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1 Johdanto 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat olleet viime vuosina esillä laajasti 

muun muassa avioliittolain salliessa samaa sukupuolta olevien avioliiton 

(Avioliittolaki 13.6.1929/234, 1 §). Tämä on nostanut yhteiskunnallista keskus-

telua ja yleinen ilmapiiri on kääntynyt sallivampaan suuntaan. Tähän on vai-

kuttanut myös kirkon myönteisemmäksi muuttunut asenne seksuaalivähem-

mistöjen vihkimistä kohtaan. (Antila 2018.)  Kuitenkin seksuaali- tai sukupuo-

livähemmistöissä koetaan edelleen syrjintää (EU LGBT survey 2013, 15-16). 

”Edistä, ehkäise ja vaikuta” - seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaoh-

jelma 2014-2020 pyrkii edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja seksuaali- 

ja lisääntymisterveyttä kaikenikäisille kansalaisille sukupuolesta ja seksuaali-

sesta suuntautumisesta riippumatta (Klemetti & Raussi-Lehto 2016, 12).  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia ongelmia seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistö kohtaa terveydenhuollossa ja koota näiden perusteella 

opaslehti hoitotyön ammattilaisille, jossa kuvataan seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistön kohtaamisen erityispiirteitä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä hoitotyön ammattilaisten tietoa seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöistä ja kannustaa heitä pohtimaan omia ja työyhtei-

sön työtapoja monimuotoistuvammassa asiakaskunnassa niin seksuaalineu-

vonnan kuin muidenkin terveydenhuollon palveluiden osalta.  
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2  Teoriatausta 

2.1 Sateenkaarisensitiivisyys  

Sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmenemismuodot ovat moninaisia, eikä niitä 

voi rajata tarkasti. Sukupuolta ja seksuaalisuutta ilmennetään vaatetuksella, 

puhetavalla, eleillä, ilmeillä, eli koko olemuksella. Sukupuolen ja seksuaali-

suuden muotoutumiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten biologinen, anato-

minen ja koettu seksuaalisuus sekä sukupuoli.  Jokaisella on oikeus omaan 

seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiinsä ja sen ilmaisuun itselleen sopivalla ta-

valla. (Sukupuolen moninaisuus n.d.)  

Sensitiivisyys, sensitiivinen (engl. sensitivity) tarkoittaa herkkyyttä, herkkä-

tunteisuutta (Kielitoimiston sanakirja n.d.). Sensitiivinen ihminen osaa ja ha-

luaa huomioida toisen ihmisen ja hänen tarpeensa (Cambridge dictionary 

n.d.). Sateenkaarisensitiivisyydellä tarkoitetaan tässä työssä kykyä kohdata 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt herkkätunteisesti, ar-

vostaen, yhdenvertaisesti ja luonnollisesti, kuten kaikkia muitakin ihmisryh-

miä kohdatessa.  

2.2 Seksuaalisuus ja sukupuoli 

Seksuaalisuus on laaja käsite, joka ilmentää ihmisenä olemista ja koskettaa 

kaikkia ikäryhmiä. Seksuaalisuus kokonaisuutena pitää sisällään seksuaalisen 

suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuoliroolit, lisääntymisen, suku-

puolisuhteet, seksuaaliset kokemukset, mielihyvän, käyttäytymisen, halut ja 

asenteet. Kuitenkaan nämä eivät tarkoita sitä, että ihminen ilmentäisi tai ko-



8 
 

 

kisi näitä kaikkia. Seksuaalisuuteen vaikuttavat ihmisen psyyke, moraali, ym-

päristö, uskonto, lait, biologiset, historialliset tekijät ja henkilökohtaiset va-

kaumukset. (Defining sexual health 2006.) 

Valtanen (2009) sanoo seksuaalisen suuntautumisen peruslähtökohtana ole-

van nyky-yhteiskunnassa hetero-olettamus, jonka mukaan ihmiset ovat lähtö-

kohtaisesti kiinnostuneita vastakkaisesta sukupuolesta ja perhe perustetaan 

tämän ajattelumallin ympärille. Jämsän (2008, 32) ja Alangon (2013, 5) mukaan 

ihmisiä pidetään heteroina, kunnes toisin todetaan ja yhteiskuntaa on raken-

nettu heteronormatiivisuuden pohjalle. Heteronormatiivisuus tarkoittaa aja-

tusta, jonka mukaan naisellinen nainen ja maskuliininen mies, ja naisten ja 

miesten välinen suhde on oikea, luonnollinen seksuaalisuuden ilmenemis-

muoto. 

Ihmisen biologinen sukupuoli koostuu eri osatekijöistä, joita ovat anatominen, 

geneettinen ja sosiaalinen sukupuoli. Vilkan (2010, 17-18, 21, 131) mukaan 

anatominen sukupuoli koostuu rakenteellisista ominaisuuksista, kuten mie-

hellä eturauhanen, kivekset, penis ja rakkularauhaset, naisella munasarjat, 

kohtu, emätin ja klitoris. Näistä munasarjat ja kivekset tuottavat hormoneja, 

jotka määrittävät hormonaalisen sukupuolen. Kivesten tuottaman testostero-

nin, ja munasarjojen tuottaman estrogeenin ja progesteronin suhde määrittää 

kumpaa sukupuolta henkilö biologisesti on. Toisinaan hormonaaliset muutok-

set menevät päällekkäin mies-naisluokittelun kanssa.  

Geneettisesti sukupuoli määräytyy hedelmöittymisen hetkellä. Sosiaalinen su-

kupuoli nähdään koettuna sukupuolena, jossa osittain myös valitaan näennäi-

nen biologinen sukupuoli, koska se on yksinkertaisinta. Tähän vaikuttavat 

oma näkemys sukupuolesta, ja se kuinka sitä halutaan ilmentää, mikä suku-

puoli-identiteetti on, sekä ympäristön ja kulttuurin tuomat vaikutukset. Ihmi-

nen ei kuitenkaan valitse seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan, 
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vaan tietoisuus sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta auttaa 

tunnistamaan ihmisessä itsessään näitä ominaisuuksia sekä löytämään oman 

sukupuoli-identiteettinsä. (Vilkka 2010, 17-18, 21, 131.) 

2.3 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt  

Luokittelu hetero-, homo- ja biseksuaalisuuteen perustuu ajatukseen kahdesta 

sukupuolesta, jossa on miehiä ja naisia, jotka ovat kiinnostuneita suuntautu-

misensa mukaan joko samaan tai vastakkaiseen sukupuoleen, tai molempiin 

(Alanko 2013, 18). Biseksuaalilla tarkoitetaan henkilöä, jonka kiinnostus kohdis-

tuu samaan sekä vastakkaiseen sukupuoleen. Tämä voi vaihdella elämän eri 

vaiheissa. Homoseksuaalilla tarkoitetaan henkilöä, jonka seksuaalinen kiinnos-

tus ja rakkaus kohdistuvat samaan sukupuoleen kuin hän on itse. Arvion mu-

kaan 5-10% miehistä ja naisista ovat homoseksuaaleja. (Vilkka 2010, 54-56.) 

Panseksuaalilla tarkoitetaan henkilöä, jonka kiinnostus ei ole sukupuolesta riip-

puvainen, vaan hän tuntee vetoa kaikkia sukupuolia kohtaan. Panseksuaali-

suus on käsitteenä osittain päällekkäinen biseksuaalisuuden kanssa. (Seksuaa-

linen suuntautuminen n.d.) 

Seksuaalivähemmistöä ei kuitenkaan voi luokitella vain näin yksinkertaisesti 

sen monimuotoisuudesta johtuen. Yksilön oma kokemus seksuaalisuudestaan 

on perinteisistä määritelmistä poiketen huomattavasti parempi keino seksuaa-

lisuuden määrittelemiseksi. (Seksuaalinen suuntautuminen n.d.) 

Intersukupuolisella henkilöllä on syntyessään anatomisesti molempien suku-

puolien piirteitä, yleensä toinen sukupuoli enemmän korostuneena kuin toi-

nen. Tämä saattaa tulla esille vasta murrosiässä, jos esimerkiksi tytölle ei tule 

kuukautisia. Jos lapsi on syntyessään selvästi intersukupuolinen, määritellään 

sukupuoli epäselväksi. Tämä voi olla vanhemmille vaikea tilanne, koska tietoa 
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asiasta ei välttämättä ole. Vaihtoehtoina on tällöin antaa lapsen kasvaa inter-

sukupuolisena, jolloin päätös omasta sukupuolesta jää lapsen itsensä määritel-

täväksi. Toisinaan vanhemmat päättävät lapsen sukupuolesta, ja sukupuoli 

korjataan vanhempien toiveiden mukaan ja lapsi kasvatetaan tämän sukupuo-

len mukaan. Murrosikä voi olla intersukupuoliselle nuorelle vaikeaa aikaa, 

kun kehossa tapahtuu muutoksia, jotka eivät vastaa välttämättä koettua suku-

puolta. (Vilkka 2010, 26-28.) 

Transsukupuolinen kokee syntyneensä väärään sukupuoleen; hän kokee fyysis-

ten sukupuoliominaisuuksiensa olevan ristiriidassa koettuun, psyykkiseen su-

kupuoleen. Yleensä ristiriita koetaan jo varhaisessa lapsuudessa. Tilannetta 

pyritään toisinaan korjaamaan kirurgisesti sukupuolenkorjausprosessilla, 

mutta siihen sisältyy myös hormonihoitoja. Sukupuolenkorjausprosessi on 

vuosia kestävä, ja perustuu aina psykiatriseen lausuntoon. (Jämsä 2008, 35.) 

