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Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esiin sekä herättää keskustelua transsuku-
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teiskunnassa. 
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tyisnuorisotyökeskus). Seminaarissa tuotiin esiin yhden nuoren omia kokemuksia 
kokemusasiantuntijavideon kautta. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Suomessa en-
simmäisenä julkisuuteen tulleen transsukupuolisen papin Marja-Sisko Aallon pu-
heenvuoro. 
 
Seminaarin palautteen mukaan aihe koettiin tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Aihe 
nosti esille tarpeen uudistaa vakiintuneita työtapoja ja vahvistaa erityisesti suku-
puolisensitiivisyyttä. 
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The objective of this thesis was to raise and encourage discussion on 
transgender and mental health support amongst Christian Youth Workers in the 
Evangelical Lutheran Church of Finland. One of the goals was also to raise 
awareness of gender minorities in Finnish society, especially in the Evangelical 
Lutheran Church of Finland. The topic for the thesis was chosen because 
transgender issues in Finland have rarely been addressed from the point of view 
of mental health and in its support. To this date, there has not been extensive 
research in Finland about how transgender people feel as a part of society. 
 
The thesis is development-oriented and the agile method (Agile) was used as the 
project management method. The risks of the thesis focused on the seminar that 
would be held and some of them also concerned the theoretical basis. The risks 
will be discussed in the Production Implementation section. 
 
To support the thesis, a seminar on Supporting Transgender Mental Health was 
held on February 6th, 2020 at the Diakonia University of Applied Sciences at 
Kalasatama Campus in Helsinki. The seminar was organized with the help of 
Mieli (Finnish Mental Health Association) and Snellu (Helsinki Parishes Special 
Youth Work Center). The event featured young people's personal experiences 
through the medium of an experience expert video. Also included in the seminar 
was a speech by the first openly transgender priest in Finland, Marja-Sisko Aalto. 
 
According to the feedback from the seminar, the topic was perceived as current 
and important. The issue highlighted the need to reform established working 
practices and to strengthen gender sensitivity in particular. 
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1 JOHDANTO 

 

 

”Minä olen se joka minä olen” (2. Moos. 3:14). Näillä sanoilla Jumala kuvasi itse-

ään Moosekselle, ja koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ihmisyyden 

moninaisuus tulee nähdä arvokkaana ja pyhänä. Ihmisyys on itsessään moni-

naista, ei ole olemassa kahta samanlaista yksilöä. Entä jos ihminen kokee synty-

neensä väärään sukupuoleen? Transsukupuolisuus sekä muunsukupuolisuus on 

viime vuosikymmenien aikana noussut enemmän esiin julkisessa keskustelussa, 

vaikka sukupuolen moninaisuutta on ollut yhtä kauan kuin itse ihmisyyttä (Kärnä 

2017). 

 

Suomen translaki eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (L 

563/2002) on varsin uusi, sillä tätä koskeva ensimmäinen laki hyväksyttiin vasta 

vuonna 2003 (tässä opinnäytteessä laista käytetään jatkossa nimeä Translaki). 

Lain säätäminen merkitsi radikaalia muutosta siihen, miten transsukupuolisuu-

teen suhtauduttiin maassamme. (Translaki 2020.) Aikaisemmin transsukupuoli-

suutta on pidetty maassamme mielenterveyshäiriönä – sama ymmärrys ilmiöstä 

oli vallalla kautta maailman. Maailmanterveysjärjestö (WHO) poisti transsukupuo-

lisuuden mielenterveysongelmienlistalta vasta vuonna 2018. Lainsäädännön ja 

listausten muutokset ovat poistaneen transsukupuolisuuteen liittyvän stigman. 

(Trasek 2020a; WHO 2020a.) Ihmisen kokemus siitä, että oma fyysinen keho ei 

vastaa hänen sisäistä minuuttaan, voi synnyttää voimakkaimmillaan vakavaa 

henkistä pahoinvointia, masennusta sekä itsetuhoisuutta. (Transtukipiste 2020a.) 

Nämä asiat alentavat merkittävästi henkistä hyvinvointia ja voivat vaikuttaa myös 

fyysiseen olotilaan. 

 

Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda 

esiin sekä herättää keskustelua transsukupuolisuudesta ja mielenterveyden tu-

kemisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyötä tekevien työnteki-

jöiden keskuudessa. Tavoitteena oli myös kiinnittää huomiota sukupuolivähem-

mistöjen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja erityisesti Suomen evanke-

lis-luterilaisessa kirkossa. 
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Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamiseksi järjestettiin Transsukupuolisten 

nuorten mielenterveyden tukeminen 2020-seminaari. Mainostus kohdennettiin 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työntekijöille. Seminaari järjestettiin Diako-

nia-ammattikorkeakoulun tiloissa Kalasataman kampuksella Helsingissä 

6.2.2020. Ohjelmasta ja sen toteutuksesta vastasivat Melissa Hanhirova ja Mi-

nerva Keränen Diakonia-ammattikorkeakoulun avulla. Mukana toteutuksessa oli-

vat yhteistyökumppanien edustajat Mieli (Suomen Mielenterveys) ry:stä ja Snel-

lusta (Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskus Snellu), joiden li-

säksi tapahtumassa kuultiin nuoren oma ääni kokemusasiantuntijavideon kautta 

sekä Suomessa ensimmäisenä julkisuudessa, nyt jo eläkkeellä olevan, transsu-

kupuolisen papin, Marja-Sisko Aallon puheenvuoro. 
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2 SUKUPUOLIRISTIRIITA 

 

 

Yhä useampi itsensä transsukupuoliseksi kokeva osaa hakeutua korjaushoitoihin 

(ks. liite 4). Lähetteitä, jotka johtavat tutkimuksiin hoitoja varten, tehtiin vuonna 

2013 enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

transsukupuolisia olisi enemmän, vaan sitä, että nykyään yhä useampi uskaltaa 

hakeutua sukupuolen korjaushoitoihin. (Mieli ry 2020a.) Vaikka tilanne on para-

nemaan päin, osoittavat tutkimukset, että transsukupuolisten mielenterveys on 

heikompi, kuin sellaisten, jotka kokevat syntyneensä oikeaan sukupuoleen. Ku-

ten Stephen Whittle toteaa, ”trans-asiat” tunnutaan yhä asetettavan pienen vä-

hemmistön ongelmaksi (Stryker & Whittle 2006, 14). Tämä kertoo muutoksen tar-

peesta nyky-yhteiskunnassamme. 

 

 

2.1 Sukupuolen moninaisuus historian aikana 

 

Käsitykset ja mielikuvat sukupuolesta ovat muuttuneet ajan saatossa. Antiikin 

ajalla 800 eaa. – 500 jaa. vallitsi käsitys yhdestä sukupuolesta. Tämän yhden 

sukupuolen malli pohjautui juuri miehiseen sukupuoleen, kun taas nainen nähtiin 

vain vajavaisempana versiona miehestä. Tultaessa 1400-luvun renessanssiajalle 

kahden sukupuolen malli alkoi vakiintua. (Herdt 1993, 26.) Kuitenkin jo antiikin 

Kreikan historioitsija Herodotos toi kirjoituksissaan esiin jo 400-luvulla eaa. mas-

kuliiniset naiset ja uskoi tämän syntyvän naisten sisäisen kostonhimoisuuden 

kautta. (Carcia 2020, 4.) Nämä tarinat kertovat, että jo ennen ajanlaskun alkua 

oli tiedossa tapauksia, jossa henkilö koki olevansa jotain muuta sukupuolta kuin 

sitä, mihin oli syntynyt. Ongelmallista on kuitenkin puhua sinänsä transsukupuo-

lisuuden historiasta, kun otetaan huomioon, että termi transsukupuolisuus syntyi 

vasta 1900-luvun loppupuolella (Kärnä 2017). 

 

Ennen eurooppalaista kulttuurivaikutusta usealla Pohjois-Amerikan alkuperäis-

kansalla oli laaja käsitys sukupuolesta. Termi, jolla sukupuolen moninaisuutta 

henkilöllä kutsuttiin monen alkuperäiskansan parissa, oli ”two spirits” (suom. 

Kaksi henkeä). Termi oli useasti käytössä eri heimojen välisissä traditioissa, jotka 
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koskettivat erityisesti seksuaalisuutta sekä uskonnollisuutta. Ensimmäiset doku-

mentoidut tiedot alkuperäiskansojen ”kahteen henkeen” löytyvät 1600-luvulta, 

kun eurooppalaiset kristityt valloittajat kirjoittivat ylös havaintojaan tuomiten hei-

mojen perinteet sekä heidän uskonnollisuutensa pakanamaisuutena. (Hemmilä 

2005, 2, 8, 12.) 

 

Historia on tuntenut henkilöitä, jotka kokivat olevansa vastakkaista sukupuolta 

ilman, että heille tehtiin sukupuolenkorjausleikkauksia. 200-luvulla roomalainen 

keisari Elagabalus tuli nelivuotisen keisarikautensa aikana tunnetuksi suhteistaan 

miesten kanssa. Se ei ajan kulttuurin mukaisesti ollut shokeeraavaa, mutta pu-

keutuminen naiseksi herätti pahennusta niin senaatin kuin alamaisten joukossa. 

(Sánchez 2019.) 1700-luvulle tultaessa Chevalier d’Eon eli 49 elinvuottaan mie-

henä, jonka jälkeen hän vaati Ludvig XVI:n hallinnolta laillista muutosta miehestä 

naiseksi. Chevalier perusteli tämän sillä, että hänet oli syntymässään todettu 

naiseksi, mutta perinnönjaon takia oli merkitty sukupuoli mieheksi. Hän onnistui 

vaatimuksessaan ja eli viimeiset 33 elinvuottaan naisena. Vasta kuolemanjälkei-

sessä ruumiinavauksessa todettiin, että hän oli ollut biologiselta sukupuoleltaan 

mies. (Rodriguez McRobbie 2016.) 

 

Transsukupuolisuus tunnettiin aikaisemmin termillä transseksuaalisuus (ks. liite 

4), joka on harhaanjohtava ja yhdistää moninaisen sukupuolen seksuaalisuuteen 

(ks. liite 4). Vanhentunut sana transseksuaalisuus on syntynyt englannin kielen 

sanasta ”Transsexual”, jonka tilalla tulisi käyttää termejä transsukupuolinen, 

trans-ihminen, transgender sekä muunsukupuolinen (ks. liite 4). Sana trans ei 

tarkoita sukupuolta: transtaustainen ihminen voi kokea olevansa niin muunsu-

kupuolinen, nainen kuin mieskin. (Trasek 2020b.) 

 

Vaikka käsite transsukupuolisuus alkoi vakiintua vasta 1900-luvun loppupuolella 

(Kärnä 2017), tehtiin historian ensimmäinen sukupuolenkorjausleikkaus jo 1900-

luvun alkupuolella saksalaiselle Dora Richterille (syntyjään Rudolph Richter). Tä-

män ja muita ensimmäisiä sukupuolen korjausleikkauksia tekivät saksalaiset lää-

kärit Ludwig Levy-Lenz ja Felix Abraham seksologi ja LGBTI-oikeuksien puolesta 

puhuja Magnus Hirschfeldin alaisuudessa vuosina 1926–1931. Hirschfeldin yksi 

kuuluisimpia potilaita oli Lili Elbe, historian toinen henkilö, joka kävi läpi 
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sukupuolenkorjausleikkauksia. (Gender Speaker 2020.) Varhaiset leikkaukset ei-

vät olleet riskittömiä ja esimerkiksi Elbe kuoli leikkauksien jälkeisiin komplikaati-

oihin (Whittle 2010; Naz Khan 2016). Saatuaan yli 400 kirjettä miehiltä ja naisilta, 

tanskalainen psykiatri Christian Hamburger julkaisi vuonna 1953 artikkelin ”The 

desire for change of sex” (suom. ”Tahto vaihtaa sukupuoltaan”). Artikkeli sai ai-

kaan sen, että lääketieteen professorit alkoivat ymmärtää paremmin, ettei ky-

seessä ollut vain muutama henkilö, jotka kokivat synnynnäisen sukupuolensa 

vääränä, vaan moninainen ryhmä ihmisiä. (Whittle 2010.) 

 

 

2.2 Transsukupuolisuus tieteessä – seksologian synty 

 

1800-luvun loppupuolella homoseksuaalisuus tuomittiin useassa maassa laitto-

maksi. Se vaikutti myös heihin, jotka kokivat olevansa vastakkaista sukupuolta. 

Niin sanottu ristiin pukeutuminen yhdistettiin homoseksuaalisuuteen ja nähtiin 

yhtä tuomittavana. Yksi ensimmäisistä julkisista oikeudenkäynneistä käytiin 

vuonna 1870, jolloin Fred (Fanny) Park ja Ernest (Stella) Boulton pidätettiin trans-

vestismistä: syytökset kohdistuivat erityisesti naiseksi pukeutumiseen eikä ho-

moseksuaalisuuteen. Laki ja tiukentunut ilmapiiri sai monet etsimään apua lää-

käreiltä. Heiltä pyydettiin tilanteeseen parannuskeinoa ja tätä kautta syntyi täysin 

uusi tieteenala: seksologia. (Whittle 2010.) 

