuntuu? 

Perhesuhteet ovat erilaisia ja henkilökohtaisista asioista keskusteleminen riip-

puukin niiden läheisyydestä. Nuoret pääosin kokevat, että toivovat läheisen otta-

van aiheen puheeksi ja “hiljaisuuden muuri” on ahdistavaa. Joskus läheiset voivat 

olla viimeisiä, jotka asiasta kuulevat. Nuoret pelkäävät helposti pettävänsä van-

hempien ja läheistensä odotuksia, mutta nuoren oman elämän kannalta on tär-

keämpää hyväksyä itsensä kuin yrittää täyttää muiden odotuksia. (Mt.) 
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Tutkimuksessa osa kysymyksistä käsitteli sitä missä vaiheessa oman sukupuo-

len kokeminen on tiedostettu ympäristön odotuksista poikkeavaksi, ja voiko il-

maus ”trans” kuvata tätä kokemusta. Tulosten perusteella tähän liittyvät varhaiset 

kokemukset jäivät pysyviksi, eli niillä vastaajilla, jotka olivat lapsina ilmaisseet toi-

veensa kuulua eri sukupuoleen, tunne pysyi muuttumattomana. (Taavetti, 

Alanko, Heikkinen 2014, 17.) Vanhempien ja muiden lähipiiriin kuuluvien aikuis-

ten tulisikin tiedostaa, että on tärkeää kunnioittaa lapsen kokemusta eikä sivuut-

taa sitä ohimenevänä vaiheena tai tilapäisenä kiinnostuksena. Toki joidenkin 

nuorten kohdalla se voi näin olla.  

Tutkimuksessa selviää, että nuorten kokemuksen perusteella monet vanhemmat 

tarvitsisivat tukea nuoren sateenkaarevuuteen liittyvien tunteiden käsittelyssä. 

Vanhemmilla voi olla asioista virheellisiä käsityksiä ja näin ollen nuori itse muu-

tenkin hankalassa tilanteessaan saa olla oikomassa niitä. Useimpien vanhem-

pien kohdalla tieto, tuki ja riittävä aika voisivat auttaa parantamaan suhtautumista 

asiaan ja keinoja millä tukea nuorta. Tutkimuksen mukaan sateenkaarinuorten 

vanhemmat kokevat, että tukea ei ole riittävästi tarjolla. (Taavetti, Alanko, Heik-

kinen 2014, 54.) 
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa sukupuolen moninaisuudesta, su-

kupuoli-identiteetistä ja vanhemman keinoista tukea lastaan tämän pohtiessa ja 

ilmaistessa omaa, jollain tavalla cis-sukupuolesta poikkeavaa identiteettiään. 

Nuorten toiveiden ja näkökulmien selvittämiseen käytettiin apuna Hyvinvoiva Sa-

teenkaarinuori -hankkeen tutkimustuloksia. Teoriatiedon pohjalta koottiin opas 

sukupuoli-identiteettiään pohtivien lasten ja nuorten vanhemmille, Oulun Tyttöjen 

Talon käyttöön. Opasta esikommentoineet vanhemmat kokivat oppaan selkeäksi 

ja helppolukuiseksi. Olemme toimeksiantajan kanssa myös todenneet, että Oulun 

Tyttöjen Talon asiakaskuntaan kuuluvat nuoret saattavat toimia välikäsinä op-

paan saattamisessa vanhempien tietoisuuteen, joten nuorten arvio oppaasta voi 

olla merkittävä. 

Työparityöskentely oli luonteva valinta, sillä olimme molemmat motivoituneita 

saattamaan opinnäytetyön valmiiksi vuoden 2018 aikana ja olimme jo opintojen 

aikana huomanneet, että yhteistyömme luonnistuu ja pystymme jakamaan työ-

määrät tasapuolisesti. Lisäksi suuntaudumme molemmat opinnoissamme lasten-

suojeluun ja opinnäytetyön mahdollisista aiheista keskustellessamme olimme 

selvästi samoilla linjoilla. Olimme molemmat kiinnostuneita nuorten hyvinvoin-

nista ja halusimme etsiä jonkin työelämän tarpeesta kumpuavan aiheen. 

Koska halusimme opinnäytetyömme aiheen tulevan työelämästä nousevasta tar-

peesta, lähestyimme keväällä 2018 Oulun Tyttöjen Taloa. Suhtauduimme avoi-

min mielin heidän toiveisiinsa ja ensimmäisen tapaamisen aikana valitsimme ai-

heen. Sukupuoli-identiteettiä pohtivien lasten ja nuorten tukeminen vanhemmille 

suunnatun informaation kautta oli meitä molempia suuresti kiinnostava, ajankoh-

tainen aihe, johon tartuimme innolla.  