Transvestiitti vastaa sukupuoli-identiteetiltään yleensä anatomista sukupuolta, 

mutta kokee ajoittain tarvetta ilmaista itseään pukeutumalla vastakkaisen su-

kupuolen vaatteisiin. Queer ei halua identifioitua kumpaankaan sukupuoleen, 

koska kokee sukupuolen ja seksuaalisuuden määrittelemät rajat ahtaiksi, ja 

kyseenalaistaa näitä. (Alanko 2013, 5.) Kolmas sukupuoli ja muunsukupuoli-

nen tarkoittavat niitä, jotka eivät sovi mies-naisjaotteluun, mutta voivat olla 

miehiä tai naisia, jotain niiden väliltä, tai jotakin sen ulkopuolelta. (Sateenkaa-

risanasto 2018.) 
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2.4 Sateenkaariperhe 

Tilastokeskus määrittelee perheen koostuvan yhdessä asuvista henkilöistä, 

jotka ovat avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Perheeseen 

voi kuulua myös lapsia. (Käsitteet n.d.) Sosiaalisella vanhemmuudella tarkoi-

tetaan arkivanhemmuutta, joka ei ole sidoksissa geneettiseen, juridiseen tai 

biologiseen vanhemmuuteen (Mikä sateenkaariperhe n.d.) 

Sateenkaariperheeksi kutsutaan lapsiperheitä, joissa vanhemmista yksi tai 

useampi ovat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Käsite on laa-

jakirjoinen ja siihen sisältyvät perheet ovat keskenäänkin erilaisia ja vaikeasti 

lokeroitavia. (Mikä sateenkaariperhe n.d.) Perheet määrittelevät itse, kuulu-

vatko sateenkaariperheisiin, ulkopuolinen taho ei voi määritystä heidän puo-

lestaan tehdä. Asia on parasta varmistaa avoimesti kysymällä. On tärkeää, että 

kaikki perheenjäsenet tunnistetaan perheeseen kuuluviksi, eikä perheenjäse-

niä ohiteta, olla huomioimatta tai estetä osallistumasta esimerkiksi lääkäri-

käynnille. (Kuosmanen & Jämsä 2007, 53-54.) Sateenkaariperhe elää tavallista 

lapsiperhe-elämää, johon kuuluu samoja arkisia rutiineja kuin muissakin lap-

siperheissä (Jämsä 2010, 28).  

Trans- tai muunsukupuolisen vanhemman perheessä vanhemmista vähintään 

yksi kuuluu sukupuolivähemmistöön. Polyperheessä vanhemmuus on jaettu 

polyamorisessa suhteessa elävien vanhempien kesken ja perhe koostuu yh-

destä perheyksiköstä. Sateenkaariuusperheessä uusperhe muodostuu lasten syn-

tymän jälkeen ja yksi tai useampi uusperheen vanhemmista kuuluu seksuaali- 

tai sukupuolivähemmistöön. Nais- tai miesparin ydinperheessä vanhemmat ovat 

samaa sukupuolta ja ovat myös juridisesti lastensa vanhempia. Miesparin 

ydinperhe on adoption vaikeuden vuoksi sekä sijaissynnytysjärjestelyiden 

hintavuuden ja vaikeuden takia harvinaisempi. (Mikä sateenkaariperhe n.d.) 
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Apilaperheessä lapset ovat yhteisiä kahden eri perheyksikön välillä. Kaikki van-

hemmat ovat usein lasten sosiaalisia vanhempia, mutta juridisista syistä vain 

kaksi heistä voi lain silmissä olla lasten virallisia vanhempia. Apilaperheessä 

sosiaalisia vanhempia ovat kaikki ne, joita perheessä kutsutaan vanhemmiksi. 

Apilaperhe voidaan jaotella myös neliapilaperheisiin, kolmiapilaperheisiin tai 

kaksiapilaperheisiin, joissa nimen mukaisesti on kahdesta neljään vanhempaa. 

Kaksiapilaperhettä voidaan kutsua myös kumppanuusvanhemmuudeksi. 

(Mikä sateenkaariperhe n.d.)  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja sateenkaariperheitä kohdatessaan tu-

lisi pitää mielessä, ettei perhemallilla ole vaikutusta lapsen tulevaan seksuaali-

seen suuntautumiseen eikä siihen, kehittyykö perhemallista riippuen lapsista 

feminiinisiä tai maskuliinisia, joka on toisinaan vallitseva ajatus. Sateenkaari-

perheiden lasten hyvinvointi vastaa muiden suomalaislasten hyvinvointia. 

(Aarnio, Kallinen, Kylmä, Solantaus & Rotkirch 2017, 11, 21.) 

2.5 Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön kohtaaminen terveyden-

huollossa 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvilla on samat oikeudet saada hy-

vää hoitoa, kuin kenellä tahansa muullakin (Ryttyläinen & Valkama 2010, 99). 

Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden (2014) mukaan sairaanhoitajana on tärkeää 

edistää ja ylläpitää kaikenikäisten ihmisten terveyttä, huolimatta heidän elä-

mäntilanteistaan tai esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisestaan. Sairaan-

hoitajan on kohdattava jokainen asiakas kunnioittaen tämän yksilöllisiä ar-

voja, tapoja ja vakaumusta. Hoitosuhde perustuu aina luottamukseen ja vuo-

rovaikutukseen, sairaanhoitajan tehtävänä on toimia oikeudenmukaisesti yk-

silökohtaisista muuttujista huolimatta. 
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Suomen laki ajaa kaikille tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Yhdenver-

taisuuslaissa sanotaan, ettei ketään saa syrjiä sukupuolisen suuntautumisen 

takia (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 8§). Laki naisten ja miesten välisestä 

tasa-arvosta (8.8.1986/609, 1 §) sanoo, ettei ketään saa asettaa eri asemaan su-

kupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista (1992/785, 3 §) toteaa, että henkilöllä on oikeus ilman syrj 

intää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Sa-

maa sukupuolta olevilla on nykyään mahdollisuus solmia avioliitto (Avioliit-

tolaki 13.6.1929/234, 1 §). 

Suomen rikoslaista aikuisten homoseksuaalinen kanssakäyminen poistui 

vuonna 1971 ja Suomen lääkintähallituksen ylläpitämästä 

sairausluokituksesta homoseksuaalisuus sairautena poistui vuonna 1981. 

Edelleen sairausluokituksesta Suomessa löytyy seksuaalisuuden 

monimuotoisuutta liittyvät ilmiöt, kuten transsukupuolisuus ja 

interseksuaalisuus, joita pidetään edelleen terveydellisinä häiriöinä. 

Kohtaaminen hoitotyön kentällä saattaa siis tapahtua sellaisen ammattilaisen 

kanssa, joka on opiskellut aikana, jolloin homoseksuaalisuus on nähty 

sairautena. Edelleen ajatellaan, että suokupuolivähemmistöt ovat 

terveydellisten häiriöiden ilmiöitä. (Hentilä, Nissinen,  Stålström & Tuovinen 

2011, 13.) 

Hoitotyön ammattilaisten on tärkeää käyttää oikeita termejä kohdatessaan su-

kupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia asiakkaita. Väärä termi tai alen-

tava puhuttelutapa voivat estää tai viivästyttää tarvittavan avun saamista ja 

jopa traumatisoida asiakasta, joten hoitohenkilökunnan kouluttaminen suku-

puoli- ja seksuaalivähemmistöistä ja heidän kohtaamisestaan on äärimmäisen 

tärkeää. (McCabe, McMillan, Padilla & Fawcett 2018.) Ryttyläisen ja Valkaman 

(2010, 99) mukaan työyhteisön periaatteiden omaksuminen, sekä omien esiin 
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nousseiden kysymysten käsittely auttaa itselleen vieraiden asioiden kohtaami-

sessa. 

2.5.1 Ammattilaisen persoona ja asenteet 

Asiakas kohtaa hoitosuhteessa aina ensimmäisenä hoitajan oman persoonan, 

joka määrittelee hänen silmissään sen, kuinka suhde tästä eteenpäin jatkuu. 

On iso ero, kohtaako asiakas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin negatiivi-

sesti suhtautuvan, ehkä asenteellisen hoitajan, vai asiakkaansa tasavertaisesti 

kohtaavan ammattilaisen. Vuorovaikutustilanteessa asiakkaan ei tulisi joutua 

kohtaamaan ammattilaisen negatiivisia asenteita tai mahdollisesti ajatuksia 

siitä, että seksuaalinen ja sukupuolinen monimuotoisuus olisi vika tai sairaus. 

(Vilkka 2010, 85-86.) 

Ammattilaisten omien tunteiden, valmiuksien ja tiedon tunnistaminen luo 

pohjaa hyvälle yhteistyösuhteelle. Ammattihenkilön hyvä itsetuntemus voi 

tuoda asiakassuhteeseen tasavertaisuuden ja dialogisuuden ilmapiirin. (Hen-

tilä, Nissinen, Stålström & Tuovinen 2011, 28-29.) Tämä tarkoittaa sitä, että 

hoitajan tulisi käsitellä omaa seksuaalisuuttaan ja asenteitaan, jolloin hän on 

myös valmis vastaanottamaan ja käsittelemään asiakkaan seksuaalisuutta ja 

sukupuolta koskevia asioita (Ryttyläinen & Valkama 2010, 133).  

Hoitajan arvomaailma ja asenteet määrittelevät työskentelytapoja ja antavat 

suunnan ammatilliselle toiminnalle (Åstedt-Kurki P. ym. 2008, 140). Hoitajan 

asennoitumisella on merkitystä siihen, kuinka asiakas kokee itsensä. Jos asia-

kas kokee hoitajan suhtautuvan kielteisesti seksuaalisuuteensa tai sukupuo-

leensa, on hänen myös silloin vaikea hyväksyä itseään. (Vilkka 2010, 85-86; 

Ryttyläinen & Valkama 2010, 132.) Hoitotyössä tulisi muistaa, että vähemmis-

töä kohdatessa heidän elämäänsä säätelevät samat ihmissuhdekysymykset 
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kuin heteroillakin. Myös heillä voi olla ongelmia parisuhteessa, vanhemmuu-

teen liittyviä kysymyksiä, terveyteen liittyviä huolia tai parisuhdeväkivaltaa. 

(Ryttyläinen & Valkama 2010, 99.) 

2.5.2 Puheeksiotto 

On tärkeää ottaa asiakkaan kanssa puheeksi tämän seksuaalisuus silloin, kun 

se on hyvän hoidon ja asiakkaan edun kannalta tarvittavaa, ja esittää tarkenta-

via kysymyksiä hänen sukupuoli-identiteetistään ja suuntautumisestaan. 

Luonnollisia tilanteita ottaa seksuaalisuus puheeksi ovat keskustelut lääkkei-

den, toimenpiteiden, sairauden tai hoitojen vaikutuksista seksuaalisuuteen. 