 

Vaikka seksologia tieteenalana syntyi vasta 1870-luvulla, ihmisen seksuaali-

suutta oli toki analysoitu vuosisatojen ajan. Seksuaalisuutta alettiin kuitenkin ym-

märtää laajemmin vasta 1900-luvun loppupuolella, jolloin myös Hirschfeld teki 

uraauurtavia havaintojaan. (Djajic-Horváth 2015.) Transsukupuolisuutta tutkittiin 

aluksi paljon psykologian kautta ja esimerkiksi itävaltalais-saksalainen psykiatri 

Richard von Krafft-Ebing yhdisti käsitteen sisältämät tunnusmerkit homoseksu-

aalisuuteen sekä psykologisiin häiriötiloihin (Stryker & Whittle 2006, 12; Drescher 

2012, 138). Erityisesti 1950-luvusta vuosikymmeniä eteenpäin sukupuolenkor-

jausleikkauksiin suhtauduttiin monien tutkijoiden ja lääkärien piirissä vääränä rat-

kaisuna sukupuolidysforiaan (ks. liite 4). Heidän mielestään leikkaukset ja hor-

monihoidot eivät korjanneet psykologisista ja neurologisista syistä johtuvia poik-

keamia. (Drescher 2012, 138.) 
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Kuitenkin yhä useampi osasi hakeutua hoitoon ja pyysi korjausleikkausta sekä 

hormonihoitoa psykologisten hoitojen sijasta. Saksalais-amerikkalainen endokri-

nologi (ks. liite 4) ja seksologi Henry Benjamin tutki aihetta paljon, ja pyrki valta-

virrasta poiketen aktiivisesti parantamaan potilaidensa tilaa, tarjoamalla potilaille 

juuri näiden toivomia hoitomuotoja. Hän myös otti ensimmäisenä vuonna 1954 

käyttöön termin transsukupuolisuus ja oli mukana perustamassa maailman en-

simmäistä sukupuoli-identiteetin klinikkaa Johns Hopkinsin yliopiston yhteyteen 

60-luvulla. (Ekins 2005, 309.) 

 

 

2.3 Suomen lainsäädännön kehitys 

 

Transsukupuolisuuden tarkasteleminen lainsäädännön näkökulmasta on osittain 

haastavaa, koska se yhdistettiin aluksi vahvasti homoseksuaalisuuteen. Vuonna 

1894 Suomessa astui voimaan rikoslaki (L 39/1889), jonka seurauksena esimer-

kiksi fyysinen kontakti samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa oli rangaistava 

teko (Seta 2020a). Rikoslaki ehti vaikuttaa Suomessa 77 vuotta. Se kumottiin 

vuonna 1971, jolloin myös samaa sukupuolta koskevien homoseksuaalisten te-

kojen ”suojaikäraja” nostettiin (Seta 2020a). 

 

Suomessa homoseksuaalisuus oli lain mukaan sairaus aina vuoteen 1981 asti. 

Perustuslakiin tehtiin tämän jälkeen muutoksia, ja uusi perustuslaki (L 731/1999) 

tuli voimaan vuonna 2000. Lain kuudenteen pykälään (6§) sisällytettiin yleinen 

syrjintäkielto sekä ihmisen yhdenvertaisuus lain edessä. Vuonna 2001 eduskunta 

hyväksyi lain rekisteröidyistä parisuhteista (L 950/2001) ja se astui voimaan seu-

raavana vuonna. Tuolloin eduskunta hyväksyi myös lain transseksuaalin suku-

puolen vahvistamisesta, joka tuli voimaan vuonna 2003. (Seta 2020a.) 

 

Vuonna 2004 Suomessa astui voimaan yhdenvertaisuuslaki (L 21/2004). Laissa 

viranomaisille asetettiin sitoumus, jonka mukaan heidät velvoitettiin edistämään 

sukupuolten yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Sama laki pitää sisällään myös 

kiellon syrjinnästä. Vuonna 2007 hyväksyttiin hedelmöityshoitoja koskeva laki (L 

1237/2006), jossa ihminen on oikeutettu hedelmöityshoitoihin puolison 
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sukupuolesta riippumatta. Vuonna 2009 lakia rekisteröityneestä parisuhteesta 

muokattiin niin, että pariskunta, joka on rekisteröinyt parisuhteensa, pystyy adop-

toimaan perheen sisäisesti lapsen. Aikaisemmin tämä oikeus oli vain aviopareilla. 

(Seta 2020a; Helsingin kaupunki 2020a.) 

 

2010-luku toi isoja muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Esimerkiksi viharikoksista 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan sai rangaistuksen vuodesta 2011 eteenpäin. 

Vuonna 2013 eduskunnalle luovutettiin Tahdon2013 kansalaisaloite, jonka tar-

koituksena oli yhdenvertaistaa avioliittolaki eli muuttaa se sukupuolineutraaliksi. 

Tahdon2013 yhtenä päämääränä oli myös saada muutettua laki avioliiton vaiku-

tuksesta sukupuolen vahvistamisessa, jossa rekisteröity parisuhde tai avioliitto 

toimi esteenä sukupuolen vahvistamiselle. Kului vuosi kansalaisaloitteen jättämi-

sestä, kun eduskunta hyväksyi lain. (Seta 2020a.) 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien uudistukset astuivat voimaan vuonna 2015. 

Uudistetussa laissa puhutaan sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta 

sekä niihin kohdistuvasta syrjinnästä. Syksyllä 2016 perusopetukseen lisättiin 

kohta, jossa perusopetuksen tehtävänä on lisätä ymmärrystä sekä tietoa suku-

puolesta ja sen moninaisuudesta. Pakkoavioero poistui translaista vuonna 2017 

ja samana vuonna tuli voimaan myös tasa-arvoinen avioliittolaki (L 234/1929). 

Samana vuonna uudistuksia tuli myös sosiaalietuuksiin, kun samaa sukupuolta 

olevia pareja alettiin kohdella yhdenvertaisina. Vuonna 2019 Suomeen astui voi-

maan nimilaki (L 946/2017), jossa etunimeen kohdistuvat pykälät on muotoiltu 

suopeammaksi sukupuolivähemmistöjä ajatellen. (Seta 2020a.) 

 

Vuonna 2003 Suomessa säädettiin translaki, jolloin samalla kumottiin kastraa-

tiolaki (L 282/1970), joka oli säädetty vuonna 1970. Tämä oli pitkään ainoa tapa, 

jonka avulla oli mahdollista anoa sukupuolen korjausta. Vuonna 2013 Suomen 

hallitus asetti työryhmän, jonka tavoitteena oli valmistella hallituksen lisääntymis-

kyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimuksen poistamisesta. Muutosta tapahtui 

vuonna 2015, kun tasa-arvolaki huomioi sukupuolen moninaisuuden uudella ta-

valla ja laajensi syrjintäsuojan koskemaan sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen il-

maisua sekä sukupuolipiirteitä. (Translaki 2020.) 
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Edelleen vuoteen 2020 tultaessa translakia pidetään ongelmallisena etenkin li-

sääntymiskyvyttömyyspakon sekä täysi-ikäisyys ikärajoitteiden takia. Lisäänty-

miskyvyttömyyspakkoon ei liity sukupuolen korjaamisen näkökulmasta minkään-

laisia lääketieteellisiä perusteita. Paine lain muutoksesta on kasvanut entisestään 

kansainvälistä tasoa myöten. Tästä syystä Euroopan neuvoston entinen ihmisoi-

keusvaltuutettu Nils Muiznieks on kehottanut Suomea poistamaan lisääntymisky-

vyttömyyden sukupuolen vahvistamisen ehdoista jo vuonna 2012 (Translaki 

2020). Koska Suomen perustuslain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus hen-

kilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä vapauteen, on translaki selkeästi yhtä 

väestöryhmää syrjivä. 

 

 

2.4 Sairasluokitusten kehitys ja katsaus tulevaisuuteen 

 

On olemassa kaksi erilaista psykiatrista tautiluokitusjärjestelmää. WHO on luonut 

ICD-järjestelmän ja Yhdysvaltojen psykiatriyhdistys DSM-järjestelmän. ICD-jär-

jestelmällä tarkoitetaan terveydenhuollon luokitusjärjestelmää, jossa eri sairau-

det luokitellaan erilaisilla ICD-alkuisilla koodisarjoilla. DSM-järjestelmä on psyyk-

kisten häiriöiden tilastollinen diagnostiikka-käsikirja, joka sisältää eri mielenter-

veyden häiriöiden oireet, kuvaukset sekä muut kriteerit. (WHO 2020b; Psychiatry 

2020.) 

 

WHO määritteli ensimmäistä kertaa vuonna 1948 transsukupuolisuuden mielen-

terveyden häiriöksi ICD-6 sairasluokituksella. Vuonna 1965 tämä korvattiin ICD-

8-luokituksella ja luokiteltiin seksuaaliseksi poikkeamaksi, joka määriteltiin nyky-

ajan transvestismiksi. Vuosien 1968 ja 1975 aikana käyttöön otettiin DSM-järjes-

telmät. Sukupuoliristiriitaan (ks. Liite 4) lisättiin mukaan sairasluokitukset DSM-II, 

joka tarkoitti transseksualismia. Samalla korvattiin aikaisempi ICD-8 ICD-9-luoki-

tuksella, jossa mukaan oli lisätty aikaisten määritelmien lisäksi tranvestisuus sekä 

transseksuaalisuus. 1980-luvulle tultaessa otettiin aikaisempien määrittelyiden li-

säksi mukaan psykoseksuaaliset häiriöt-luokka, jolloin luotiin uusi sairasluokitus 

DSM-III, joka kattoi alleen transseksualismin sekä lapsuuden sukupuoli-identi-

teettihäiriöt. (Drescher 2012, 141.) 
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Vuonna 1990 otettiin käyttöön ICD-10-sairasluokitus, joka korvasi aikaisemmat 

ICD-luokat ja merkittiin sukupuoli-identiteettihäiriö- luokkaan. Kyseinen sairasluo-

kitus on pysynyt voimassa, mutta sen tilalle tulee astumaan luokitus ICD-11, joka 

korvaa aikaisemmat määrittelyt sukupuolen epäjohdonmukaisuus murrosiän ja 

aikuisuuden välillä- määrittelyllä. WHO poisti vuonna 2018 transsukupuolisuuden 

mielenterveysongelmien luettelosta ja ICD-11-luokituksen on määrä tulla voi-

maan vuonna 2022. Tällöin transsukupuolisuus siirtyy psykiatrisesta luokittelusta 

seksuaaliterveys-luokkaan. (Drescher 2012, 141; WHO 2020a.) 

 

 

2.5 Transsukupuolisen diagnoosipolku 

 

Suomessa transsukupuolisen ihmisen julkisen sektorin diagnoosipolku alkaa lää-

kärin tekemällä lähetteellä, joko Helsingin seudun yliopistolliseen keskussairaa-

lan (HYKS) tai Tampereen yliopistolliseen sairaalan (TAYS) sukupuoli-identitee-

tin tutkimuspoliklinikalle. Henkilöt, jotka asuvat Uudellamaalla ohjataan HYKSiin 

ja muualla Suomessa asuvat ohjataan TAYSiin. (Trasek 2020b.) 

 

Kun lähete on käsitelty, henkilö saa kotiin tiedon sukupuoli-identiteetin poliklini-

kalle varatusta ajasta ja asiakkuus siellä käynnistyy. Poliklinikalla työskentelee 

sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen työryhmä. (TAYS 2020a.) Hoitosuunni-

telma (ks. liite 4) sekä diagnostinen arvio tehdään tutkimusjakson päätyttyä yh-

dessä asiakkaan kanssa. Diagnoosin saatuaan asiakkaalla alkaa ”tosielämän 

vaiheeksi” kutsuttu aika, jolloin asiakas elää vuoden sukupuolessa, johon hän 

kokee syntyneensä. Jokaisella asiakkaalla on erilainen hoitopolku ja tällöin myös 

”tosielämän vaihe” voi tulla toiselle asiakkaalle aikaisemmin kuin toiselle. Tähän 

vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä elämäntilanne. (HUS 

2020a.) 

 

Asiakas voi halutessaan vaihtaa nimensä, vaikkei olisikaan saanut vielä diagnoo-

sia (TAYS 2020b). ”Tosielämän vaiheen” jälkeen voidaan aloittaa sukupuolen ju-

ridinen korjaus (ks. liite 4) sekä kirurgiset toimenpiteet, jos asiakas näin toivoo 

(HUS 2020a). Mikäli asiakas haluaa vaihtaa sekä juridisesti että kirurgisesti su-

kupuoltaan, hänet ohjataan eri hoitoyksiköihin, joissa hänellä tehdään tarvittavat 
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kirurgiset toimenpiteet. Kirurgisia toimenpiteitä voi esimerkiksi olla rintojen suu-

rentaminen tai poisto. Toimenpiteiden jälkeen asiakasta seurataan noin vuoden 

ajan ja tässä ajassa hänen tyytyväisyyttään tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. 

(TAYS 2020a.) 