Aihepiiri on erittäin laaja ja materiaalia sukupuolen moninaisuudesta löytyy run-

saasti. Haasteenamme olikin aiheen rajaus ja oleellisten asioiden poimiminen 

niin teoriaosuuteen kuin itse oppaaseenkin. Meille oli tärkeää lähestyä aihepiiriä 

nuorten tarpeista ja iloksemme löysimme Hyvinvoiva Sateenkaarinuori -hank-

keen, jonka tutkimustulokset tarjoavat runsaasti tietoa tämän päivän sateenkaa-

rinuorista ja heidän kokemuksistaan. Tällä vuosikymmenellä toteutettu tutkimus 
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tarjoaa relevanttia tietoa, johon myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oi-

keuksia puolustavien tahojen asiantuntijat viittaavat tänäkin päivänä.  

Loppuvaiheessa haasteeksemme muodostui töiden ja opintojen yhtäaikaisuus ja 

yhteisen työskentelyajan löytyminen opinnäytetyön viimeistelemiseksi ja oppaan 

puhtaaksi kirjoittamiseksi. Halusimme kuitenkin tehdä työn huolella, joten otimme 

hieman aikalisää varmistaaksemme, että opinnäytetyömme vastaa omia odotuk-

siamme.  

Havaitsimme opinnäytetyötä tehdessämme, että vaikka aihe onkin jossain mää-

rin meille tuttu, saimme runsaasti uutta tietoa ja käsitystä sukupuolen moninai-

suudesta ja sen erilaisista ilmenemismuodoista. Opinnäytetyön tekeminen on 

auttanut meitä sosionomeina ymmärtämään paremmin erilaisuutta ja sen huomi-

oimista työssämme. Koemme saaneemme keinoja, joilla tukea nuorta hänen 

pohtiessaan omaa sukupuoli-identiteettiään, mutta myös keinoja tukea vanhem-

pia ymmärtämään ja tukemaan lastaan.  

Pyrimme pitämään opinnäytetyössämme neutraalin, tutkiskelevan ja pohdiskele-

van sävyn. Halusimme lähestyä aihetta puhtaalta pöydältä ottamatta kantaa puo-

lesta tai vastaan. Koetamme korostaa työssämme sitä, mikä on lapsen ja nuoren 

hyvinvoinnin kannalta paras tapa toimia ottaen huomioon lapsuuden ja nuoruu-

den kehitysvaiheet sekä niihin liittyen vanhemman ja perheen tuen merkityksen. 

Olemme tehneet opinnäytetyömme teoreettisen ja toiminnallisen osan nostaen 

nuorten aseman, heidän toiveensa ja ajatuksensa etusijalle. Aiheeseen olisi mie-

lenkiintoista saada uutta näkökulmaa tuomalla vanhempien tunteita ja ajatuksia 

enemmän esille. Lapsen mahdollinen biologisen sukupuolensa kyseenalaistami-

nen voi aiheuttaa vanhemmassa ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia. Esimerkiksi he-

teronormatiivisessa yhteiskunnassamme aikuisuuteen liitetään yleisesti perheen 

perustaminen, minkä sateenkaareva nuori voi kokea mahdottomana ajatuksena. 

Vanhemman voi olla hyvin haastavaa hyväksyä omien odotustensa mahdollinen 

särkyminen, kun tietyt toiveet oman lapsen tulevaisuudesta eivät täyty. Vanhempi 

voi tuntea pelkoa ja häpeää sekä surua monien muiden hämmentävien tunteiden 

lisäksi. Näihin tunteisiin olisi hyvä pureutua tulevissa opinnäytetöissä esimerkiksi 

haastattelemalla vanhempia tai järjestämällä vanhempien keskusteluiltoja. 
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Pitkällä aikavälillä toivomme, että sähköisesti ladattava opas tulee lisäämään 

vanhempien tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta ja siihen liittyvistä, nuoren 

sisäisistä ja ympäristön luomista ulkoisista haasteista. Lisäksi toivomme oppaan 

auttavan vanhempia keskustelemaan asiasta, vaikka omassa lapsessa merkkejä 

sukupuolen moninaisuudesta ei välttämättä näkyisikään, ja luomaan avoimen ja 

turvallisen ilmapiirin, joka lisäisi perheen keskinäistä luottamusta ja myös lasten 

ja nuorten avoimuutta ja ymmärrystä sateenkaarevia ikätovereitaan kohtaan. 
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