Keskustelussa tulisi vallita molemminpuolinen luottamus, ja asiakkaalla tulisi 

olla tunne, että seksuaalisuudesta voi puhua. Hoitajan ei pidä tehdä oletuksia 

potilaan seksuaalisuudesta ja parisuhteen muodosta, koska kaikki eivät ole 

heteroseksuaaleja. Parisuhteesta kysyessä voi käyttää esimerkiksi ilmaisua 

kumppani. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 141.)  

Hoitajan on toimittava puheeksiottajana seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liit-

tyvissä kysymyksissä, koska tämä tuo asiakkaalle luvan niihin liittyvistä asi-

oista puhumiseen. Luonteva suhtautuminen auttaa vuorovaikutustilanteissa 

ja luo onnistuneita kohtaamisia. Usein kuitenkin sukupuoli ja seksuaalisuus 

koetaan ihmisen yksityisasiana, jolloin niistä keskusteleminen koetaan entistä 

vaikeampana. Hoitaja saattaa myös kokea, että seksuaalisuudesta ja sukupuo-

lesta puhuminen on vaikeaa, ja haluaa suojella sekä itseään että asiakasta epä-

mukavalta tilanteelta, ja jättää täten aiheen kokonaan väliin. (Ryttyläinen & 

Valkama 2010, 129-131.) Esimerkiksi PLISSIT tuo seksuaaliterveysneuvonnan 

jokaiseen asiakaskohtaamiseen mukaan ja jokaisen hoitotyön ammattilaisen 

tulisi osata käyttää sitä työssään. 



16 
 

 

PLISSIT-mallin ensimmäistä tasoa voidaan kuvata puheeksi ottamiseksi tai 

sallimiseksi (Permission), jolloin asiakkaalle annetaan lupa seksuaalisuuteensa 

ja siitä puhumiseen. Sukupuolineutraalius ja avoimet kysymykset luovat asi-

akkaalle mahdollisuuden puhua seksuaalisuudestaan niin halutessaan. Toi-

sena tasona on rajatun tiedon anto (Limited Information), jossa asiakas saa it-

seään koskevaa seksuaalineuvontaa. Jokaisen hoitotyön ammattilaisen tulee 

osata antaa rajatun tiedon seksuaaliterveysneuvontaa. Kolmannella tasolla 

asiakas saa erityisohjeita (Spesific Suggestions). Erityisohjeet voivat sisältää 

hyvinkin erilaisia asioita eri asiakkaille ja tässä vaiheessa asiakas voi tarvita jo 

seksuaaliterapiaa, mikäli hoitotyön ammattilainen ei koe olevansa kykenevä 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Neljännellä tasolla puhutaan jo intensiivi-

sestä terapiasta (Intensive Therapy) ja viimeistään tässä vaiheessa kuvaan as-

tuvat koulutetut seksuaaliterapeutit. (Vuola 2003, 261-266.) 

Myös kysymykset siitä, millaista tukea asiakas on aiemmin saanut, onko tämä 

kokenut syrjintää tai yksinäisyyttä sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumi-

sen vuoksi, tai millaisia käsityksiä hänellä itsellään asian vuoksi on, on hyvä 

ottaa mukaan keskusteluun. Vähemmistöön kuuluvan henkilön voi olla han-

kala ottaa vaikeita asioita puheeksi. Auttava ja ymmärtävä työote näkee koko-

naisuuden, jossa moninaisuutta kunnioitetaan, ihmistä arvostetaan, siinä ote-

taan puheeksi vaikeitakin asioita, työstetään pelkoja ja ennakkoluuloja sekä 

rakennetaan minäkuvaa ja opitaan arvostamaan itseään, surraan sekä iloitaan.  

(Hentilä, Nissinen, Stålström & Tuovinen 2011, 31-32.)  

Puheeksiottoon on kehitetty useita eri toimintamalleja. Esimerkiksi BETTER-

malli antaa luvan keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja vaikka se 

onkin kehitetty syöpää sairastavan asiakkaan kanssa keskusteluun (Mick, 

Hughes & Cohen 2004), se toimii hyvin myös muualla terveydenhuollon pal-

veluissa. ALLOW-mallissa seksuaalisuuden puheeksiottamisessa huomioi-

daan myös ammattilaisen osaamisen rajat (Murtagh 2010, 444).  
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BETTER-mallin mukaan seksuaalisuus otetaan asiakkaan kanssa ensin pu-

heeksi (Bring up), jonka jälkeen hänelle kerrotaan, että seksuaalisuudesta voi-

daan puhua ja se on jopa toivottavaa (Explain), vaikka kaikkeen ei vastausta 

heti löytyisikään. Ammattilainen lupaa selvittää ja hankkii tarvittavat tiedot 

asiakkaan auttamiseksi (Tell) ja kannustaa asiakasta ottamaan seksuaalisuu-

tensa puheeksi terveydenhuollossa aina niin halutessaan (Timing). Syöpää 

sairastavalle asiakkaalle kerrotaan hoitojen sivuvaikutuksista, mutta tätä vai-

hetta on hyvä käydä läpi myös esimerkiksi elintapojen vaikutuksesta tervey-

teen tai seksuaaliterveydestä huolehtimiseen (Educate). Viimeisenä mallin 

mukaisena toimintona on keskusteltujen asioiden huolellinen kirjaaminen asi-

akkaan tietoihin (Record). (Mick, Hughes & Cohen 2004.) 

ALLOW-mallissa ensimmäiseksi kysytään (Ask) asiakkaan seksuaalisuudesta. 

Seuraavaksi (Legitimize) on tarkoitus selventää asiakkaalle, miksi asiasta on 

tärkeää voida keskustella ja asiakkaalta halutaan myös lupa keskustelulle. 

Ammattilaisen on tärkeää tunnistaa omat osaamisensa rajat (Limitations), 

jotta asiakas saa tarvitsemaansa ohjausta ja neuvontaa. Tarvittaessa asiakas on 

tärkeää osata ohjata esimerkiksi seksuaaliterapiaan. Kysymysten tulisi olla 

avoimia (Open), jotta asiakas voi myös itse työstää aihetta eteenpäin. Asiak-

kaan kanssa työskennellään (Work) yhdessä heränneiden kysymysten tai on-

gelmien parissa. (Murtagh 2010, 444.) 

2.6 Opaslehti 

Hyvä opaslehti sisältää aiheen olennaisimmat osat ja esittää ne helposti ym-

märrettävässä muodossa, hyvin otsikoituna. Teksti on koottu lukijaa ajatellen, 

tekijälle itsestäänselvyyksiä unohtamatta. (Vinkkejä ohjetekstin tekijöille n.d.) 

Tekstin on oltava hyvää ja selkeää kirjakieltä ja siinä on mietittävä lukijalle he-

rääviä kysymyksiä. (Lampinen & Matilainen 2005, 49-51). 
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Kun opaslehti sisältää käytäntöön pantavia toimintaohjeita, on niiden oltava 

lukijalle perusteltuja ja toiminnan laatua parantavia. Sisällön on oltava perus-

teltua ja tutkittuun näyttöön perustuvaa, totta. Keskeisimmät lähteet on hyvä 

kirjata opaslehden loppupuolelle, jotta lukija voi myös itse tutustua lähdema-

teriaaliin luotettavista lähteistä. (Mts. 49-51.)  

Tämän opinnäytetyön pohjalta koostettavan opaslehden rakenne on A4 ko-

koa, sisällöltään helposti ymmärrettävä ja selkeä. Ulkoasu on värillinen, mutta 

sisäsivuilla värejä on käytetty hillitysti. Sisältö käsittää tiiviisti keskeisimmät 

käsitteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, sekä ammatilliseen tasa-ar-

voisen kohtaamiseen lyhyitä käytännön ohjeita. Opaslehden ulkoasu ja teksti 

ovat yksinkertaista ja helppolukuista. 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja 

tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisia ongelmia seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistö kohtaa terveydenhuollossa ja koota näiden perusteella 

opaslehti hoitotyön ammattilaisille, jossa kuvataan seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistön kohtaamisen erityispiirteitä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä hoitotyön ammattilaisten tietoa seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöistä ja kannustaa heitä pohtimaan omia ja työyhtei-

sön työtapoja monimuotoistuvammassa asiakaskunnassa niin seksuaalineu-

vonnan kuin muidenkin terveydenhuollon palveluiden osalta.  

Tutkimuskysymys: 

Millaisia erikoispiirteitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kohtaamisessa 

on terveydenhuollon palveluissa? 
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4 Toteutus 

4.1 Menetelmä 

Tämän opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui tutkimuksellinen kehittämis-

toiminta ja kirjallisuuskatsaus, jossa tarkoituksena on kartoittaa ja koota sel-

keä kokonaiskuva jo tehtyjen tutkimusten mukaan ilmenneistä seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen kohtaamista ongelmista terveydenhuollossa. Salmi-

sen (2011, 3, 6) mukaan kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa yläluokkiin kuvai-

leva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tai meta-analyysi. 

Lisäksi nämä voidaan jakaa vielä alaluokkiinsa. Kuvailevan kirjallisuuskat-

sauksen alaluokkia ovat narratiivinen ja integroiva kirjallisuuskatsaus, joista 

tähän työhön on otettu menetelmäksi narratiivinen ote. 

Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa Salmisen (2011, 7) mukaan tavoitteena 

on saada laaja käsitys aiheesta, tiivistettynä selkeään ja helppolukuiseen lop-

putulokseen. Yhteenvedossa pyritään johdonmukaisuuteen ja ajantasaiseen 

tietopakettiin, josta hoitotyön ammattilaiset voivat saada vinkkejä parempaan 

kohtaamiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajien kanssa. 

Tutkimuksellisen kehittämistoiminnan tutkimuksellisuus näkyy tässä opin-

näytetyössä tiedon analysoinnissa ja arvioinnissa. Valittujen tutkimusten on 

tarjottava tietoa, jota voidaan käyttää toiminnan kehittämisessä. (Toikko & 

Rantanen 2009, 21-22.) 