 

Kaikki transsukupuoliset eivät lähde sukupuolenkorjaushoitoihin diagnoosin saa-

misen jälkeen. Jokaiselle asiakkaalle annetaan hoitoja yksilöllisesti eikä niitä ole 

pakko ottaa vastaan. (Trasek 2020b.) Onkin hyvä muistaa, että jokainen korjaus-

prosessiin osallistuva on yksilö ja siksi kaikki vaiheet ja niihin eteneminen on yk-

silökohtaista. Kun asiakkaalle on tehty kaikki hänen haluamansa toimenpiteet, 

siirtyy hän erikoissairaanhoidosta avohoitoon, jossa ollessaan hänellä on edel-

leen transpoliklinikan asiakkuus. (TAYS 2020b.) 
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3 MIELENTERVEYS JA SEN TUKEMINEN 

 

 

Hyvä mielenterveys on osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä sekä tärkeä voi-

mavara, mikä auttaa henkilön toimintakyvyn ylläpitämisessä (THL 2020). Se toi-

mii yhtenä elämän kivijalkana sekä tärkeänä voimavarana ihmisen elämässä 

(Heiskanen, Salonen & Sassi 2007, 13). Mielenterveyteen liittyy kyky ilmaista 

omia tunteitaan, tehdä töitä ja valvoa omien etujen toteutumista. Mieleltään terve 

ihminen kykenee käsittelemään ahdistuksen tunteita tai äkkinäisiä menetyksiä ja 

muutoksia omassa elämässään. Mielenterveysongelmat lisäävät omalta osal-

taan huono-osaisuutta yhteiskunnassa sekä inhimillistä kärsimystä ihmisen elä-

mässä. Ne saattavat myös syrjäyttää ihmisen sekä heikentää tämän toimintaky-

kyä. (Heiskanen ym. 2007, 19.) 

 

 

3.1 Sukupuoliristiriidan vaikutus mielenterveyteen 

 

Sukupuoliristiriita voi aiheuttaa tutkimusten mukaan mielenterveysongelmia 

(Kärnä, Uusi-Mäkelä & Mattila 2018). US Newsin vuosina 2015–2017 tekemässä 

laajassa transsukupuolisuuteen liittyneessä tutkimuksessa havaittiin, että kyse-

lyyn vastanneista 300 000 opiskelijasta hieman yli 1200 eli noin puoli prosenttia 

oli transsukupuolisia. Transsukupuolisista vastaajista noin 60 % kärsi masennuk-

sesta. Tutkimuksen mukaan transsukupuoliset ja muut sukupuolivähemmistöön 

kuuluvat kokivat muita opiskelijoita enemmän syrjintää, häirintää ja kiusaamista. 

He raportoivat monella tavalla olevansa haavoittuvaisemmassa asemassa kuin 

ne, jotka kokivat syntyneensä oikeaan sukupuoleen. Haasteellisina tiloina suku-

puolivähemmistöihin kuuluvat kokivat tutkimuksen mukaan muun muassa yleiset 

vessat ja opiskelija-asuntolat. Paikat, jotka eivät ole sukupuolineutraaleja, ovat 

usein transsukupuolisille ahdistavia ja voivat lisätä itsemurhan riskiä. (Preidt 

2019.) 

 

Mielenterveysongelmat sekä itsemurha-alttius ovat korostuneet sukupuolenkor-

jausprosessiin hakeutuvilla, joka kertoo muutoksen tarpeesta. Transgender Ado-

lescent Suicide Behavior- tutkimukseen vastasi yhteensä 120 617 ihmistä. Noin 
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puolet kyselyyn vastanneista teini-ikäisistä naisista, jotka kokivat itsensä mie-

hiksi, olivat yrittäneet itsemurhaa ainakin yhden kerran elämässään. Nuoret, jotka 

ovat tyytyväisiä syntymäänsä sukupuoleen, olivat taas yrittäneet itsemurhaa pro-

sentuaalisesti vähemmän, kuin ne, jotka kokivat syntyneensä väärään sukupuo-

leen. (Toomey, Syvertsen & Shramko 2018.) 

 

Kattavin transsukupuolisuuteen liittyvä tutkimus (U.S: Transgender Survey 

USTS) on tehty vuonna 2015 Yhdysvalloissa. Tässä tutkimuksessa, joka kattoi 

kaikki USA:n 50 osavaltiota, haastateltiin 27 715 transsukupuolista henkilöä. 

Tämä laaja tutkimus oli jatkoa vuosina 2008–2009 tehdylle National Transgender 

Discrimination Surveylle (NTDS), joka toimi tienraivaajana aiheen suhteen ja aut-

toi omalta osaltaan muuttamaan käytäntöjä ja ennakkoluuloja koskien transsuku-

puolisia. (James, Herman, Rankin, Keisling, Mottet, & Anafi 2016, 18–19). Tutki-

muksessa vahvistui tieto, että transsukupuoliset kokevat prosentuaalisesti enem-

män syrjintää sekä mielenterveysongelmia muuhun väestöön verrattuna. Jopa 

39 % kyselyyn vastanneista koki raskasta psykologista stressiä. Ongelmallisena 

ja ahdistavana koettiin terveyspalvelut sekä uskonnollisista piireistä saadut keho-

tukset eheytyshoitoihin (ks. Liite 4), joissa tarkoituksena oli päästä eroon trans-

sukupuolisuudesta rukouksen voimalla. Tutkimukset (Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration 2015) kuitenkin osoittavat, että kyseiset 

menetelmät ovat hyödyttömiä ja pahimmissa tapauksissa haitallisia. (James ym. 

2016, 105, 108.) 

 

 

3.2 Identiteetin vaikutus mielenterveyteen 

 

Identiteetti (ks. liite 4) rakentuu niistä asioista, jotka ihminen kokee kuuluvan 

osaksi omaa itseään. Identiteetti on muuttuva osa ihmisessä ja se tuo esiin sen, 

miten ihminen kokee itsensä arvokkaaksi. Hyvä itsetuntemus suhteessa identi-

teettiin on tärkeä voimavara arjessa jaksamiselle, kun taas huono itsetuntemus 

voi olla haittatekijä ja tuoda erilaisia haasteita elämään. Kiusaaminen, joka koh-

distuu identiteettiin, saattaa jättää syvät arvet ihmiseen. Hyvää itsetuntemusta 

voidaan lisätä hahmottamalla juuri niitä asioita, mistä ihminen kokee identiteet-

tinsä muodostuvan. (Mieli ry 2020b Nousiainen 2020, 82.) 
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Sukupuoli-identiteetti (ks. Liite 4) on tärkeä osa ihmisen identiteettikokonaisuutta. 

Tämä osa-alue ymmärretään usein hyvin kapea-alaisesti, vaikka sukupuoli-iden-

titeetti ei koske pelkästään biologista sukupuolisuutta. Sukupuoli-identiteetin kat-

sotaan olevan ihmisen oikea sukupuoli, biologisesta sukupuolesta huolimatta. Ul-

kopuoliset tekijät saattavat muokata sukupuoli-identiteettiä tietynlaiseksi. Hyvänä 

esimerkkinä ovat kulttuuriset erot siinä, millaisina miehet ja naiset nähdään eri 

kulttuureissa. Tästä syystä jokaisella tulisi olla mahdollisuus määritellä itsensä 

siten, minkälaiseksi itsensä kokee. (Mieli ry 2020b; Nousiainen 2020, 81.) 

 

Juha Kilpiän mukaan ihmisen identiteetti vaikuttaa paljon esimerkiksi ihmissuh-

teiden muodostamisessa. Kun henkilö kokee olevansa erilainen, voi hänen olla 

vaikeaa tutustua muihin. Tällöin hän voi kokea olonsa yksinäiseksi ja se voi itses-

sään heikentää mielenterveyttä. Erilaisuus myös altistaa kiusaamiselle, joka vai-

kuttaa niin itsetuntoon kuin minäkuvaankin. Omaa minuutta katsotaan tällöin an-

karasti ja niin, ettei uskota kenenkään ymmärtävän tätä olotilaa. (Kilpiä 2015, 

114–115.) 

 

 

3.3 Mielenterveyden tukeminen 

 

Hyvää mielenterveyttä tukee moni asia: näitä ovat esimerkiksi hyvä itsetunto, on-

gelmanratkaisutaidot, hyväksytyksi tulemisen tunne sekä sosiaalinen tuki lähei-

siltä. Hyvän mielenterveyden tukemisessa auttaa arjen rytmittyminen sekä riit-

tävä lepo ja uni. Defenssit (ks. liite 4) auttavat mielenterveyden tukemisessa eri-

laisten kriisien aikana. Niillä pyritään suojaamaan ihmisen minuus silloin, kun elä-

mässä tapahtuu jokin iso muutos. (Heiskanen ym. 2007, 21, 27.) 

 

Yhdysvaltalaisen katolisen kirkon nuorisotyön opettaja Arthur Canalesin mukaan 

on neljä erilaista lähtökohtaa, joilla voidaan tukea transsukupuolisten nuorten hy-

vinvointia. Näitä ovat perheterapia, jossa pyritään parantamaan perheen sisäisiä 

jännitteitä sekä nuoren ahdistuksen ja masennuksen asianmukainen hoitaminen. 

Hyvinvointia voidaan tukea myös opettamalla nuorelle hyviä selviytymisstrategi-

oita sekä auttaa häntä kohtaamaan mahdolliset identiteettikysymykset. Canales 
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tuo esiin niitä uhkatekijöitä, jotka ovat korostuneet transukupuolisilla nuorilla 

enemmän, kuin niillä nuorilla, jotka ovat syntyneet omaksi kokemaansa sukupuo-

leen. Näitä ovat kiusaaminen, alkoholin ja päihteiden väärinkäyttö sekä itsemur-

haherkkyys. (Canales 2018, 250.) 

 

Canales painottaa myös oikeaoppisen sielunhoidon merkitystä transsukupuolis-

ten nuorten kohtaamisessa. Ammattilaisen tulisi tunnistaa omat mahdolliset en-

nakkoluulot sekä asenteet ja olla tietoinen transsukupuolisia nuoria auttavista 

muista palveluntarjoajista, internetsivuista sekä muista tukijoista. Erittäin tärkeää 

on toisen kunnioittava kohtaaminen ja todellinen läsnäolo sielunhoidollisissa ti-

lanteissa. (Canales 2018, 250–251.) 

 

Transsukupuoliseksi henkilöksi itsensä identifioiva voi kohdata monia tunteita 

pyrkiessään kohti onnellista elämää. Henkistä kasvua tapahtuu koko elämän 

ajan, kun nuori peilaa itseään muihin. Tilanne hankaloituu, jos transsukupuoli-

selle nuorelle ei löydy hänen peilikuvaansa sopivia roolimalleja, joita seurata. 

Siksi on tärkeää tukea nuorta hänen omassa kasvussaan. Kilpiä tuo esiin trans-

sukupuolisten kokemuksia siitä, että he kokevat olevansa epäonnistuneita oman 

sukupuolensa kohdalla. Tämä saa aikaan sen, että nuori kokee olevan virheelli-

nen jollakin tavalla. Sitä esiintyy erityisesti silloin kun ihminen käy korjausproses-

sia läpi ja hakee psykiatrista diagnoosia. (Kilpiä 2015, 16,17, 92.) Ammattilaiselta 

vaaditaan erityistä osaamista sekä herkkyyttä transsukupuolisen nuoren kohtaa-

misessa. Jos nuorella on huono itsetunto, voi tämä vaikuttaa voimakkaasti hen-

kiseen hyvinvointiin sitä alentaen. 
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4 SUKUPUOLEN MONINAISUUS JA KIRKKO 

 

 

”Jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja arvokas. Ihmisen ei tar-

vitse olla virheetön ja muista riippumaton, vaan erilaisuus ja keskinäinen tarvitse-

vuus ovat osa ihmisyyttä.” Näillä sanoilla Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

avaa Kirkon kasvatustyön periaatteita ja etiikkaa seksuaalisuudesta ja sukupuo-

lesta. Kuten tekstissä tuodaan esiin, myös kirkkoa sitoo yhdenvertaisuuslain (L 

21/2004) asettamat yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet, joiden mukaan ke-

tään ei tule syrjiä mistään henkilöön liittyvästä syystä. Tällä tarkoitetaan uskon-

toa, sukupuolista suuntautumista, kansallisuutta, ikää sekä esimerkiksi henkilön 

henkilökohtaisia vakaumuksia. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2020.) 

 

Vaikka laki asettaa yhdenvertaisen kohtelun koskemaan kaikkia, voi transsuku-

puolinen kohdata erilaisia tunteita ja itseensä kohdistuvia ennakkoluuloja. Se, mi-

ten sukupuolen ja seksuaalisuuden monipuolisuus otetaan evankelis-luterilai-

sessa kirkossa vastaan, voi riippua kirkosta. Ikävimmillään tämä saattaa ilmetä 

niin, että trans- tai muunsukupuolinen voi kokea pelkoa tai ahdistusta liittyen rip-

pikoulumaailmaan tai muuhun seurakuntien leirielämään. (Vilmi & Jämsä 2020.) 

 

 

4.1 Sukupuolen moninaisuus kristillisessä teologiassa 

 

Latinankielisen termin Imago Dei (suom. Jumalan kuvan) mukaan kaikki ihmiset 

on luotu kuvastamaan Jumalaa, ja tämä kattaa alleen kaiken moninaisuuden. Ih-

minen on Jumalan kuva, oli hänen ihonvärinsä, sukupuolensa, seksuaalinen 

suuntautumisensa tai sosiaalinen statuksensa mikä tahansa. Canales perustelee 

tällä sen, miksi kristittyjen yhteisöjen tulisi oppia kohtaamaan myös transnuoret 

uusilla tavoilla esimerkiksi sielunhoidollisissa tilanteissa. (Canales 2018, 250.) 