Kiteleyn ja Stogdonin (2014, 10) mukaan tutkimuskysymyksiin haetaan eri 

lähteiden kautta kattavasti vastauksia, joiden avulla voidaan pyrkiä kehittä-

mään hoitotyön ammattilaisille parempia toimintamalleja näiden vähemmis-

tön edustajien kohtaamiseen.  
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Opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on tavoitteena saada aikaan varsinaisen opinnäytetyön li-

säksi myös jokin konkreettinen tuote, kuten video, ohjeistus, tai opaslehti ku-

ten tässä opinnäytetyössä. Toiminnallisen opinnäytetyön pohjana käytetään 

näyttöön perustuvaa tietopohjaa, jota sovelletaan opaslehden käytännön rat-

kaisuihin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10, 42-43.) 

Opaslehden tarkoituksena on olla helppokäyttöinen työkalu hoitotyön am-

mattilaisille, jolloin opinnäytetyön tuotosta voidaan hyödyntää tarvittaessa jo-

kapäiväisissä asiakaskontakteissa. Opaslehteen kerätään tiivistetyssä muo-

dossa faktatietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä hyviä keinoja 

heidän kohtaamiseensa.  

4.2 Tiedonhaku ja aineiston kuvaus 

Tämän opinnäytetyön tiedonhaussa on käytetty sosiaali- ja terveysalan omia 

tutkimusartikkelitietokantoja, kuten esimerkiksi Cinahl, Medic ja Melinda, 

joista on haettu luotettavaa ja kattavaa tutkimusmateriaalia. Työhön on hy-

väksytty 10 kappaletta alle 10 vuotta vanhoja tutkimusartikkeleja sekä yksi 

Suomessa vuonna 2007 julkaistu tutkimus sateenkaariperheiden kokemuk-

sista sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kouluissa, sillä tämänkaltaista tutki-

musta ei tuoreempana ole saatavilla. (Liite 1.) Tutkimusartikkeleissa on keski-

tytty länsimaissa tehtyisin tutkimuksiin, kulttuuritaustan yhteensopivuuden 

vuoksi.  

Hakusanoina on aineistoa hankittaessa käytetty sanoja, kuten seksuaaliset vä-

hemmistöt, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, terveydenhuolto, seksuaali-

neuvonta, seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti, seksuaali-identiteetti, seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöt ja kohtaaminen. Englanninkieliset asiasanat, 

kuten homosexuality, healthcare ja homophobia, käännettiin MOT-sanakirjan 
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avulla. Näiden lähteiden suomentamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Ha-

kulausekkeina on käytetty mm. seksuaalivähemmistöt terveydenhuollossa, 

seksuaalisuus AND seksuaalivähemmistöt AND 2008 -> 2018 AND tervey-

denhuolto, seksuaalivähemmistöt AND kohtaaminen, seksuaalivähemmistöt 

AND syrjintä, transvetismi AND terveydenhuolto, homosexuality AND atti-

tude AND Europe, homosexuality, homosexuality AND healthcare. 

Sisäänotto- ja poissulkukriteerit: 

 Tutkimus/artikkeli vastaa tutkimuskysymykseen 

 Tutkimus/artikkeli julkaistu vuosina 2008-2018 

 Tutkimus/artikkeli maksuttomasti luettavissa kokonaisuudessaan 

 Tutkimuksen/artikkelin kieli suomi tai englanti 

 Tutkimus/artikkeli keskittyy täysi-ikäisiin seksuaali- ja/tai sukupuoli-

vähemmistöön kuuluviin ihmisiin 

 Tutkimus on tehty länsimaissa 

 

4.3 Aineiston analyysi 

Aineisto analysoidaan sisällön analyysin keinoin. Kerättyä aineistoa verrataan 

toisiinsa järjestelmällisesti ja työhön haetaan näyttöön perustuvaa tietoa, joka 

toistuu tutkimusartikkeleissa ja muissa materiaaleissa, jotta aiheesta saadaan 

selkeä ja tiivis kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Aineiston perusteella koo-

taan yhteen kattava pohja opinnäytetyölle ja opaslehdelle. 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006a; 2006b) kuvaavat analyysiä tutki-

mustulosten tulkintana ja tiivistämisenä. Tehtyjä tutkimuksia ja niiden tulok-

sia havainnoidaan ja verrataan toisiinsa sekä kirjallisuuteen. Opinnäytetyön 

tekijöiden on tiedettävä, mitä käsiteltävä aineisto koskee ja pyrittävä nosta-

maan sen informaatioarvoa. 



22 
 

 

Tutkimusten ja lähdemateriaalin valikoiduttua materiaaliin perehdyttiin huo-

lellisesti. Aineistoja verrattiin toisiinsa, samankaltaisuuksia pyrittiin löytä-

mään niin tutkimusten kuin lähdemateriaalienkin osalta ja tuloksia tiivistettiin 

helppolukuisemmaksi.  

5 Tulokset 

Euroopan alueella vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan syrjintää tai häi-

rintää seksuaalisen suuntautumisen vuoksi edeltävän vuoden sisällä oli koke-

nut 47% kyselyyn vastanneista. 59% väkivaltaa kokeneista koki väkivallan tai 

sen uhan johtuneen seksuaalisesta suuntautumisestaan. Virkavallalle ilmoitet-

tiin syrjinnästä tai väkivallasta vain harvoin, sillä vastaajat eivät uskoneet siitä 

olevan seuraamuksia tekijälle. (EU LGBT survey 2013, 3.) 

Peters, Lisy, Schofield ja Jefford (2018, 29-30) huomasivat tutkimuksessaan pu-

heeksi ottamisen tärkeyden osana seksuaali- ja sukupuolivähemmistön ter-

veydenhuollon palveluja silloin, kun se on hoidon kannalta tärkeää. Vähem-

mistöön kuuluvat ihmiset saattavat itse kokea puheeksi ottamisen vaikeana, 

mutta terveydenhuollon ammattilaisten ottaessa aiheen esille, siitä puhumi-

nen voidaan kokea helpompana. Puheeksiotto koettiin jopa terveydenhuollon 

ammattilaisen velvollisuudeksi. Puheeksiottoa vaikeuttivat tutkimuksen mu-

kaan pelko ja aiemmat negatiiviset hoitokokemukset, kuten syrjintä ja hoidon 

laadun heikkeneminen.  

Kansainvälisissä tutkimuksissa on noussut esille seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöjen kokema syrjintä terveydenhuollon palveluissa. Koettuja ongel-

mia ovat olleet eriarvoinen suhtautuminen asiakkaaseen, jos tämän suuntau-

tuminen on ollut tiedossa. Asiakas ei ole tullut kuulluksi tai häntä on kieltäy-
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dytty hoitamasta, ammattilaisten käytös tai puhetyyli on ollut epäkunnioitta-

vaa, tai asiakkaaseen ei ole osattu suhtautua luontevasti. Tämä voi johtaa ter-

veydenhuollon palveluiden välttelyyn, jolloin terveysongelmat kasvavat. Laa-

jan tutkimuksen yhtenä tuloksena oli myös se, että seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöillä oli saman ikäisiin heteroihin verrattuna enemmän terveysongel-

mia. (Abel, Beckett, Burkhart, Elliott, Kanouse, Lyratzopoulos, Roland & 

Schuster 2014, 9-16; Fredericks, Harbin & Baker 2017, 400-402.) 

Morenon, Laochin & Zaslerin (2017, 376) mukaan seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöön kuuluvat voivat jopa salata hoitonsa kannalta tärkeitä asioita hoi-

tohenkilökunnalta, koska he pelkäävät tiedon vaikuttavan esimerkiksi hoidon 

laatuun. Lee & Kanji (2017, 80-81) sanovat tutkimuksessaan seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöjen olevan valtaväestöä suuremmassa riskissä mielenter-

veysongelmien puhkeamiseen, päihteiden väärinkäyttöön ja itsemurhaan. 

Tutkimuksen mukaan näille riskeille altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi syr-

jintä, oletukset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä tietämättömyys.  

Asiakkaisiin suhtautuminen saattaa terveydenhuollon palveluissa lähteä he-

tero-olettamuksesta ja mahdollinen parisuhde voidaan ajatella automaattisesti 

heterosuhteena. Hoitoontulotilanteessa huomioidaan usein vain mies-nais-ja-

ottelu. (Huotari, Pitkänen, Tuokkola & Törmä 2014, 177-178.) Grigorovich 

(2016, 110-113) toteaa tutkimuksessaan, että ikääntyneiden kotihoidon palve-

luissa tulisi huomioida asiakkaan mahdollinen seksuaali- ja/tai sukupuolivä-

hemmistöön kuuluminen osana palveluiden järjestämistä automaattisesti. 

Vaikka ikääntyneet eivät tutkimuksissa tuoneet esiin kokemuksiaan välittö-

mästä syrjinnästä tai huonosta kohtelusta, ilmeni syrjintä välillisenä tai raken-

teellisena osana terveydenhuollon palveluja. Palveluita suunniteltaessa ei 

huomioitu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden 

erityisiä tarpeita asioinnin tai tiedonsaannin osalta. Palvelut on voitu täten ko-

kea esteellisinä. (Huotari, Pitkänen, Tuokkola & Törmä 2014, 177-178.)   
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Ryttyläisen ja Valkaman (2010, 49) mukaan seksuaalivähemmistöön kuuluvat 

naiset voivat pelätä leimautuvansa terveydenhuollonpalveluissa ja saattavat 

siksi vältellä esimerkiksi gynekologisia tutkimuksia tai ehkäisystä keskustele-

mista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat naiset tietävät gyneko-

logisten tutkimusten olevan tärkeitä, mutta häpeä, kivulias tutkimus tai hoito-

henkilökunnan vähäinen ohjaus tutkimuksen kuluessa, saavat heidät välttele-

mään niitä (Gomes de Carvalho, Sidartha Martins Nóbrega, Lima Rodrigues, 

Oliveira Almeida, Tavares de Mello Abdalla & Yasuko Izumi Nichiata 2013, 

936).   

Hoitohenkilökunta saattaa myös sivuuttaa ehkäisyvälineiden suosittelemisen 

naisten välisessä seksissä, vaikka monet sukupuolitaudit tarttuvatkin suku-

puolieritteiden välityksellä, koska ehkäisyssä usein keskitytään nimenomaan 

raskaudenehkäisyyn. Hoitohenkilökunta voi myös jättää seksuaalisen suun-

tautumisen täysin huomiotta ja toimivat heteronormatiivisen käytännön mu-

kaisesti. Jotkut terveydenhuollon ammattilaiset saattavat jopa uskoa, ettei sek-

suaalinen suuntautuminen ole tärkeää terveydenhuollon näkökulmasta (Go-

mes de Carvalho ym. 2013, 937.) Kuitenkin tutkitusti myös naisten välisessä 

seksissä sukupuolitautien tarttuminen on mahdollista ja sukupuolitautites-

teissä säännöllisesti käyminen on suositeltavaa seksuaalisesta suuntautumi-

sesta ja sukupuolesta huolimatta (Addis, Davies, Greene, MacBride-Stewart & 

Shepherd 2009, 651-652). 

O’Neill (2012, 14-15) kuvaa tutkimuksessaan, kuinka äitiyspalveluissa ras-

kaana olevan äidin samaa sukupuolta oleva puoliso saatetaan jättää kokonaan 

huomiotta tai häntä voidaan kohdella alentavasti, esimerkiksi sukulaisena tai 

tukihenkilönä. Monet hoitotyön ammattilaiset kohtelivat äitejä myös auto-

maattisesti heteroina ja tutkimukseen osallistujat kertoivat joutuneensa jatku-

vasti kertomaan seksuaalisuudestaan. Tämä koettiin rasittavana ja energiaa 

vievänä, turhana osana hoitoa.  
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Suurien ikäluokkien vanhetessa yhä useampi vanhuspalvelujen piirissä oleva 

iäkäs on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluva. Kuitenkin myös van-

huspalveluissa suhtautuminen asiakkaisiin on hetero-olettamuksen pohjalla, 

kun hoitoontulotilanteessa tunnistetaan vain mies-nais-jaottelu, ja parisuhde-

status ajatellaan lähtökohtaisesti perheelliseksi heteroksi. (Huotari, Pitkänen, 

Tuokkola & Törmä 2014, 177-178.)  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ikääntyneiden pelko sosi-

aali- ja terveyspalveluissa esiintyvistä ennakkoluuloista, värinkäsityksistä ja 

huonosta suhtautumisesta voi saada välttämään näiden palveluiden käyttöä, 

jolloin terveysongelmien ja syrjäytymisen riski kasvaa. Vanhuspalveluista sek-

suaali- ja sukupuolivähemmistöjen odotukset ovat huonoja koettujen aiem-

pien sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta saatujen huonojen kokemusten 

kautta. (Huotari, Pitkänen, Tuokkola & Törmä 2014, 177-178.) 

6 Pohdinta 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

Aineiston keruu ja analysointi toteutetaan huolellisesti ja tarkkuutta noudat-

taen. Lähdemateriaaleista saatua tietoa verrataan toisiinsa aktiivisesti ja läh-

teet itsessään on valittu kriittisesti. Viittaukset alkuperäiseen aineistoon teh-

dään asianmukaisesti ja niitä kunnioittaen.  (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6.) 

Opinnäytetyön luotettavuutta tuo tutkimuskysymys, joka on selkeä ja ohjaa 

työn etenemistä tiettyjen raamien sisällä. Tutkimuskysymykseen on palattu 

työn eri vaiheissa pohtien vastaako kerätty aineisto kysymykseen. Kerätty ai-

neisto on esitetty vastaamaan alkuperäistä tuloksia vääristelemättä. Aineiston 
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valinnassa on huomioitu kaikki, eikä valintaa ole tehty mukailemaan haluttua 

lopputulosta. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsittelemi-

nen Suomessa 2012, 8-9; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006c.)  

Koska opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, on tutkimustulosten oltava so-

veltuvia käytettäväksi valmiina työnä monelle eri kohderyhmälle. Tämä edel-

lyttää objektiivisia tutkimustuloksia, rehellisyyttä ja uskottavia tuloksia hyvän 

tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. (Hyvä tieteellinen käytäntö ja 

sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa 2012, 6.) Työssä on pyritty 

säilyttämään objektiivisuus analyysin aikana, mutta tulkintaa ei pystytä vält-

tämään täysin analyysin ollessa aina myös subjektiivista. Opinnäytetyön teki-

jöiden omat kokemukset, maailmankuva ja arvot tuovat analyysiin myös sub-

jektiivisen tulkinnan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.) 

Opinnäytetyö on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ra-

portointiohjeiden mukaisesti, jolloin opinnäytetyön rakenne, viittaukset sekä 

lähdeluettelo ovat tehty hyvien luotettavien tutkimusperiaatteiden mukaisesti 

(Liukko & Perttula 2017). Opinnäytetyöhön on käytetty pääsääntöisesti enin-

tään kymmenen vuotta vanhoja lähteitä, joten tieto katsotaan luotettavaksi ja 

ajantasaiseksi. Tutkimusten hankinnassa käytetään sosiaali- ja terveysalan 

omia tutkimusartikkelitietokantoja, joista etsitään luotettavaa ja kattavaa, 

näyttöön perustuvaa materiaalia. Tutkimusartikkelitietokantoja käytettäessä 

pyritään varmistamaan, että työssä käytettävät aineistot ovat hyvän tieteelli-

sen käytännön mukaisia ja noudattavat tieteen arvoja ja tutkimusetiikkaa. Täl-

löin voidaan luottaa siihen, että tutkimus on uskottavuudeltaan ja luotetta-

vuudeltaan riittävä. (Kuula 2011.)   

Opinnäytetyön eettisyys korostuu myös siinä, että työssä nostetaan seksuaali-

sen vähemmistön kohtaaminen terveydenhuollossa yhtä tärkeäksi kuin mui-

denkin asiakkaiden, ja siinä pyritään tuomaan kohtaamiseen monipuolisia 
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työkaluja hoitoalan ammattilaisille. Eettisyys näkyy tasa-arvoisen kohtaami-

sen tärkeytenä. Luotettavuus näkyy työssä myös opaslehden, ja koko työn, 

käytettävyytenä, sillä työ on hyödynnettävissä laajasti sosiaali- ja terveysalalla 

(Toikko & Rantanen 2009, 125-126).  

6.2 Tulosten tarkastelu  

Jämsän (2008, 130-134) mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-

vat aikuiset käyttävät samoja sosiaali- ja terveyspalveluita kuin kaikki muut-

kin aikuiset. Perusterveydenhuolto on paikka, josta esimerkiksi lähdetään liik-

keelle, jos henkilöllä on kokemus oman sukupuolensa moninaisuudesta, ja 

hän tarvitsee tähän apua. Myös inter- tai transsukupuolisen läheiset saattavat 

hakea tätä kautta apua asioiden käsittelyyn. Niin Abel ym. (2014, 9-16) että 

Moreno ym. (2017, 387-392) painottavat tutkimustuloksissaan seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistöön kuuluvien tarpeiden huomioimisen tärkeänä osana 

palvelujen kehittämistä, käyttökokemuksia tulisi pyrkiä parantamaan aktiivi-

sesti ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat tulisi huomioida yh-

tenä osana asiakaskuntaa. 

Asiakasta kohdatessa keskustelu tulisi käydä neutraalisti, ilman olettamuksia 

parisuhteesta ja sukupuolesta. Vaikkei asiakastilanteissa kukaan olisikaan ot-

tanut puheeksi seksuaalista suuntautumistaan, se ei tarkoita, etteikö asiak-

kaissa heitä olisi. Kaikissa asiakastilanteissa henkilön tai perheen moninaisuus 

ei tule esille, eikä se kaikissa hoitotilanteissa tarpeellista olekaan. Voi miettiä, 

onko asiakkaan seksuaalisella suuntautumisella merkitystä keuhkoputkentu-

lehdusta hoidettaessa, ja toisaalta taas miettiä, onko masennuksesta hoitoon 

hakeutuneen henkilön identiteetin ja perhetaustan käsittely oleellinen asia 

masennuksen hoidossa. (Jämsä 2008, 123; Peters ym. 2018.)  
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Keskusteltaessa parisuhteesta on tärkeää muistaa sukupuolineutraali lähesty-

mistapa. On parempi kysyä puolisosta tai parisuhteesta, kuin vaimosta, mie-

hestä ja tyttö- tai poikaystävästä. (O’Neill 2012, 15.) Heteronormatiivisuutta 

tulisi Fredericksin ym. (2017, 405-406) mukaan välttää. Terveydenhuollon am-

mattilaisten on tärkeää tutustua seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kohtaa-

miseen liittyviin erityispiirteisiin. Gomes de Carvalho ym. (2013, 936) painot-

tavat avoimen keskustelun tärkeyttä osana terveydenhuoltoa ja erityisesti su-

kupuolitautitartuntojen vähentämisessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön 

kuuluvien keskuudessa. 

Moninaisuus olisi hyvä olla esillä esimerkiksi odotus- tai vastaanottohuoneen 

seinillä julisteissa, tai asiakkaille suunnatuissa esitteissä. Tämä välittää hyväk-

syvän ilmapiirin, ja tuo myös tunteen, että vähemmistöt huomioidaan.  (Jämsä 

2008,130-134.) 

Ikääntyneet seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat henkilöt tar-

vitsevat niin kotihoidon kuin palveluasumisenkin puolella hyväksyntää ja su-

kupuolen tai seksuaalisuuden tiedostamista hoitohenkilökunnan puolelta. On 

tärkeää, että ikääntynyt, kuten kuka tahansa, saa olla oma itsensä, eikä hänen 

tarvitse piilottaa osaa minuudestaan. (Grigorovich 2016, 114.) Moni seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöön kuuluva ikääntynyt on yksinäinen, vain harvalla 

on lapsia, joka myös tarkoittaa sitä, että hänellä ei ole ollut kotona ketään, joka 

pitäisi huolta, ja näin ollen hän tarvitsee vanhuspalveluita heteroja aikaisem-

min. (Huotari, Pitkänen, Tuokkola & Törmä 2014, 177-178.)  
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6.3 Opaslehden arviointi 

Opaslehden tavoitteena oli olla helppolukuinen työkalu hoitotyön ammattilai-

sille ja tämä tavoite toteutui. Opaslehdestä saatiin ulkoasultaan selkeä ja hel-

posti ymmärrettävä, väriä on käytetty vain kansilehdessä ja sisäsivujen sivu-

numeroissa. Tulostaessa voidaan itse valita, minkä väriselle paperille opas-

lehti halutaan, joten värejä haluttiin käyttää hillitysti. Teksti on sovitettu si-

vuille niin, että kaksi sivua voidaan helposti tulostaa yhdelle sivulle rinnak-

kain. 