 

Vaikka ihmisyys on itsessään moninaista, Vanhan testamentin ensimmäisessä 

luomiskertomuksessa ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi. Heidän tehtävänänsä 

on lisääntyä ja huolehtia heille annetusta maasta (1 Moos. 1:27). Religious Insti-

tuten Transgenderism, Transsexuality, And Gender Identity-artikkelin mukaan 
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myöhemmät kirjoittajat, kuten Matteus ja Paavali, tulkitsivat tämän koskevan kult-

tuurisidonnaisuuteen liittyviä moraalisääntöjä. Esimerkiksi homoseksuaalisuus, 

avioero sekä avioliiton ulkopuolinen seksi eivät kuuluneet tähän. Artikkelissa tuo-

daan esiin myös jokaisen kehon yksilöllinen pyhyys. (Religious Institute 2017.) 

Mielenkiintoista on, ettei missään Raamatun teksteissä tuoda esiin nykypäivän 

transsukupuolisuuteen liittyviä asioita tai ilmiöitä, joissa henkilö kokisi olevansa 

eri sukupuolta, kuin mihin on biologisesti syntynyt. 

 

Edellä mainitun artikkelin mukaan Jumala luokittelee ihmisyyden kahteen osaan, 

eli mieheen ja naiseen, joita yhdistää seksuaalisuus ja jonka kautta heistä tulee 

yhtä ja tämän liiton kautta ihminen on lähempänä Jumalan täydellisyyttä. Mies tai 

nainen ei siis yksin ole täydellinen olento. Ensimmäiset Jumalan maan tomusta 

luomat ihmiset, Aatami ja Eeva, edustavat kahden sukupuolen yhtenäisyyttä. Kun 

nimi ”Adam” tarkoittaa ihmistä, ”Eeva” (Ḥawwāh) tarkoittaa heprean kielellä elä-

män lähdettä, joka tuo esiin molempien sukupuolien yhteyden. Yhdessä näistä 

kahdesta syntyy elävä ihminen. (Religious Institute 2017.) Vaikka kahden suku-

puolen malli tuntuu korostuvan ihmisen luomisessa, voi Raamatun kertomuksen 

nähdä myös juuri elävän, tietoisen ihmisen luomisena, jossa sukupuoli ei nouse 

keskiöön, vaan ajatteleva ihminen. 

 

Teologi ja Vanhan testamentin eksegetiikan professori Martti Nissisen mukaan 

mikään luomakunnassa ei ole luomisen ulkopuolella. Muunsukupuolisten ja mui-

den mies/nainen-jaotteluun hankalasti sijoittuvien ihmisten olemassaolo on tosi-

asia, jota mikään luomisteologia ei muuksi muuta. Hän toteaa, ettei esimeriksi 

Ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuluvut ole kattava inventaario kaikesta, mitä 

on olemassa. Kummankin kertomuksen juoni on rakennettu kahden sukupuolen 

varaan. Ensimmäisessä kertomuksessa motiivina on kummankin sukupuolen 

määritteleminen Jumalan kuvaksi sekä lisääntymiskäsky. Toisessa kertomuk-

sessa puhutaan kumppanin tarpeesta ja sukupuolisesta vetovoimasta. Nissinen 

toteaa, että niin Jumalan kuvana oleminen kuin kumppanin tarvekin koskevat 

kaikkia ihmisiä siitä huolimatta, että luomiskertomuksissa mainitaan vain valta-

enemmistöön kuuluvat. (Martti Nissinen, henkilökohtainen tiedonanto 

16.4.2020.) 
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”Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun kuuluvaa, eikä mies saa pukeu-

tua naisen vaatteisiin. Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän Juma-

lallenne.”. (5. Moos. 22: 5.) Kun ihminen luotiin, asetti Jumala heidän ylleen käs-

kyjä ja ohjeita, joista monet koskivat tavallista arkielämää sekä ajan yleisiä si-

veyssääntöjä, joihin myös pukeutuminen kuului. ”Ristiin pukeutumisen” nähtiin 

liittyvän vahvasti homoseksuaalisuuteen sekä tietynlaiseen transvestiittikäyttäy-

tymiseen. Jälkimmäistä esiintyi muinaisten Lähi-idän kulttuurien pakanauskon-

noissa esiintyvässä palvonnassa, kuten esimerkiksi Ishtarin hedelmällisyyskul-

teissa. (Religious Institute 2017.)  

 

Martti Nissisen mukaan teologia ei ole se oppiala, joka määrittelee ihmisen suku-

puolisuuden. Hänen mukaansa teologian piiriin toki kuuluu keskustelu siitä, mitä 

sukupuolisuus tarkoittaa ihmisen elämän, Jumala-suhteen, ihmissuhteiden, spi-

ritualiteetin sekä oman identiteetin kannalta. Kuitenkin jos Raamatusta etsitään 

muutakin kuin käskyjä, normeja sekä ideaalimalleja, tullaan löytämään koko inhi-

millisen elämän kirjo. Raamatun ihmiset ovat aidosti moninaisia - samastumis-

kohteita löytyy niin mielensairaille, toisten potkimille, Jumalan ja ihmisten hylkää-

mille kuin myös rakastaville, kiitollisille ja armon saaneille. (Martti Nissinen, hen-

kilökohtainen tiedonanto 16.4.2020.) 

 

Nissinen nostaa esiin myös sen, ettei Raamattu tuomitse sellaista, mitä sen kir-

joittajat eivät mainitse eivätkä tunne. Hän painottaa sitä, että joskus Raamatun 

kirjoittajat tuomitsevat asioita, joissa meidän uskomme ja tietomme mukaan ei 

ole mitään tuomittavaa – joskus taas jättävät tuomitsematta sellaista, mikä mo-

raalin mukaan ansaitsisi tuomion. Nissinen tähdentääkin, ettei Raamattu ylimal-

kaan tuomitse ketään, vaan ihmiset. (Martti Nissinen, henkilökohtainen tie-

donanto 16.4.2020.) 

 

4.2 Sateenkaarityö kirkossa 

 

Sateenkaarityötä on tehty Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vuodesta 

1999 saakka, jolloin pidettiin ensimmäinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille 

tarkoitettu jumalanpalvelus Kallion kirkon kappelissa. Tämä herätti huomiota eri-

tyisesti seurakuntaneuvostossa, joka kielsi jumalanpalveluksien pitämisen 
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Kallion seurakunnan tiloissa. Toimintaa jatkettiin kuitenkin vastustuksesta huoli-

matta säännöllisin väliajoin Tuomiokirkon kappelissa. Vuonna 2004 sateenkaa-

reville jumalanpalveluksille annettiin oikeus ehtoollisen antamiselle. Se aiheutti 

paikoittain voimakasta vastustusta. Vasta vuonna 2011 sateenkaarimessuja alet-

tiin pitää jälleen Kallion seurakunnassa, kun Alppilan ja Kallion seurakunnat yh-

distyivät. (Meilahden seurakunta 2019.) 

 

Erityisnuorisotyönohjaaja Mio Kivelä kokee, että transsukupuolisuus ja sukupuo-

len moninaisuus ovat läsnä kirkon arjessa riippumatta siitä, uskalletaanko niitä 

nähdä. Sukupuolen moninaisuusuuden näkeminen ei kuitenkaan ole aina tiedos-

tettua, hyväksyttyä tai ymmärrettyä, joka voi johtaa toisen tuomitsemiseen tai si-

vuuttamiseen. Kuitenkin koko ajan löytyy yhä enemmän ihmisiä, jotka haluavat 

tuoda kirkon sisällä olevaa moninaisuutta rohkeasti esiin. Yhteistyön merkitystä 

tulisikin lisätä, jotta saadaan korjattua mahdollista vastakkainasettelua. Kivelä 

nostaa esiin esimerkin vuoden 2014 ”Mitä sateenkaarinuorille kuuluu Suo-

messa?”-tutkimuksesta, jossa lähes puolet kyselyyn vastanneista koki, että us-

konnolliset yhteisöt suhtautuvat sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kieltei-

sesti. Juuri puhumattomuuden takia etenkin kielteiset mielikuvat sekä vastakkain-

asettelu vahvistuu, mistä syystä kaikki avoin keskustelu auttaa rikkomaan ennak-

koluuloja. (Mio Kivelä, henkilökohtainen tiedonanto 31.3.2020.) 

 

Nykypäivänä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa toimii yhteistyössä 

Ekumeenisen Yhteys-liikkeen tuki ry:n alaisuuteen kuuluva Yhteys-liike, jonka 

tarkoituksena on erityisesti edistää sekä puolustaa omalta osaltaan kristillistä ta-

paa suhtautua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmiin (Yhteys-liike 2019). 

Toinen vastaava yhdistys on vuonna 2014 perustettu Sateenkaariyhdistys Mal-

kus (Sateenkaariyhdistys Malkus 2020), jonka pääasiallisena tehtävänä on Yh-

teys-liikkeen tavoin lisätä henkistä sekä hengellistä hyvinvointia sateenkaarivä-

estön parissa. Molemmat yhdistykset tekevät yhteistyötä eri evankelis-luterilais-

ten kirkkojen seurakuntien, oppilaitosten sekä esimerkiksi Setan kanssa. Yksi nä-

kyvimmistä toimijoista on Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön kes-

kus Snellu, joka on järjestänyt sateenkaarinuorille vuodesta 2009 saakka paljon 

vertaistukiryhmiä, leirejä ja muuta toimintaa (Snellu 2020). 
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4.3 Suomen valtakunnallinen rippikoulukysely 2019 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyön näkyvin osa on rippikoulu. Se 

ei ole menettänyt suosiotaan nuorten parissa vaan päinvastoin kävijämäärät ovat 

olleet kevyessä nousussa viime vuosien aikana (Juusela 2017). Psalmi 139 

(”Minä olen ihme”) viittaa jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden lahjaan. Tämä tuo-

daan vuoden 2017 ”Suuri Ihme”- rippikoulusuunnitelmassa ilmoille (Kirkkohallitus 

2017, 23). Suunnitelmassa painotetaan nuorten oikeus tulla nähdyiksi, tunnuste-

tuiksi ja kunnioitetuiksi juuri omana itsenään (Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko 2020). Rippikouluista tehdään joka vuosi valtakunnalliset kyselyt rippikou-

lulaisille, isosille, työntekijöille sekä vapaaehtoisille. Vuonna 2019 kyselyyn vas-

tasi kaikkiaan noin 16 000 henkeä, joista 12 497 olivat rippikoululaisia, 2 642 

isosia, 90 vapaaehtoista ja 685 työntekijää. Pääkaupunkiseudulta kyselyyn vas-

tasi yhteensä 2 756 henkilöä. 

 

Rippikoulua turvallisena piti 53 % niistä vastaajista, jotka kertoivat sukupuolek-

seen ”Muu”. Kuviosta 1 voidaan huomata, että ne, jotka vastasit sukupuolekseen 

”Tyttö” tai ”Poika” kokivat rippikoulun turvallisempana kuin ne, jotka eivät joko 

halunneet ilmaista sukupuoltaan tai ilmaisivat sen olevan jotakin muuta, kuin tyttö 

tai poika. (Porkka 2020.) 

 

 

KAAVIO 1. Rippikoululaisen oli turvallista olla rippikoulussa 
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Rippikoululaisista ne, jotka määrittelivät sukupuolekseen ”En halua kertoa”,75 % 

vastasi, että heidän oli hyvä olla rippikoulussa, ”Pojat” sekä ”Tytöt”-määrittelyn 

valinneista 94 % koki, että heidän oli hyvä olla rippikoulussa. (Porkka 2020.) 

Vaikka kaavion 2 prosenttiosuudet ovat kaiken kaikkiaan hyvät, osoittaa tulos silti 

sen, että ne, jotka ovat vastanneet sukupuolekseen ”Muu” tai ”En halua kertoa” 

eivät koe rippikoulussa vietettyä aikaa samalla tavalla, kun ne, jotka vastasivat 

sukupuolekseen ”Poika” tai ”Tyttö”. 

 

 

KAAVIO 2. Rippikoululaisella oli hyvä olla rippikoulussa. 

 

Kaaviosta 3 voidaan nähdä, että pääkaupunkiseudun rippikoululaiset, jotka vas-

tasivat sukupuolekseen ”Muu” tai ”En halua kertoa”, iloitsevat elämästään hieman 

paremmin, kuin muualla Suomessa vastanneet. Pääkaupunkiseudun vastaajat, 

jotka vastasivat sukupuolekseen ”En halua kertoa”, 58 % iloitsi elämästä. Kaavi-

osta käy ilmi, että muualla Suomessa ne, jotka vastasivat sukupuolekseen ”En 

halua kertoa”, 54 % vastasi iloitsevansa elämästä. (Porkka 2020.) Prosenttiosuus 

näiden kahden välillä ei ole iso: eroa on 4 %. Kuviosta voidaan nähdä, kuinka 

rippikouluikäiset sukupuolivähemmistöön itsensä kokevat nuoret, iloitsevat elä-

mästään. Vastausluvut ovat melko lähellä toisiaan, olipa kyseessä pääkaupunki-

seutu tai muu Suomi. 
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KAAVIO 3. Rippikoululainen iloitsee elämästään. 