Opaslehti suunniteltiin antamaan tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töistä ja tuomaan yksinkertaisia ja helppoja vinkkejä heidän kohtaamiseensa 

terveydenhuollon palveluissa. Sisältö sopii toisaalta myös terveydenhuollon 

ulkopuolelle ajankohtaisuutensa osalta ja se sisältää hyödyllistä tietoa kaikille 

vähemmistöjen kanssa työskenteleville. Esille nostettiin myös terveydenhuol-

lon ammattilaisia ohjaavia lakeja ja ohjeita. Teksti pyrittiin kuitenkin pitämään 

tiiviinä ja yksinkertaisena, jotta opaslehti olisi mahdollisimman helposti lähes-

tyttävä. 

Opaslehdessä olevat vinkit ja ohjeet kohtaamiseen perustuvat täysin valittui-

hin tutkimuksiin. Luotettavuus, ajankohtaisuus ja tasa-arvo olivat tärkeässä 

asemassa valittaessa teoriatietoa oppaaseen. Kokonaisuutena opaslehti sopi-

van pituinen ja sisältää tärkeimmät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöä kos-

kevat käsitteet sekä niiden selitykset. 
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6.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Tutkimustuloksista on pääteltävissä, että syrjintää, väheksyntää ja ongelmia 

on terveydenhuollon palveluissa olemassa. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, 

että hoitotyön ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan seksuaali- ja sukupuoli-

vähemmistöön kuuluvat ihmiset avoimesti ja luonnollisesti. Terveydenhuol-

lon palveluissa on kehitettävä toimintamalleja, joissa syrjintä on mahdotonta 

ja vähemmistöön kuuluvat ihmiset voivat luottaa terveytensä ammattilaisten 

käsiin. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kohtaamisesta voisi jatkossa tehdä katta-

van kyselytutkimuksen niin hoitotyön ammattilaisille, kuin vähemmistöön it-

sensä luokitteleville ihmisillekin. Ammattilaisille suunnattuna tutkimus voisi 

käsitellä kohtaamista: kuinka seksuaalisuus tai sukupuoli huomioidaan ter-

veydenhuollon palveluissa ja kuinka esimerkiksi puheeksiottoa voitaisiin pyr-

kiä helpottamaan. Asiakkaille suunnattuna kyselytutkimus voisi perehtyä esi-

merkiksi hyviin ja huonoihin kokemuksiin terveydenhuollon palveluissa tai 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistön terveydenhuollon palveluihin kohdistu-

viin odotuksiin ja toiveisiin. 
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lanti. 

Sexual Mi-
norities in 
England 
Have Poorer 
Health and 
Worse 
Health Care 
Experiences: 
A National 
Survey. 

Seksuaalivä-
hemmistön ja 
heteroseksu-
aalisten ih-
misten väli-
sen koetun 
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terveyden-
huoltopalve-
lujen käyttö-
kokemusten 
vertailu. 

Kyselytutkimus 
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Englannin ter-
veyspalvelujen 
käyttäjälle. 39% 
vastauskatta-
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vastausta, joista 
seksuaalivähe-
mistöön itsensä 
luokittelevia 
27,497 kpl.) 

Seksuaalivähem-
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koettu terveys ja 
huonompia ter-
veydenhuollon 
palvelujen käyt-
tökokemuksia. 
Seksuaalivähem-
mistöön kuulu-
vien tarpeet tulisi 
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pyrkiä paranta-
maan palvelujen 
käyttökokemuk-
sia. 

2 Grigorovich, 
A. 2016. 
Kanada. 

The meaning 
of quality of 
care in home 
care settings: 
older lesbian 
and bisexual 
women's 
perspectives. 

Selvittää sek-
suaalivähem-
mistöön kuu-
luvien ikään-
tyneiden (yli 
55-vuotiai-
den) naisten 
odotuksia 
laadukkaista 
kotihoidon 
palveluista. 

Teemahaastat-
telu, johon osal-
listui 16, 55-72 
vuotiasta, seksu-
aalivähemmis-
töön kuuluvaa 
naista.  

Laadukkaaseen 
kotihoidon pal-
veluun sisältyvät 
asiakkaan kunni-
oittaminen, tä-
män toiveiden ja 
tarpeiden huomi-
oiminen sekä 
seksuaalisuuden 
monimuotoisuu-
den ymmärtämi-
nen. 

3 Huotari, K., 
Pitkänen, S., 
Tuokkola, K. & 
Törmä, S. 2014. 
Suomi. 

Ikäihmisten 
moninaisuus 
näkyväksi: 
selvitys vä-
hemmistöi-
hin kuulu-
vien ikään-
tyneiden 
henkilöiden 
kokemasta 
syrjinnästä 
sosiaali- ja 
terveyspal-
veluissa. 

Selvittää 
missä määrin 
ja millaisena 
syrjintä tulee 
viranomais-
ten tietoon 
sekä millaisia 
syrjintäkoke-
muksia 
ikääntyneillä 
on. 

374 alkuperäistä 
kanteluasiakir-
jaa kahdessa 
aluehallintovi-
raston toimipis-
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mistövaltuute-
tulle tulleet 
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sosiaali- ja ter-
veyspalveluja 
koskevat kante-
lut. 144 ikäänty-
nyttä haastatel-
tiin yksilö- ja 

Ikääntyneet eivät 
yleensä olleet ko-
keneet välitöntä 
syrjintää ja huo-
noa kohtelua so-
siaali- ja terveys-
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ammin syrjintä 
oli välillistä tai 
rakenteellista. 
Ikääntyneitä vä-
hemmistöryh-
miin kuuluvia ei 
otettu huomioon 
palveluissa eikä 
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ryhmähaastatte-
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haastateltiin yh-
teensä 47. 

ajateltu, että asi-
akkaina on myös 
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oinnin ja tiedon 
saannin tarpeita. 
Monet palvelut 
olivatkin koke-
musten mukaan 
esteellisiä. 
 

4 European un-
ion agency for 
fundamental 
rights. 2012. 
Luxemburg. 

EU LGBT 
survey. Eu-
ropean Un-
ion lesbian, 
gay, bisexual 
and 
transgender 
survey. 

Kattava selvi-
tys täysi-
ikäisten sek-
suaali- ja su-
kupuolivä-
hemmistön 
perusoikeuk-
sista Kroati-
assa ja 27 EU-
maassa.  

Anonyymi onli-
nekyselytutki-
mus, johon vas-
tauksia saatiin 
93,079 kappa-
letta itsensä sek-
suaali- ja/tai su-
kupuolivähem-
mistöön luokit-
televilta ihmi-
siltä. 

47% vastanneista 
oli kokenut syr-
jintää tai häirin-
tää seksuaalisen 
suuntautumi-
sensa takia vii-
meisen vuoden 
aikana. 59% väki-
valtaa kokeneista 
vastaajista koki 
väkivallan tai sen 
uhan olleen sek-
suaalisen suun-
tautumisen takia. 
Väkivallasta tai 
syrjinnästä ilmoi-
tettiin harvoin 
virkavallalle, 
sillä mitään ei us-
kottu tapahtuvan 
tai muuttuvan. 

5 Kuosmanen, P. 
& Jämsä, J. 
(toim.). 2007. 
Suomi. 

Suomalaiset 
sateenkaari-
perheet sosi-
aali- ja ter-
veyspalve-
luissa ja 
koulussa.  

Selvitys sa-
teenkaariper-
heiden van-
hempien ko-
kemuksista 
eri lapsiper-
heiden palve-
lupaikoista 
hedelmöityk-
sestä kouluun 
asti. 

Internetissä to-
teutettu kysely, 
johon 178 kap-
paletta vastauk-
sia. 

Terveydenhuol-
topalveluissa ha-
vaittiin syrjiviä 
asiakaskäytän-
töjä, 40% sateen-
kaarivanhem-
mista oli jäänyt 
kuva, ettei ter-
veydenhuolto-
palveluissa tun-
nettu sateenkaa-
riperheiden eri-
tyistarpeita. 

6 Lee, A. & 
Kanji, Z. 2017. 
USA.  

Queering 
the health 
care system: 
Experiences 
of the les-
bian, gay, bi-
sexual, 

Selvitys sek-
suaali- ja su-
kupuolivä-
hemmistön 
kokemuksista 
terveyden-

Kirjallisuuskat-
saus, johon 
otettu mukaan 
28 tutkimusta, 1 
systemaattinen 
tutkimus, 1 kir-
jallisuuskatsaus, 

Syrjintä ja oletta-
mukset tervey-
denhuollon pal-
veluntuottajilta 
voivat päätyä 
hoidon keskeyt-
tämiseen tai sen 
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transgender 
community. 

huollon pal-
veluissa Poh-
jois-Ameri-
kassa. 

1 raportti ja 2 
kirjaa. 

hidastumiseen, 
stigmaan, lisään-
tyneisiin huonoi-
hin terveyskäy-
täntöihin ja mie-
lenterveysongel-
miin. 

7 Moreno, A., 
Laoch, A. & 
Zasler, N. 
2017. 

Changing 
the culture 
of neuro-
disability 
through lan-
guage and 
sensitivity of 
providers: 
Creating a 
safe place 
for 
LGBTQIA+ 
people. 

Perehtyä neu-
rologisia sai-
rauksia sai-
rastavien su-
kupuoli- 
ja/tai seksu-
aalivähem-
mistöön kuu-
luvien henki-
löiden koke-
muksiin hoi-
dostaan. 

Kirjallisuuskat-
saus sähköisessä 
muodossa ole-
viin tutkimusar-
tikkeleihin, 
joissa käsitellän 
seksuaali- ja/tai 
sukupuolivä-
hemmistöön 
kuuluvia henki-
löitä, joilla on 
neurologinen 
sairaus. 