 

Kysyttäessä rippikoulun isosilta, jotka vastasivat pääkaupunkiseudulla sukupuo-

lekseen ”Muu”, 73 % vastasi, että rippikoulu on vahvistanut heidän näkemystään 

omasta sukupuolisuudesta. Muualla Suomessa, jotka vastasivat sukupuolekseen 

”Muu”, 35 % kertoivat, että olivat saaneet vahvistusta omaan sukupuoleensa rip-

pikouluaikana. (Porkka 2020.) Kaavio 4 osoittaa, että kyseisen väitteen kohdalla 

vastausprosentit eroavat toisistaan merkittävästi. Rippikoulu on aina tekijöidensä 

näköinen ja siksi jokainen ryhmä on ainutlaatuinen. Rippikoulun ohjaajat voivat 

omalla panoksellaan joko tuoda opetukseen ja yleiseen keskusteluun sukupuolen 

näkökulman, tai olla tuomatta. Syitä siihen voi olla monia. Yksi syy voi olla, ettei 

sitä ymmärretä ottaa huomioon rippikoulussa.  

 

 

KAAVIO 4. Näkemys omasta sukupuolisuudesta on vahvistunut rippikoulussa.  
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Rippikoulussa olevat nuoret, niin leiriläiset kuin isoset, ovat oppimassa kristinus-

kosta ja omasta itsestään sekä hengellisyydestään. Jos nuori ei koe rippikoulua 

turvalliseksi, ei hän välttämättä pääse pohtimaan asioita samalla tavalla, kuin ne 

nuoret, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi. Kahden sukupuolen mukaan tehdyt ja-

ottelut voivat tuntua helpoilta ja käytännöllisiltä työntekijöistä. Ne saattavat kui-

tenkin olla myös yksi syy siihen, miksi valtakunnallisen rippikoulukyselyn 2019 

vastauksissa sukupuolekseen ”Muu” ja ”En halua kertoa” vastasivat hieman eri 

tavalla kuin ”Tyttö” ja ”Poika” vastaajat. Vastauksista voi päätellä sen, että rippi-

kouluissa on vielä paljon parannettavaa, jotta jokainen nuori tuntisi olonsa turval-

liseksi ja hyväksytyksi rippikoulussa. 

 

Mika Savolainen tuo esiin ”VAIKKA OLEN. Sukupuolisensitiivisyyden ymmär-

rys Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyössä” opinnäytetyössä suku-

puolisensitiivisen työotteen merkityksen nuorisotyössä. Tekemässään tutki-

muskyselyssä selvisi, että suurin osa kyselyyn vastanneista koki sukupuoli-

sensitiivisen työotteen tärkeänä, mutta osittain vaikeana asiana. Aihetta pidet-

tiin tärkeänä, mutta sukupuolisensitiivisyyttä ei koettu tarvittavan omassa seu-

rakunnassa. Savolainen tuo esiin vastauksissa esiintyneet päinvastaiset käsi-

tykset, joissa tuli esimerkiksi ilmi, että osa kyselyyn vastanneista perusteli 

oman ajatusmallinsa Raamatun kaksijakoiseen sukupuolimalliin, vaikka pyrki 

työssä kohtaamaan nuoret kunnioittavasti. (Savolainen 2019, 17–19.) 

 

Savolainen nostaa myös esiin tutkimuskyselyssä vastauksissa ilmenneitä haas-

teita sukupuolisensitiivisen työn mahdollisesta epäonnistumisesta, joista yksi 

merkittävimmistä löytyy leirityöstä. Suihkutilat sekä majoituksissa kahden suku-

puolen jaottelu korostuu, eikä leirikeskusten tilat aina mahdollista muuta toimin-

taa. Kuitenkin vastauksissa tuotiin esiin myös mahdollisuus muutokseen esimer-

kiksi yhteissaunamahdollisuuden kautta, jossa nuoret saunoisivat uimapuvut 

päällä yhdessä, sukupuoleen katsomatta. (Savolainen 2019, 21–22.) Kysely an-

taa arvokasta tietoa siihen vastanneiden valmiuksista mahdolliseen muutokseen 

sekä myös siitä, miksei muutosta välttämättä koeta tarpeellisena. Se, jos vastaaja 

kokee, ettei sukupuolisensitiivisyys kuulu omaan seurakuntaan, voi kertoa siitä, 

ettei aihetta ole koskaan edes ajateltu tai keskustelua ei osata avata. Toki suku-

puolisensitiivisyys voidaan nähdä myös negatiivisena asiana. 
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Kivelä toteaa kirkosta löytyvän jo nyt valtavasti hyvää tahtoa ja osaamista trans-

sukupuolisten nuorten mielenterveyden tukemiseen, enemmän kuin uskalletaan 

edes itselle sitä myöntää. Muutoksen ensimmäinen askel tulisi tehdä kuitenkin 

siksi, ettei enää jatkossa toimittaisi nuorten terveydentilaa vahingoittavalla ta-

valla. Kirkon tulisi jo lähtökohdaltaan olla turvallinen koti kaikille. Tulee kuitenkin 

muistaa, ettei kaikilla transsukupuolisilla nuorilla ole mielenterveyden suhteen ki-

puja tai haasteita. (Mio Kivelä, henkilökohtainen tiedonanto. 31.3.2020.) 
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5 PRODUKTION TOTEUTUS 

 

 

Edellisissä luvuissa on osoitettu, että transukupuoliset nuoret voivat keskimääräi-

sesti huonommin muihin nuoriin verrattuna. Tästä syystä päätimme tehdä havait-

semamme asiat näkyviksi järjestämällä seminaarin kirkon työntekijöille ja opiske-

lijoille. Seminaarissa tavoitteena oli tuoda esiin sekä herättää keskustelua trans-

sukupuolisuudesta ja mielenterveyden tukemisesta Suomen evankelis-luterilai-

sen kirkon nuorisotyötä tekevien työntekijöiden keskuudessa sekä kerätä tietoa 

seminaarin palautekyselyn kautta. Produktio on kehittämispainotteinen opinnäy-

tetyö. Kehittämishankkeeksi muodostui seminaari, joka järjestettiin yhteistyö-

kumppaneiden kanssa tukemaan produktion tavoitteiden saavuttamista. Yhteis-

työkumppaneina toimivat Mieli Suomen Mielenterveys ry, Helsingin seurakuntien 

erikoisnuorisotyön keskus Snellu sekä Marja-Sisko Aalto. Seminaari kohdennet-

tiin kirkon alan työntekijöille sekä sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiske-

leville. Seminaari oli myös avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Produktion pro-

jektinhallintamenetelmänä käytettiin ketterää menetelmää (Agile). 

 

Opinnäytetyön riskit painottuvat järjestettyyn seminaariin, mutta osa riskeistä si-

sältyi myös teoreettiseen osaan. Teoreettisessa osassa riskinä olivat tehdyt 

haastattelut tiedonkeruussa sekä ajankohtaisen tiedon löytäminen. Aiheesta saa-

tava tieto on pääsääntöisesti muista maista, kuin Suomesta. Tällöin ei voida 

tehdä suoria johtopäätöksiä transsukupuolisten nuorten mielenterveydestä ja hy-

vinvoinnista Suomessa. Seminaarin riskit kohdistuivat mainostukseen, tilan jär-

jestymiseen sekä osallistujien tavoittamiseen. Riskit kirjattiin ylös produktion al-

kuvaiheessa ja niihin pyrittiin varautumaan ennakoimalla ne. Esimerkiksi jos joku 

puhujista olisi joutunut peruuttamaan viime hetkellä osallistumisensa, olisi hä-

nelle varatun ajan voinut käyttää ryhmäkeskusteluun osallistujien kesken. 

 

 

5.1 Ketterä menetelmä (Agile) produktion tukena 

 

Ketterän menetelmän (Agile) tarkoituksena on, että projekti etenee aina vaihe 

vaiheelta, eikä sitä yritetä suunnitella loppuun asti. Projektin aikana muutoksia ja 
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ongelmia saattaa tulla missä vaiheessa tahansa. Tässä kohtaa ketterä mene-

telmä tuo tiimille luvan katsoa tehtyä työtä taaksepäin ja arvioida sitä saadun pa-

lautteen kautta uudelleen. (Pulkkinen i.a..) Hyvänä puolena on se, että vaikka 

projekti ei etenisi koskaan loppuun asti tai projekti kokisi jonkinlaisen häiriön, tuo-

tettua tulosta saadaan siitä huolimatta. Silloin aika, jota on projektiin käytetty, ei 

mene hukkaan. Ketterässä menetelmässä on arvona se, että projektissa työs-

kentelevien yhteistyötä ja kommunikointia pidetään erittäin tärkeänä. Siinä myös 

arvostetaan enemmän tuotettua ja toimivaa tuotosta, kuin loppuun asti hiottua 

dokumentaatiota työstä. Asiakkaan kanssa tehtävää yhteistyötä pidetään myös 

suuressa arvossa. (IteWiki 2020.) Tärkeää onkin, että tiimi tekee tiivistä yhteis-

työtä projektin yhteistyökumppanien kanssa, jotta voidaan tehdä oikeat ratkaisut 

projektin kannalta. Ketterä menetelmä antaa tiimille luvan luovuuteen ja jousta-

vuuteen koko projektin ajan. (Pulkkanen i.a..) 

 

Produktio on edennyt vaiheittain koko sen keston ajan. Teoreettista osuutta pro-

duktiossa on lähdetty tekemään vuotta ennen seminaaria, jotta tarvittavaa tietoa 

voitiin jakaa seminaarissa. Produktion kirjallista osuutta on muokattu saadun pa-

lautteen perusteella ja siihen on tehty tarvittavat muutokset, kuten tiivistäminen 

ja tärkeän tiedon rajaaminen. Yhteistyökumppanit valittiin keväällä 2019 ja tällöin 

sovittiin alustavat puheenvuorojen pitäjät. Keskusteluja käytiin yhteistyökumppa-

nien kanssa, joko kasvotusten tai sähköpostin avulla. Yhteistyökumppanit valittiin 

seminaariin ajankohtaisuuden ja aiheen vuoksi. Mieli ry pyydettiin mukaan, sillä 

punaisena lankana sekä pääaiheena produktiossa oli mielenterveys ja sen tuke-

minen. Mieli ry:n tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmia, jotka liittyvät mie-

lenterveyteen ja järjestö edistää hyvää mielenterveyttä muun muassa erilaisilla 

vertaistukiryhmillä (Mieli ry 2020c). Snelluun otettiin yhteyttä, sillä heillä on koke-

muksia sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta. Marja-Sisko Aalto pyydettiin 

mukaan, koska hänellä on omakohtaista kokemusta transsukupuolisena olemi-

sesta seurakunnassa. 

 

Mainos tapahtumasta lähetettiin syksyllä 2019 sekä Helsingin seurakuntayhty-

män että pääkaupunkiseudun seurakuntien työntekijöille. Seminaariin pyydettiin 

varmistamaan osallistuminen sähköpostitse väliajalla tapahtuvan kahvitarjoilun 

vuoksi (Liite 1). Ilmoittautumisen ajankohtaa jatkettiin, koska käyttöön saatiin 
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suurempi tila. Seminaarin jälkeen osallistujille lähetettiin palautekysely (Liite 2), 

johon toivottiin vastattavan mahdollisimman pian. Saatu palaute analysoitiin ja 

sen pohjalta arvioitiin seminaaria ja siihen liittyvää produktiota. 

 

Seminaarin teema pysyi alusta loppuun asti samana, mutta sen sisällöllinen ra-

kenne muuttui muutaman kerran syksyn 2019 ja vuoden 2020 alun välisenä ai-

kana. Lopulta seminaarin aikataulu lyötiin lukkoon vuoden 2020 tammikuun lo-

pussa. Tällöin myös tehtiin lopullinen mainos, joka laitettiin muistutusviestinä se-

minaariin osallistuville. Seminaarin jälkeen kirjallista osuutta paranneltiin ja siihen 

lisättiin seminaarista saadun palautteen analysointi ja seminaarin sisällön kuvaa-

minen. Produktiossa ketterä menetelmä on tuonut tiimille joustavuutta muuttaa 

ne asiat, jotka koettiin haastavina ja haittatekijöinä produktiossa. Joustavuus on 

myös näkynyt seminaarin ilmoittautumisajan pidentämisessä sekä kirjallisen 

osuuden parantamisessa. Kirjallinen työ on muokkaantunut koko opinnäytetyön 

ajan seminaarin palautteiden ja kommenttien perusteella, joita on saatu kirjallisen 

kokonaisuuden oikolukeneilta ihmisiltä. 

 

 

5.2 Transsukupuolisten nuorten mielenterveyden tukeminen-seminaari 

 

Vuoteen 2020 tultaessa Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-kirkon nuori-

sotyöohjaajan koulutuksen vuoden 2015 opintosuunnitelman pakollisissa kurs-

seissa ei nosteta esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, heidän kohtaamis-

taan tai ylipäätänsä tuoda esiin sensitiivistä tapaa kohdata tähän vähemmistöön 

kuuluva ihminen. Hanhirovan ja Keräsen opintojen aikana ei myöskään ole ollut 

tarjolla vapaaehtoisia tai täydentäviä opintokokonaisuuksia tähän aiheeseen liit-

tyen. 

 

Seminaarilla pystyttiin tuomaan esiin tärkeä ja ajankohtainen aihe niille kirkon 

työntekijöille, jotka kohtaavat nuoria tai heidän läheisiään työssään sekä yhdelle 

opiskelijavuosikurssiryhmälle, jotka ovat opiskelemassa sosionomi-kirkon nuori-

sotyöohjaajiksi. Seminaariin osallistui 47 ihmistä. Päivä alkoi Hanhirovan sekä 

Keräsen tervetulosanoilla, jonka jälkeen Diakonia-ammattikorkeakoulun kaksi 

kirkonalan lehtoria pitivät tervetulopuheen koulun puolesta. Ammattilaisten 
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pitämät puheenvuorot oli ajoitettu niin, että heillä oli noin 40 minuuttia aikaa sekä 

pitää puheenvuoro että ottaa vastaan kysymyksiä. (Liite 1.) Aikataulussa pysymi-

sen mahdollisti ammattilaisten etukäteen lähettämät materiaalit, joita he käyttivät 

puheenvuoroja pitäessään. 

 

Seminaarin jokainen puhuja korosti puheenvuorossa, että ammattilaisen ei tar-

vitse tietää kaikkia termejä, joita kuuluu sukupuolisuuteen, mutta toinen pitää 

muistaa kohdata arvokkaasti ja kunnioittavasti. Jos tulee sanoneeksi jotakin louk-

kaavaa, sitä voi aina pyytää anteeksi. Ammattilainen voi avoimesti kertoa nuo-

relle, mikäli hän ei tiedä mistä asiasta on kyse. Puheissa tuli myös esille se, miten 

transsukupuoliset joutuvat selittämään itseään niissä tilanteissa, kun he näkevät 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tai muita muun alan työntekijöitä. Seminaa-

rissa puhuttiin myös rippikoulun turvallisuudesta ja siitä, miten sukupuoliroolit 

siellä näkyvät. 

 

Seminaarin alussa nähtiin video, jossa nostettiin esille tietoa aiheesta sekä mää-

riteltiin transsukupuolisuus (Liite 3). Video toimi seminaarin käynnistäjänä ja he-

rättelevänä materiaalina osallistujille. Myös lopussa nähtiin video, jonka keskei-

senä teemana oli tuoda toivoa siitä, että aiheesta puhuminen ja sen työstäminen 

omassa työyhteisössä ja opintojen aikana on tärkeää (Liite 3). Lopussa nähdyllä 

videolla oli myös nuorten omia kokemuksia seurakunnasta, jossa he kokevat tu-

levansa kohdatuksi juuri sellaisina kuin he ovat. Kokemusasiantuntijan video näh-

tiin Marja-Sisko Aallon puheenvuoron jälkeen. Videolla kokemusasiantuntijana 

toimi ”Eemil”, joka kertoi omasta elämästään (Liite 3). Videoilla pyrittiin tuomaan 

vaihtelua puheenvuoroihin niin, että puhetta ja liikkuvaa kuvaa olisi sopivissa 

määrin. Videot ovat produktion tuotoksia, jotka tehtiin seminaaria varten. 

 

 

5.3 Seminaarista saatu palaute 

 

Seminaarin palautekyselyyn vastasi 24 seminaariin osallistunutta. Suurin vastaa-

jamääriltään olivat opiskelijat sekä nuorisotyönohjaajat (33%). Seuraavaksi isoin 

vastaajamäärä oli “Muu” (25 %). Diakonien sekä pappien määrä kyselyyn vas-

tanneista oli 4,2 %. Vastaajista 73,9 % oli Helsingistä. Vantaalta 8,7 %, Espoosta 
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13 % ja Kauniaisista oli 4,3 %. Seminaariin osallistuneille annettiin palauteky-

selyssä väitteitä, joiden vastausvaihtoehdot olivat: “Täysin samaa mieltä”, “Jok-

seenkin samaa mieltä”, “Ei samaa eikä eri mieltä”, “Jokseenkin eri mieltä”, “Täy-

sin eri mieltä” ja “En osaa sanoa”. 

 

Palautekyselyn mukaan 33,3 % sai seminaarista uutta tietoa ja 45,8 % vastan-

neista sai jotakin uutta tietoa aiemman tiedon lisäksi. Vastanneista 54,2 % oli sitä 

mieltä, että seminaarista oli tai on hyötyä, joko nykyisessä tai tulevassa työssä. 

Seminaarin aihe oli jokseenkin tuttu 58,3 %:lle osallistujista. Vastaajista 66,7 % 

koki, että aiheesta pitäisi puhua enemmän joko työyhteisössä tai opintojen ai-

kana. Vastaajista 4,2 % koki, ettei aiheesta tarvitse puhua nykyistä enempää. 

Palautteen perusteella 25 % koki myös, että aiheesta oli vaikea puhua omassa 

työyhteisössä tai opinnoissa. 

 

Vastanneista 62,5 % piti seminaaria onnistuneena ja 29,3 % vastanneista oli jok-

seenkin samaa mieltä siitä, että seminaari oli toteutettu hyvin. Tapahtuman mark-

kinoinnista kysyttäessä, vastausprosentit hajaantuivat kaikista eniten. Vastan-

neista 25 % piti markkinointia toimivana, kun taas 16,7 % vastasi olevansa jok-

seenkin eri mieltä markkinoinnin toimivuudesta. Tapahtuman kesto oli 95,8 % 

mielestä juuri sopiva. 

 

Avoimissa vastauksissa esiin nousi mainostamisen ongelma ja sosiaalisen me-

dian mainostamisen vähyys. Ongelmana nähtiin myös asiantuntijoiden puheen-

vuorojen samankaltaisuus ja aiheen käsittelemisen pintapuolisuus. Erilaisia nä-

kökulmia ja aiheen taustoitusta kaivattiin, esimerkiksi historian näkökulmasta. 

Avointa keskustelua ja sille tarkoitettua aikaa olisi toivottu enemmän ja sitä, että 

olisi konkreettisesti mietitty mitä rippikouluissa voisi tehdä, jotta myös transsuku-

puolisilla olisi hyvä olla. 

 

Palautteissa seminaaria pidettiin hyvänä kokonaisuutena, jossa asiantuntijoiden 

puheenvuorot täydensivät hyvin toisiaan ja puhujat olivat ajankohtaisia. Ilmapiiri 

seminaarissa oli rento, suvaitseva sekä utelias. Aihetta pidettiin tärkeänä ja sitä 

arvostettiin, että Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijoilla on mahdollisuus 

järjestää kyseisiä tapahtumia. Seminaarin osallistujista muutamat myös kertoivat 
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arvostavansa Diakonia-ammattikorkeakoulua sekä opettajia, jotka tukivat opiske-

lijoita seminaarin toteutumisessa. Eräs osallistuja oli myös sitä mieltä, että kysei-

nen seminaari olisi hyvä saada jokaiseen seurakuntaan ja niille, jotka tekevät 

työtä rippikouluissa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Kuten Transgender Adolescent Suicide Behavior- tutkimuksessa nousi esiin, 

mielenterveysongelmat ovat korostuneet niillä, jotka kokevat syntyneensä vää-

rään sukupuoleen. (Toomey ym. 2018.) Tämän tiedostaminen, tulisi nostaa aikai-

sempaa enemmän esiin nuorisotyössä, jotta osattaisiin toimia ennaltaeh-

käisevästi esimerkiksi juuri rippikoulutyössä. Seminaarista saadun palautteen 

mukaan jopa 66,7 % koki, että transsukupuolisten mielenterveyden tukemisesta 

pitäisi puhua enemmän joko työyhteisössä tai opintojen aikana. Vaikka palaute-

kyselyyn vastanneet eivät edusta koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

työntekijöiden mielipidettä, antaa palaute kuitenkin tiedon siitä, että aiheesta voisi 

puhua enemmän. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on nostettu esiin 

kaikkien ihmisten kohtaaminen tasa-arvoisesti sekä hyväksyvästi, mutta toteu-

tuuko tämä aina sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla? 

 

 

6.1 Opinnäytetyön luotettavuus, eettisyys sekä mahdolliset riskit 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat sen tutkintosäännön mukai-

sesti sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kristillinen lähimmäisenrakkaus sekä tutki-

muksellinen että laadukas tutkimustyö (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2020). 

Nämä toimivat myös tämän opinnäytetyön tukipilareina ja eettisyydestä on huo-

lehdittu koko opinnäytetyöprosessin ajan. Tietoa on kerätty luotettavista lähteistä 

ja niitä on pyritty käyttämään mahdollisimman eettisesti ja kunnioittavasti huomi-

oiden lähdekriittisyys. Tiedonkeruu on aloitettu vuoden 2018 syksyllä. Lähdema-

teriaalia on sisällöllisesti tarkasteltu kriittisesti ja tieto on pääsääntöisesti ajankoh-

taista. Osa lähdemateriaalista on vanhempaa, mutta sisällöltään ajanmukaista. 

 

Opinnäytetyötä tukevan seminaarin suunnittelussa haluttiin varmistua alusta 

saakka eettisestä toiminnasta. Tästä syystä mainonnassa on hyödynnetty vain 

omaa kuvamateriaalia ja mainokset on tehty itse. Seminaaria varten luotiin kolme 

eri video-esitystä, joissa huolehdittiin erityisesti kuvamateriaalin tekijänoikeuk-

sista. Kuvamateriaali on itse kuvattua sekä editoitua. Kaikissa videoissa ja 
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erityisesti kokemusasiantuntijan haastattelussa on huolehdittu haastateltavan yk-

sityisyydestä sekä tunnistamattomuudesta. Videoilla taustalla soivat musiikit ovat 

rojaltivapaa merkinnän alaisia, eli niitä saa käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 

Jokaisen musiikin esittäjä on kuitenkin merkitty videoihin. 

 

Ihmisten yksityisyyden kunnioittaminen huomioitiin palautekyselyn luonnissa. Pa-

laute annettiin anonyymisti eikä opinnäytetyössä tuoda esiin tietoja, joista vas-

taajia kykenisi personoimaan. Osa palautekyselyyn vastaajista olisi toivonut kuu-

levansa nuorten ääntä enemmän paikan päällä seminaarissa. Koimme kuitenkin, 

että nuoren tuominen seminaariin, jossa hän olisi esillä, olisi voinut olla ahdistava 

ja pelottava kokemus. Koska kyseessä ei ole koulutettu kokemusasiantuntija, voi 

esiin nousta jotain sellaista, mitä ei halua muille jakaa. Nuorten äänen kuulemi-

nen on tärkeää, mutta aikuisilla ammattilaisilla on vastuu sekä velvollisuus suo-

jella heitä. Näistä syistä päätimme, että nuoria ei tule tuoda seminaarin kaltaiseen 

tilanteeseen. 

 

Opinnäytetyön riskeihin on pyritty varautumaan mahdollisimman hyvin. Suurim-

mat riskit kohdistuivat opinnäytetyötä tukevaan seminaariin, joista etenkin mai-

nostus edusti suurta riskiä. Koko seminaari olisi voinut peruuntua, jos kiinnostu-

neita osallistujia ei olisi löydetty tai jos asiantuntijavieraat olisivat joutuneet pe-

ruuttamaan osallistumisensa. Seminaarin käytännön toteutuksen riskeihin varau-

duttiin etukäteen esimerkiksi varmistamalla tekniikan toimivuus. Opinnäytetyön 

tiedonkeruussa suurimmat riskit olivat kysytyissä haastatteluissa sekä itse opin-

näytetyön laajassa kokonaisuudessa sekä sen hallinnassa. Iso riski huomattiin 

myös haastatteluiden sopimisessa sekä niiden toteutumisessa. Olimme yhtey-

dessä moneen eri tahoon, mutta suurin osa haastattelupyynnöistä kariutui jo al-

kuvaiheessa. Muutamat haastattelut saatiin myös järjestettyä vasta pari viikkoa 

ennen opinnäytetyön palautusta. 

 

 

6.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

 

Opinnäytetyön kirjallisessa kokonaisuudessa ketterä menetelmä (Agile) on anta-

nut mahdollisuuden päivittää teoriaosuutta ajankohtaiseksi sekä lisätä tarvittavia 
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tietoja. Kirjallisesta kokonaisuudesta on saatu palautetta koko prosessin ajan ja 

muokkauksia on tehty saadun palautteen perusteella. Kirjallista osiota on myös 

tiivistetty ja tekstiä yhtenäistetty. Palautteita kirjallisesta osuudesta on pyydetty 

prosessin eri vaiheissa. Ensimmäinen palaute on saatu prosessin alussa, jolloin 

esitettiin opinnäytetyön suunnitelma. Ydintiimi on jokaisen palautteensaannin jäl-

keen kokoontunut pohtimaan pyydettyjä muokkauksia ja lähtenyt muokkaamaan 

palautteen perusteella kirjallista kokonaisuutta. 

 

Seminaarin järjestämisessä ketterä menetelmä on näkynyt monissa eri vai-

heissa. Suunnitteluvaiheessa pystyttiin alustavasti sopimaan yhteistyötahot sekä 

kohdeyleisö. Tilan varaamisessa ketterä menetelmä antoi joustavuutta, sillä se-

minaaria varten varattu tila vaihtui syksyllä 2019 pienemmästä luokkatilasta suu-

rempaan. Jos projektinhallintamenetelmänä olisi ollut jokin muu, kuin ketterä me-

netelmä, emme olisi voineet välttämättä vaihtaa tilaa. Ketterä menetelmä (Agile) 

antoi myös joustavuutta mainostukselle ja sen ajankohdalle. Mainostusajankohta 

ajoitettiin syksyyn 2019, mutta tarkkaa ajankohtaa ei päätetty, sillä tilan varaami-

seen meni oletettua kauemmin aikaa. 