Seksuaali- ja/tai 
sukupuolivä-
hemmistöön 
kuuluvat henki-
löt ja heidän 
omaisensa voivat 
salata seksuaali-
suuteen ja/tai su-
kupuoleen liitty-
vät asiat tervey-
denhuollon am-
mattihenkilöiltä, 
koska pelkäävät 
hoidon laadun 
heikentymistä. 
Tämä vaikeuttaa 
heille tärkeiden 
toimintamallien 
ja palvelujen pii-
riin pääsemistä ja 
jopa kehittä-
mistä. Tutkimuk-
sissa, hoidon-
suunnittelussa ja 
toimintatavoissa 
on tärkeää huo-
mioida myös 
seksuaali- ja su-
kupuolivähem-
mistöön kuulu-
vat potilaat ja 
asiakkaat. 

8 Fredericks, E., 
Harbin, A. & 
Baker, K. 2017. 
Kanada. 

Being 
(in)visible in 
the clinic: A 
qualitative 
study of 
queer, les-
bian, and bi-
sexual 
women’s 
health care 
experiences 
in Eastern 
Canada. 

Selvittää sek-
suaali- ja su-
kupuolivä-
hemmistöön 
kuuluvien 
terveydenhoi-
tokokemuk-
sia. 

Haastattelu, jo-
hon osallistui 18 
seksuaali- ja/tai 
sukupuolivä-
hemmistöön 
kuuluvaa naista. 

Seksuaali- ja su-
kupuolivähem-
mistöön kuulu-
vat kokivat sek-
suaalisuutensa 
tai sukupuolensa 
esiin tuonnin vai-
valloisena ja han-
kalana, joka saat-
toi johtaa jopa 
hoidon välttämi-
seen. Terveyden-
huollon ammatti-
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laisien tulisi tu-
tustua enemmän 
seksuaali- ja su-
kupuolivähem-
mistön kohtaa-
miseen liittyviin 
erityispiirteisiin. 
Heteronormatii-
visuutta tulisi 
välttää. 

9 O’Neill, K. 
2012. Uusi-See-
lanti. 

Health Sec-
tor attitudes 
to lesbian 
families. 

Selvittää sek-
suaalivähem-
mistöön kuu-
luvien nais-
ten kokemuk-
sia tervey-
denhuollon 
äitiyspalve-
luista. 

8 perheellisen 
seksuaalivähem-
mistöön kuulu-
van naisen haas-
tattelu. 

Seksuaalivähem-
mistöön kuulu-
vassa perheessä 
molempien van-
hempien huomi-
oiminen van-
hempana ilman 
sukupuolijaotte-
lua ja ei-synnyt-
täneen vanhem-
man vähättelyä 
koettiin tärkeäksi 
osaksi hyvää ter-
veydenhoidon 
palvelua.  

10 Gomes de Car-
valho, M. P., 
Sidartha Mar-
tins Nóbrega, 
B., Lima Rodri-
gues, J., Oli-
veira Almeida, 
R., Tavares de 
Mello Abdalla, 
F. & Yasuko 
Izumi 
Nichiataa, L. 
2013. San 
Paolo. 

Prevention 
of sexually 
transmitted 
diseases by 
homosexual 
and bisexual 
women: a 
descriptive 
study. 

Tunnistaa 
seksuaalivä-
hemistöön 
kuuluvien 
naisten tar-
peet tervey-
denhuollossa 
ja huomioida 
myös heidän 
kohdallaan 
sukupuoli-
tautien eh-
käisyn tar-
peellisuuden. 
 

Kvalitatiivinen, 
kuvaileva tutki-
mus. Haastat-
telu, johon osal-
listui 9 homo- 
tai biseksuaalia 
naista. 

Terveydenhuol-
lon ammattilai-
silla oli hanka-
luuksia kuun-
nella ja huomi-
oida seksuaalivä-
hemmistöön 
kuuluvien nais-
ten erityistar-
peita. Ammatti-
laisten ja asiak-
kaiden välille tar-
vitaan avointa 
keskustelua, jotta 
nämä erityistar-
peet voidaan 
huomioida ja su-
kupuolitautitar-
tuntoja vähentää. 

11 Peters, M. D. 
J., Lisy, K., 
Schofield, P. & 
Jefford, M. 
2018. Aus-
tralia. 

Care experi-
ences and 
unmet needs 
of lesbian, 
gay, and bi-
sexual peo-
ple with can-

Tunnistaa ja 
tutkia seksu-
aalivähemis-
töön kuulu-
vien ihmisten 
terveyden-
huollon koke-
muksiin ja 

15 tutkimusar-
tikkelia Austra-
liasta, USA:sta, 
Kanadasta ja 
Iso-Britaniasta, 
joista 10 oli jul-
kaistu viimeisen 
5 vuoden aikana 

Seksuaalivähem-
mistöön kuulu-
vat henkilöt eivät 
koe luontevaksi 
kertoa seksuaali-
suudestaan, vaan 
ammattilaisten 
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cer: system-
atic review 
summary. 

kehittää suo-
situksia ja toi-
mintamalleja 
terveyden-
huollossa. 

ja loput vuoden 
2002 jälkeen.  

tulisi tuoda avoi-
men keskustelun 
kautta mahdolli-
suus seksuaali-
sesta suuntautu-
misesta kertomi-
seen.  
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Johdanto 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat olleet viime 

vuosina esillä laajasti muun muassa avioliittolain sal-

liessa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjä kohdataan myös hoito-

työssä enenevissä määrin, ja hoitotyön ammattilaisten 

onkin siksi tärkeää osata huomioida vähemmistön eri-

tyistarpeet terveydenhuollon palveluissa.  

Tämä opaslehti käsittää tiiviisti keskeisimmät käsit-

teet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, sekä am-

matilliseen tasa-arvoisen kohtaamiseen lyhyitä käy-

tännön ohjeita. Sen tarkoituksena on lisätä hoitotyön 

ammattilaisten tietoa seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöistä, ja kannustaa pohtimaan omia ja työyhteisön 

työtapoja monimuotoistuvammassa asiakaskunnassa. 
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Seksuaalisuus ja sukupuoli 
Seksuaalisuus on laaja käsite, joka ilmentää ihmisenä 

olemista ja koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Seksuaali-

suus kokonaisuutena pitää sisällään seksuaalisen 

suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuoli-

roolit, lisääntymisen, sukupuolisuhteet, seksuaaliset 

kokemukset, mielihyvän, käyttäytymisen, halut ja 

asenteet.  

Ihmisen biologinen sukupuoli koostuu eri osateki-

jöistä, joita ovat anatominen sukupuoli, joka koostuu 

rakenteellisista ominaisuuksista, geneettinen suku-

puoli, joka määräytyy hedelmöittymisen hetkellä ja 

sosiaalinen sukupuoli, joka nähdään koettuna suku-

puolena.  
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Seksuaali- ja sukupuoli-    
vähemmistöt 
Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka 

ovat homo-, bi- tai muita ei-heteroseksuaalisia. Suku-

puolivähemmistöillä tarkoitetaan yleensä trans- ja in-

tersukupuolisia ihmisiä. 

Luokittelut perustuvat ajatukseen kahdesta sukupuo-

lesta, jossa on miehiä ja naisia, jotka ovat kiinnostu-

neita suuntautumisensa mukaan joko samaan tai vas-

takkaiseen sukupuoleen, tai molempiin. Seksuaalivä-

hemmistöä ei kuitenkaan voi luokitella vain näin 

yksinkertaisesti sen monimuotoisuudesta johtuen. 

Yksilön oma kokemus seksuaalisuudestaan ja suku-

puolestaan on perinteisistä määritelmistä poiketen 

huomattavasti parempi keino seksuaalisuuden mää-

rittelemiseksi. 
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Termistöä 

Homoseksuaali - henkilö, jonka seksuaalinen kiinnos-

tus ja rakkaus kohdistuvat samaan sukupuoleen kuin 

hän itse on. 

Biseksuaali - henkilö, jonka seksuaalinen kiinnostus 

ja rakkaus kohdistuvat samaan sekä vastakkaiseen su-

kupuoleen. 

Panseksuaali - henkilö, jonka kiinnostus ei ole suku-

puolesta riippuvainen, vaan hän tuntee vetoa kaikkia 

sukupuolia kohtaan. Käsitteenä osittain päällekkäinen 

biseksuaalisuuden kanssa. 

Transsukupuolinen kokee syntyneensä väärään suku-

puoleen; fyysiset sukupuoliominaisuudet ovat ristirii-

dassa koettuun, psyykkiseen sukupuoleen. Yleensä 

ristiriita koetaan jo varhaisessa lapsuudessa. 
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Intersukupuolisella henkilöllä on anatomisesti mo-

lempien sukupuolien piirteitä, yleensä toinen suku-

puoli enemmän korostuneena kuin toinen. 

Transvestiitti vastaa sukupuoli-identiteetiltään 

yleensä anatomista sukupuolta, mutta kokee ajoittain 

tarvetta ilmaista itseään pukeutumalla vastakkaisen 

sukupuolen vaatteisiin. 

Queer ei halua identifioitua kumpaankaan sukupuo-

leen, koska kokee sukupuolen asettamat rajat ahtaiksi. 

Kolmas sukupuoli ja muunsukupuolinen tarkoittavat 

niitä henkilöitä, jotka eivät sovi mies-naisjaotteluun, 

mutta voivat olla miehiä tai naisia, jotain niiden vä-

liltä, tai jotakin sen ulkopuolelta. 
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Sateenkaariperheet 
Perheen määritellään koostuvan yhdessä asuvista 

henkilöistä, jotka ovat avo- tai avioliitossa tai rekiste-

röidyssä parisuhteessa. Perheeseen voi kuulua myös 

lapsia.  

Sateenkaariperheeksi voidaan kutsua lapsiperheitä, 

joissa vanhemmista yksi tai useampi ovat seksuaali- 

tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia. Käsite on laaja-

kirjoinen ja siihen sisältyvät perheet ovat keskenään-

kin erilaisia. Vain perhe voi määritellä itsensä sa-

teenkaariperheeksi. 