 

Seminaaria varten teimme kolme videota, jotka toimivat myös tämän opinnäyte-

työn valmiina tuotoksina. Prosessin alussa ei suunniteltu tuotosten olevan use-

ampia videoita, vaan ajatuksena oli, että seminaari olisi yksi iso tuotos. Myöhem-

min kuitenkin päädyttiin tekemään seminaaria varten kyseiset videot, joiden to-

dettiin olevan produktion aikaansaamia tuotoksia. Ketterä menetelmä (Agile) on 

antanut mahdollisuuden luoda videot ja määritellä ne myöhemmin produktion tuo-

tokseksi. 

 

Ketterässä menetelmässä (Agile) arvona on, että tiimin ja yhteistyökumppanien 

välinen kommunikaatio on laadukasta. Prosessin aikana ydintiimi on ollut yhtey-

dessä yhteistyökumppanien kanssa koko prosessin ajan, jolloin on voitu varmis-

tua siitä, että jokaisella osapuolella on ajankohtainen tieto prosessin kulusta. 

Kommunikaatio tapahtui pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Yhteistyö-

tahoja informoitiin mahdollisista muutoksista heti, kun ne saatiin tietoon. Yksi 

näistä oli jo aikaisemmin mainittu seminaarin tila sekä tarkka ajankohta. 
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Koemme, että ketterä menetelmä (Agile) on projektinhallintamenetelmänä par-

hain mahdollinen, kun mietitään opinnäytetyöprosessia. Se antaa luvan muokata 

työtä koko prosessin ajan sekä mahdollistaa täysin uuden syntymisen kesken 

prosessin. Tästä hyvänä esimerkkinä on tämän opinnäytetyön tuotokset eli vi-

deot. Ketterä menetelmä (Agile) on näkynyt kaikissa prosessin vaiheissa ja 

olemme sen kautta pystyneet luomaan produktion, jossa jokainen palaute ja yh-

teistyötaho on pystytty ottamaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

 

6.3 Ammatillinen kasvu ja uuden oppiminen 

 

Opinnäytetyö on mahdollistanut koko prosessin ajan ammatillisen kasvun mah-

dollisuuden. Transsukupuolisten mahdollisen henkisen haavoittuvuuden ymmär-

täminen on muuttunut opinnäytetyön myötä. Tiedossamme oli, että tällä ihmis-

ryhmällä saattaisi olla heikompi mielenterveys, kuin muulla väestöllä. Monien tut-

kimusten myötä paljastui erittäin haavoittuva sekä moninainen ryhmä ihmisiä. Ko-

emme, että sensitiivisellä kohtaamisella on merkittävä vaikutus transsukupuolis-

ten nuorten mielenterveyden tukemisessa. Kohtaamistilanteessa tulisi antaa asi-

akkaan itse määritellä oma sukupuolensa. Koemme, että juuri kristillisen lähim-

mäisenrakkauden (ks. liite 4) sekä välittämisen etiikan (ks. liite 4) velvoittamina 

tehtävämme oli pyrkiä tuomaan esiin juuri tämä tietty joukko ihmisiä. 

 

Sosiaalialan eettisissä ohjeissa puhutaan ihmisen kokonaisvaltaisesta huomioi-

misesta. Asiakas tulisi nähdä elämänsä kokonaisuutena ja ymmärtää, että hän 

toimii osana erilaisia yhteisöjä. Näitä yhteisöjä voi olla esimerkiksi perhe, ystävä-

piiri ja yhteiskunta. (Talentia 2017, 18.) Olemme oppineet paljon siitä, miten trans-

sukupuolisten nuorten huono mielenterveys vaikuttaa ympäristöön ja sen, miten 

ympäristö vaikuttaa nuoreen. Nuoren koko ympäristö olisi hyvä ottaa huomioon, 

kun hänet kohdataan. Tällöin pystytään kartoittamaan nuoren tukiverkosto ja hän 

pystyy itse myös pohtimaan oman lähiverkostonsa merkitystä omassa arjessa. 

 

Aihe laittoi meidät tarkastelemaan myös omaa kielenkäyttömme ja erityisesti su-

kupuolitettuja sanoja. Suomen kielessä on edelleen käytössä sanoja tai sanon-

toja, joissa sukupuoli tulee ilmi. Yksi esimerkki näistä sanoista on piparkakku-
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ukko. Se voi tuntua harmittomalta sanalta, mutta transsukupuolinen saattaa 

kuulla sen sukupuolen määrittelynä. Opinnäytetyö sai aikaan sen, että omaan 

puheeseen alkoi kiinnittää enemmän huomiota ja, se vahvisti herkkyyttä tunnis-

taa sukupuolitettuja sanoja. Suhtautuminen kyseistä ihmisryhmää kohtaan ei ole 

muuttunut. Ennen opinnäytetyön aloittamista olimme yhtä mieltä siitä, että trans-

sukupuoliset ansaitsevat tulla näkyvämmin kuulluksi, sillä jokainen on arvokas 

ihminen. 

 

Huomasimme myös, kuinka osallisuus vaikutti mielenterveyteen. Kun ihminen 

saa tehdä ja toteuttaa itseään esimerkiksi ryhmätilanteissa, se voi parantaa us-

koa itseensä sekä elämään ja tätä kautta mielenterveyteen. Tästä hyvä esimerkki 

on eräässä mielenterveysjärjestössä toteutettu vertaistukiryhmä. Kyseisessä ryh-

mässä osallistujat saivat luoda tapaamiskertojen sisällöt ja tavat, joilla aiheita kä-

siteltiin. Tämä laski osallistujien itsemurha-ajatuksia merkittävästi. Tulevaisuus 

koettiin myös toiveikkaana. Osallisuudella voi siis olla merkittävä rooli, kun puhu-

taan transsukupuolisten nuorten mielenterveyden tukemisesta. Se, että nuori saa 

itse tuoda omia ajatuksia ja tapoja ryhmään, osoittaa sen, että häntä kuullaan ja 

hän on arvokas. 

 

Kirkon nuorisotyön eettisiin ohjeisiin kuuluu elämän ja luomakunnan arvostami-

nen, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja armahtavaisuus (Kasvatuksen ja nuori-

sotyön asiantuntijaliitto KNT Ry 2020). Nämä eettiset ohjeet ovat olleet meille 

arvoina jo ennen koulutuksen alkamista, mutta muutamat näistä ovat vahvistu-

neet entisestään. Rehellisyys on yksi näistä. Työntekijänä meillä on vastuu toimia 

rehellisesti työyhteisössä sekä seurakuntalaisten parissa. Tapa, jolla tämä tuo-

daan ilmi, on oltava sensitiivinen ja toista osapuolta kunnioittava. Kohdattaessa 

transsukupuolinen nuori kirkon nuorisotyönohjaaja voi vilpittömästi kertoa nuo-

relle, ettei tämä tunne kyseistä maailmaa omakohtaisesti, mutta on valmis kuun-

telemaan ja oppimaan. Koemme, että tämä on yksi tärkeistä opeista, mitä 

olemme saaneet prosessin myötä. Elämän ja luomakunnan moninaisuutta tulee 

arvostaa ja muistaa, että Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. 

 

Canales mainitsi oikeaoppisen sielunhoidon kohdatessa transsukupuolisen nuo-

ren. Sielunhoidolliset tilanteet voivat olla nuorelle merkittävä tekijä ja nuori 
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saattaa saada sielunhoidosta vahvistuksen siitä, että Jumala rakastaa häntä ja 

hyväksyy nuoren juuri sellaisena, kun hän on. Sielunhoidon tulee olla vahvistava 

kokemus, jossa nuori ymmärtää oman arvokkuutensa ja sen, että hän on osa 

seurakuntaa. Sielunhoitotilanteessa voidaan käydä läpi nuoren omia toiveita ja 

ajatuksia siitä, millaista tukea ja apua juuri hän kaipaa. Läsnäolo ja kunnioittava 

kohtaaminen ovat avainsanat sielunhoitotilanteessa ja työntekijän tulee olla he-

reillä ja kuunnella nuorta. Tällaiset tilanteet voivat olla hyviä tilaisuuksia nuorelle 

pohtia aikuisen kanssa omaa identiteettiä. 

 

 

6.4 Kohti tulevaisuutta 

 

Seminaarin palautekyselyllä saatiin paljon uutta informaatiota tätä opinnäytetyötä 

varten. Esimerkiksi se, että osa vastaajista koki, että kyseinen aihe on vaikea 

ottaa puheeksi omassa työssään tai opinnoissaan, oli uutta tietoa. Kysymyksellä 

pyrittiin saamaan tieto siitä, että onko pääkaupunkiseudulla helppo vai vaikea pu-

hua sukupuolivähemmistöjen asioista kirkossa. 

 

Yli puolet seminaariin osallistuneista kokivat, että aiheesta olisi hyvä keskustella 

lisää joko työyhteisössä tai opintojen aikana. Keskustelemalla transsukupuoli-

sista sekä muista sukupuolivähemmistöihin kuuluvista, voidaan auttaa myös am-

mattilaisia kohtaamisessa. Tieto siitä, että transsukupuoliset voivat muuta väes-

töä huonommin, auttaa ammattilaista sekä sosiaali- että kirkonalalla. Tällöin voi-

daan kiinnittää entistä enemmän huomioita siihen, miten nuori pärjää omassa 

elämässään. Ammattilainen voi omalla tiedollaan tuoda työyhteisöön merkittäviä 

muutoksia, jolla voidaan tukea transsukupuolisen nuoren mielenterveyttä. Työ-

paikalla olevien vessatilojen merkintä sukupuolineutraaleiksi voi olla merkittävä 

asia transsukupuoliselle. Kokemus siitä, että olet ihminen, etkä sukupuoli, voi 

vahvistaa mielenterveyttä. 

 

Suomen nykyisessä hallitusohjelmassa tuodaan esiin se, että sosiaali- ja terveys-

aloilla ammattilaisten tietoisuutta koskien vähemmistöjä pyritään lisäämään tule-

vaisuudessa enemmän (Valtioneuvosto 2019, 146). Hallitusohjelman linjausta tu-

kee vahvasti HUS:in sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka, jossa seuraavien 
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10 vuoden aikana on valmistumassa Sukupuolidysforian muuttuva diagnostiikka 

ja kliininen kuva: Arviointi ja hoitojen vaikuttavuus -tutkimus. Tutkimus tulee ole-

maan Suomessa ensimmäinen laajuudeltaan. (HUS 2020b.) 

 

Opinnäytetyömme antaa useita mahdollisuuksia jatkotutkimuksille, hankkeille 

sekä tapahtumille. Huomionarvoista on myös se, että käsittelemästämme ai-

heesta voidaan tehdä jatkoprojekteja niin terveysalan, sairaanhoidon, sosionomi- 

sekä diakoniatyön parissa. Jatkotutkimuksessa voidaan teettää kysely, jonka 

avulla saataisiin tieto siitä, että voivatko transmiehet huonommin kuin transnaiset. 

Tai toisinpäin. Aihetta voitaisiin myös tutkia aluekohtaisesti tai ikäkohtaisesti. 

Opinnäytetyöstä pystyy jatkotyöstämään materiaalipaketin, jonka sisältö voisi 

koostua kirkon työntekijöille tarkoitetuista tehtävistä. Nämä voisivat koostua sen-

sitiivisestä kohtaamisesta, sukupuolineutraaleista tiloista sekä työntekijän 

omasta tavasta nähdä sukupuolivähemmistöön kuuluva. 

 

Järjestämämme seminaari on jo saanut aikaan muutamassa seurakunnassa pie-

niä muutoksia nuorisotyössä. Yhdessä seurakunnassa esimerkiksi luovuttiin so-

siaalisessa mediassa aikaisemmin käytetyistä ”tytöttelystä” sekä ”pojittelusta” ja 

siirryttiin käyttämään sukupuolineutraalimpia termejä. Nämä muutokset ovat pie-

niä, mutta luovat omalta osaltaan turvallista ilmapiiriä kaikille nuorille. Muuta-

masta seurakunnasta on myös saatu palautekyselyjenkin jälkeen positiivista pa-

lautetta, joissa on toivottu vastaavia tapahtumia enemmän. 

 

”Minä olen se joka minä olen”. Nämä sanat voi nähdä myös toisten sekä oman 

minuuden hyväksymisenä. Minä olen se, joka minun kuuluu olla – muuttuvainen, 

erityinen, arvokas. Tämän ymmärtäminen ehkä auttaa katsomaan ympärillä ole-

vaa ihmisyyden moninaisuutta aikaisempaa arvostavammin silmin. Tämä on ollut 

opinnäytetyön tarkoituksena, koska keskustelun avaaminen on ensimmäinen tie 

muutokseen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Seminaarin info seminaaripäivälle 
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Liite 2. Transsukupuolisten nuorten mielenterveyden tukeminen 2020- tapahtu-

man palautekysely 

 

Transsukupuolisten nuorten mielenterveyden tukeminen 2020-

tapahtuman palautekysely. 