Sateenkaariperhe elää tavallista lapsiperhe-elämää, jo-

hon kuuluu samoja arkisia rutiineja, iloja ja haasteita 

vanhemmuudessa, kuin muissakin lapsiperheissä. 



 8 

Sateenkaariperheiden monimuotoisuus 

Nais- tai miesparin ydinperheessä vanhemmat ovat 

samaa sukupuolta ja ovat myös juridisesti lastensa 

vanhempia.  

Trans- tai muunsukupuolisen vanhemman perheessä 

vanhemmista vähintään yksi kuuluu sukupuolivä-

hemmistöön.  

Polyperheessä vanhemmuus on jaettu polyamorisessa 

suhteessa elävien vanhempien kesken ja perhe koos-

tuu yhdestä perheyksiköstä.  

Apilaperheessä lapset ovat yhteisiä kahden eri per-

heyksikön välillä. Kaikki vanhemmat ovat usein las-

ten sosiaalisia vanhempia, mutta juridisista syistä vain 

kaksi heistä voi lain silmissä olla lasten virallisia van-

hempia.  
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Sateenkaarisensitiivisyys 

Hoitotyön ammattilaisten ammattitaito, vuorovaiku-

tustaidot ja asenteet ovat ratkaisevassa asemassa, siinä 

kuinka vähemmistöön kuuluvat kokevat terveyden-

huollon palvelut.  

Myös hoitajan asennoitumisella on merkitystä siihen, 

kuinka asiakas kokee itsensä. Jos asiakas kokee hoita-

jan suhtautuvan kielteisesti seksuaalisuuteensa tai su-

kupuoleensa, voi hänen silloin olla vaikea hyväksyä 

itseään. Luonteva suhtautuminen seksuaalisuuteen ja 

sukupuoleen auttaa parhaimmillaan luottamukselli-

sen vuorovaikutussuhteen syntymistä, jossa uskalle-

taan ottaa seksuaalisuus ja sukupuoli puheeksi, ja pu-

hua siitä avoimesti. 
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Puheeksiotto 

Seksuaalisuus tulisi ottaa puheeksi silloin, kun se on 

hyvän hoidon ja asiakkaan edun kannalta tarvittavaa. 

Asiakkaalta kannattaa aina kysyä, mikäli lisätietoa 

tarvitaan. Hoitajalla on tärkeä rooli puheeksiottajana 

seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä kysymyk-

sissä, sillä tämä tuo asiakkaalle luvan niihin liittyvistä 

asioista keskustelemiseen. 

Luontevia tilanteita ottaa seksuaalisuus puheeksi ovat 

keskustelut lääkkeiden, toimenpiteiden, sairauden tai 

hoitojen vaikutuksista seksuaalisuuteen.  

Kysymykset siitä, millaista tukea asiakas on aiemmin 

saanut, onko tämä kokenut syrjintää tai yksinäisyyttä 

sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, 
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tai millaisia käsityksiä hänellä itsellään asian vuoksi 

on, on hyvä ottaa mukaan keskusteluun. 

Keskustelussa tulisi vallita molemminpuolinen luotta-

mus, ja asiakkaalla tulisi olla tunne, että esimerkiksi 

seksuaalisuudesta voi puhua. Vähemmistöön kuulu-

vat ihmiset saattavat itse kokea puheeksi ottamisen 

vaikeana, mutta terveydenhuollon ammattilaisten ot-

taessa aiheen esille, siitä puhuminen voidaan kokea 

helpompana.  

Auttava ja ymmärtävä työote huomioi kokonaisuu-

den, jossa moninaisuutta kunnioitetaan ja ihmistä ar-

vostetaan. Siinä otetaan puheeksi vaikeitakin asioita, 

työstetään pelkoja ja ennakkoluuloja, rakennetaan mi-

näkuvaa ja opitaan arvostamaan itseään, surraan sekä 

iloitaan.  
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Plissit-malli 

PLISSIT tuo seksuaaliterveysneuvonnan jokaiseen 

asiakaskohtaamiseen mukaan.  Jokaisen hoitotyön 

ammattilaisen tulisi osata käyttää sen kahta ensim-

mäistä tasoa työssään, joissa annetaan lupa puhua 

seksuaalisuudesta, normalisoidaan huolenaiheita, 

sekä annetaan tietoa asiakkaan ongelmaan. 

 

Permission - puheeksiotto, luvan 
antaminen

Limited Information -
Rajatun tiedon anto, 
seksuaalineuvonta

Spesific 
Suggestions -
Erityisohjeet

Intensiivinen
Terapia
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Eettisyys ja laki 
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla on 

samat oikeudet saada hyvää hoitoa, kuin kenellä ta-

hansa muullakin. Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden 

mukaan sairaanhoitajana on tärkeää edistää ja ylläpi-

tää kaikenikäisten ihmisten terveyttä, huolimatta hei-

dän elämäntilanteistaan, sukupuolesta tai seksuaali-

sesta suuntautumisestaan. Sairaanhoitajan on koh-

dattava jokainen asiakas kunnioittaen tämän yksi-

löllisiä arvoja, tapoja ja vakaumusta. 

Suomen laki ajaa kaikille tasa-arvoista ja yhdenver-

taista kohtelua. Yhdenvertaisuuslaissa, sekä laissa 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sanotaan, 

ettei ketään saa syrjiä sukupuolisen suuntautumisen 

takia, eikä ketään saa asettaa eri asemaan sukupuoli-

identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.  
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Laki potilaan asemasta ja oikeuksista toteaa, että hen-

kilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydenti-

lansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon.  

Suomen rikoslaista aikuisten homoseksuaalinen 

kanssakäyminen poistui vuonna 1971 ja Suomen 

lääkintähallituksen ylläpitämästä sairausluokituksesta 

homoseksuaalisuus sairautena poistui vuonna 1981. 

Edelleen sairausluokituksesta Suomessa löytyy 

seksuaalisuuden monimuotoisuutta liittyvät ilmiöt, 

kuten transsukupuolisuus ja interseksuaalisuus, joita 

pidetään edelleen terveydellisinä häiriöinä. 
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Huomioitavaa 
Syrjintä, jota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat 

kohdanneet terveydenhuollonpalveluissa, on kirjavaa 

ja vaihtelee syrjivästä puhetavasta aina siihen, että 

seksuaalivähemmistöön kuuluvaa asiakasta kieltäy-

dytään hoitamasta.  

Asiakkaisiin suhtautuminen saattaa terveydenhuollon 

palveluissa lähteä hetero-olettamuksesta ja mahdolli-

nen parisuhde voidaan ajatella automaattisesti hete-

rosuhteena. Hoitoontulotilanteessa huomioidaan 

usein vain mies-nais-jaottelu. 

Puheeksiotto ja kuunteleminen on tärkeää. Seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien asiakkai-

den voi olla vaikea ottaa seksuaalisuuteensa ja suku-

puoleensa liittyviä asioita puheeksi. Ammattilaisen 
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aloittama keskustelu voidaan kokea helpompana. Pu-

heeksiotto koettiin jopa terveydenhuollon ammatti-

laisen velvollisuudeksi. Puheeksiottoa vaikeuttivat 

tutkimuksen mukaan pelko ja aiemmat negatiiviset 

hoitokokemukset, kuten syrjintä ja hoidon laadun 

heikkeneminen. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat voi-

vat jopa salata hoitonsa kannalta tärkeitä asioita hoito-

henkilökunnalta, koska he pelkäävät tiedon vaikutta-

van esimerkiksi hoidon laatuun.  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat valtaväestöä 

suuremmassa riskissä mielenterveysongelmien puh-

keamiseen, päihteiden väärinkäyttöön ja itsemur-

haan. Näille riskeille altistavia tekijöitä ovat esimer-

kiksi syrjintä, oletukset sukupuolesta ja seksuaalisuu-

desta sekä tietämättömyys. 
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On tärkeää käyttää oikeita termejä kohdatessasi su-

kupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia asiak-

kaita. Ei kannata olettaa, vaan kysyä mieluummin 

avoimin mielin asiakkaalta itseltään. 

Luonteva suhtautuminen auttaa vuorovaikutustilan-

teissa ja luo onnistuneita kohtaamisia. Kysy kaikilta 

asiakkailta aina puolisosta, kumppanista, seuruste-

lusta tai parisuhteesta; älä vaimosta, miehestä, tyttö- 

tai poikaystävästä.  

Seksuaalivähemmistöön kuuluvat naiset voivat pelätä 

leimautuvansa terveydenhuollonpalveluissa ja saatta-

vat siksi vältellä esimerkiksi gynekologisia tutkimuk-

sia tai ehkäisystä keskustelemista. Sukupuolitautien 

ehkäisy ja gynekologisten tutkimusten tärkeys on 

muistettava myös seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töön kuuluvien asiakkaiden kanssa! 
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Moninaisuus kannattaa huomioida esimerkiksi odo-

tus- tai vastaanottohuoneen seinille laitettavissa julis-

teissa ja asiakkaille suunnatuissa esitteissä; tämä välit-

tää hyväksyvän ilmapiirin, ja tuo myös tunteen, että 

vähemmistöt huomioidaan.   

Työyhteisössä on hyvä puhua itseään askarruttavista 

kysymyksistä, ja jos seksuaalisuudesta puhuminen 

asiakkaan kanssa tuntuu vaikealta. Työyhteisössä asi-

oiden esiin nostaminen ja yhteisten toimintatapojen 

miettiminen on asiakkaan ja henkilökunnan etu. 
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Lisätietoa 
Monimuotoiset perheet www.monimuotoisetper-

heet.fi 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeus-

järjestö Seta ry www.seta.fi  

Sexpo säätiö www.sexpo.fi  

Transtukipiste www.transtukipiste.fi  

Transsukupuolisten ihmisten potilasjärjestö Trasek ry 

www.trasek.fi  

Väestöliiton seksuaaliterveyden verkkosivut 

www.vaestoliitto.fi/seksuaaliterveys  

 

 

http://www.monimuotoisetperheet.fi/
http://www.monimuotoisetperheet.fi/
http://www.seta.fi/
http://www.sexpo.fi/
http://www.transtukipiste.fi/
http://www.trasek.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/seksuaaliterveys
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