 

Kiitos, että olit osallisena Transsukupuolisten nuorten mielenterveyden tukemi-

nen 2020-tapahtumassa. 

 

Perustiedot.  

 

Työnimike: 

 

- Nuorisotyönohjaaja 

- Diakoni 

- Pappi 

- Opiskelija 

- Varhaiskasvatuksen ohjaaja 

- Muu 

 

Kaupunki: 

 

- Helsinki 

- Vantaa 

- Espoo 

- Kauniainen 

 

Ikä: ___________________________ 

 

Sukupuoli: 

 

- Nainen 

- Muu 

- Mies 

- En halua sanoa 
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Transsukupuolisten nuorten mielenterveyden tukeminen 2020-

tapahtumasta. 

 

Sain itselleni uutta tietoa tapahtuman aiheesta: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Uskon tapahtumasta saamallani tiedolla olevan hyötyä nykyiselle/ tulevalle 

työyhteisölleni: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Uskon, että tapahtumasta on hyötyä omassa nykyisessä/tulevassa työs-

säni: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Saitko seminaarissa uusia oivalluksia tai ajatuksia: 

 

Tapahtuman aihe oli minulle ennestään tuttu: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Koen, että tästä aiheesta olisi hyvä keskustella enemmän omassa työyhtei-

sössä / opintojen aikana: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Koen, että tästä aiheesta on vaikea puhua työyhteisössä / opintojen aikana? 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Tapahtuman toteutuksesta 

 

Asiantuntijapuheenvuorot olivat mielenkiintoisia: 
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Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Asiantuntiajapuheenvuorot olivat helposti ymmärrettäviä: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Tapahtuma oli toteutettu hyvin: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Tapahtuman markkinointi oli toimivaa: 

 

Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä / En samaa enkä eri mieltä / Jok-

seenkin eri mieltä / Täysin eri mieltä / En osaa sanoa 

 

Tapahtuman kesto oli mielestäni: 

 

Liian pitkä / Sopiva / Liian lyhyt / En osaa sanoa 

 

Mitä kehittämiskohteita havaitsit tapahtumassa ja sen toteuttamisessa? 

 

 

Jos vastaava tapahtuma järjestetään uudelleen, miten kehittäisit tapahtu-

maa ja sen toteutumista? 

 

 

Mitä muuta haluat vielä sanoa tapahtuman sisällöstä, toteutuksesta tai ker-

toa tapahtuman asiantuntijavieraille? 

 

 

Kiitos vastauksestanne! 
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Liite 3. Seminaarissa näytetyt YouTube-videot 

 

Video 1: Alkuinfo. Taustatietoa aiheesta transsukupuolisten nuorten mielenter-

veydestä. Saatavilla 16.3.2020 https://youtu.be/abWoHgLpCUY 

 

Video 2: "Eemil". Eemil on transsukupuolinen mies, joka kertoo tällä videolla 

elämästään. Saatavilla 16.3.2020 https://youtu.be/G1H-VT-xwHw 

 

Video 3: Loppuinfo. Taustatietoa aiheesta transsukupuolisten nuorten mielen-

terveydestä. Saatavilla 16.3.2020 https://youtu.be/6HnqNpUjzPk 

 

  

https://youtu.be/abWoHgLpCUY
https://youtu.be/G1H-VT-xwHw
https://youtu.be/6HnqNpUjzPk
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Liite 4. Sanasto 

 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvää sanastoa 

 

Binäärinen/ ei-binäärinen sukupuolikäsitys: Setan sateenkaarisanaston mu-

kaan henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla joko ei-binäärinen tai binäärinen. 

Näistä ensimmäinen tarkoittaa sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ei sovi 

kahden sukupuolen kaavaan (nainen-mies). Ei-binäärinen henkilö voi siis olla esi-

merkiksi intersukupuolinen, muunsukupuolinen tai sukupuoleton. (Seta 2020b.) 

 

Cis-sukupuolinen: Cis-sukupuolisella tai Cis-naisella/miehellä tarkoitetaan hen-

kilöä, joka kokee oikeaksi hänelle syntymässä määriteltyyn sukupuoleen. Cis-

henkilö ei ole transsukupuolinen. (Trasek 2020.) 

 

Intersukupuolinen: Intersukupuolisuudella tarkoitetaan sitä, ettei henkilön keho 

vastaa tiettyjä yleisiä ”normaaleja” odotuksia sukupuolitetuista kehoista. (Seta 

2020b) 

 

Kolmas sukupuoli: Kolmannella sukupuolella tarkoitetaan sitä, ettei sukupuoli 

asetu naisen/miehen-kahtia jaotteluun. Termiä käytetään erityisesti juridisesti 

niissä maissa, joissa on käytössä kolmannen sukupuolen määritelmä nai-

nen/mies-luokittelujen lisäksi. (Seta 2020b.). Yksi ensimmäisistä maista, joka otti 

käyttöön kolmannen sukupuolen, oli Australia vuonna 2003. (Intersex Human 

Rights Australia (IHRA) 2013). 

 

Muunsukupuolinen: Henkilö voi olla myös muunsukupuolinen, jolloin tarkoite-

taan sitä, ettei henkilö koe olevansa mies tai nainen vaan jotain muuta tai kokee 

olevansa jotain kahden aiemmin mainitun väliltä. (Seta 2020b.) 

 

Sukupuolen mukainen segregaatio: Sukupuolen mukaisella segregaatiolla tar-

koitetaan sitä, että sukupuolten välillä esiintyy erottelua ja epätasapainoa esimer-

kiksi työmaailmassa tai koulutukseen hakemisessa. (THL 2020.) 
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Sukupuoli-identiteetti: Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen omaa näke-

mystään omasta sukupuolesta. (Seta 2020.) 

 

Sukupuolisyrjintä: Suomen tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen, su-

kupuolen ilmaisun ja sukupuoli-identiteetin perusteella, joka koskee kaikkia yh-

teiskuntaelämän eri osa-alueita. (THL 2020.) 

 

Sukupuolivähemmistö: Sukupuolivähemmistö-termillä tarkoitetaan intersuku-

puolisia sekä transihmisiä. (Seta 2020b.) 

 

Sukupuolen juridinen vahvistaminen: Sukupuolen juridisella vahvistamisella 

tarkoitetaan henkilötunnuksen vaihtamista. Suomessa tällä hetkellä vaadittavat 

ehdot sukupuolen juridiselle vahvistamiselle ovat: täysi-ikäisyys, suomen kansa-

laisuus tai pysyvä asuinpaikka Suomessa, lausunto lisääntymiskyvyttömyydestä 

sekä lausunto kahdelta tutkimusryhmän psykiatrilta. (Trasek 2020c; Transtuki-

piste 2020.) 

 

Sukupuolten moninaisuus: Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan taas 

koko sitä kirjoa, joka mahtuu sukupuolten käsitteisiin. Yleensä käsitteellä tarkoi-

tetaan moninaisuutta yhteiskunnassa, mutta joissakin tapauksissa sukupuolen 

moninaisuutta voidaan käsitellä myös yksilön kautta, jos hän kokee sukupuo-

lensa monipuolisempana, kuin yhtenä sukupuolena. (Seta 2020b.) 

 

Transsukupuolisuus: Transsukupuolinen tarkoittaa sitä, että henkilön henkinen 

sukupuoli ei vastaa hänen fyysistä, syntymässä määriteltyä sukupuolta. Trans-

seksuaalisuus-termiä käytettiin yleisesti aikaisemmin, vaikka sana itsessään on 

väärä käännös englanninkielen sanasta ”Transsexual”, jolla tarkoitetaan transsu-

kupuolista henkilöä. (Seta 2020b.) 

 

Transvestiitti: Transvestiitti on henkilö, joka kokee ajoittain tarvetta esimerkiksi 

pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin. (Trasek 2020) 

 

Transgender: Transgender tarkoittaa samaa, kuin muunsukupuolinen. (Seta 

2020b.) 
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Transihminen: Transihmis-kategoriaan kuuluvat muunsukupuoliset, transsuku-

puoliset sekä omalta osaltaan transvestiitit. (Seta 2020b.) 

 

Transseksuaalisuus: Transseksuaali on nykyään jo vanhentunut termi transsu-

kupuolisuudelle. Se on samalla väärä käännös englannin kielen sanalle ”trans-

sexual”. (Trasek 2020a.) 

 

Two Spirits: Two spirits viittaa joidenkin alkuperäiskansojen parissa esiintyvään 

termiin, jossa henkilö omaa feminiinisen sekä maskuliinisen hengen tai sielun. 

Two spirits voi myös viitata sukupuolen ja seksuaalisuuden muuhun monimuotoi-

suuteen yleisesti. (Researching for LGBTQ25+ Health 2020.) 

 

Lääketieteeseen ja mielenterveyteen liittyvää sanastoa 

 

Defenssi eli puolustus tai selviytymisreaktio: Defenssit eli puolustus- ja sel-

viytymisreaktiot kuuluivat ihmisen normaaliin olemukseen. Useat defenssit ovat 

tiedostamattomia ja niihin vaikuttaa ihmisen tausta sekä henkilökohtainen histo-

ria. Defenssien avulla ihminen säätelee omaan mielialaansa sekä  ylläpitää hen-

kistä hyvinvointiaan samalla peittäen epämieluisat asiat. Defenssit siis toimivat 

myös tietyllä tavalla todellisuuden vääristäjinä. (Martela 2012.) 

 

Eheytyshoito: Eheytyshoidon tarkoituksena on parantaa esimerkiksi homosek-

suaalit sielunhoidon avulla heteroseksuaaleiksi. Monet tahot ovat tuominneet 

eheytyshoidot harhaanjohtavina sekä haitallisina. Yksi esimerkki on Maailman 

terveysjärjestön Yhdysvaltojen osasto Pan American Health Organisation 

(PAHO), joka antoi keväällä 2012 virallisen kannanoton, jossa seksuaalisen 

suuntautumisen muutosta yrittävät ”terapiat” eivät pohjaudu lääketieteelliseen 

perustaan. (Lumikallio 2007, 8 & The Pan American Health Organization (PAHO) 

2012.) 

 

Endokrinologi: Endokrinologi hoitaa endokrinologisten elinten sairauksia, eli 

niitä elimiä, jotka säätelevät hormonituotannolla elimistön tasapainoa. (Terveys-

talo 2020.) 
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Hoitosuunnitelma: Asiakkaalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma tarvitta-

vista hoitotoimenpiteistä sekä hoidon etenemisestä. Suunnitelma tehdään yhteis-

työssä asiakkaan sekä mahdollisimman monen hoitotahon kanssa. Siinä tulee 

tuoda ilmi myös akuutit tilanteet ja niiden hoitaminen. (Valvira 2015.) 

 

Mielenterveys: Mieli Suomen Mielenterveys ry määrittelee mielenterveyden tar-

koittavan hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen kykenee pärjäämään elämässään ja 

näkee myös omat vahvuutensa toimiessaan osana yhteiskuntaa. Mielentervey-

den tukemisena pidetään asioita, jotka suojaavat henkilöä ulkoisilta tai sisäisiltä 

haasteilta. Näitä voivat muun muassa olla hyväksytyksi tulemisen tunteminen tai 

turvalliseksi koettu elinympäristö.  (Mieli ry 2020d.) 

 

Mielenterveyden häiriö: Mielenterveyden häiriöillä tarkoitetaan sellaista tilaa, 

jolloin henkilö ei voi hyvin henkisesti. Mielenterveyden häiriöitä voivat olla esimer-

kiksi paniikkihäiriöt, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelko sekä riippuvuuson-

gelmat. (Mieli ry 2020d.) 

 

Orkiektomia: Orkiektomialla tarkoitetaan kivesten tai kiveksen poistoleikkausta. 

(Terve.fi 2020.) 

 

Sukupuolidysforia: Sukupuolidysforia eli sukupuoliristiriidasta aiheutuvaa huo-

novointisuutta, joka kohdistuu joko kehoon (kehodysforia) tai sosiaaliseen ole-

mukseen (sosiaalidysforia), joka viittaa siihen, ettei omaa kehoa nähdä muiden 

toimesta sellaisena kuin itse haluaisi. (Seta 2020b.) 

 

Sukupuolenkorjausleikkaus: Sukupuolen korjausleikkauksella tarkoitetaan lää-

ketieteellisiä toimenpiteitä, joilla kehosta pyritään poistamaan tai lieventämään 

ei-toivotun sukupuolen kehollisia piirteitä. Korjausleikkauksella kehoa voidaan 

muokata feminiinisempään, maskuliinisempaan tai neutraalimpaan suuntaan. 

Korjausprosessiin sisältyy usein myös juridisesti oman sukupuolen vahvistami-

nen halutuksi. Tässä haasteena on se, että Suomen laki tunnustaa juridisesti vain 

kaksi sukupuolta eli naisen ja miehen. Korjausprosessiin voi Suomessa hakeutua 
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Helsingin Sukupuoli-identiteetin poliklinikan tai Tampereen TRANS-poliklinikan 

kautta. (Transtukipiste 2020.) 

 

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvää sanastoa 
 

Lähimmäisenrakkaus sisältää sellaisenaan auttamisen sekä toisen kunnioitta-

misen. Sen perustana toimii Jeesuksen rakkauden kaksoiskäsky, jossa lähim-

mäistä tulee rakastaa oman itsensä tavoin. (Lukio 2020.) 

 

Välittämisen etiikka koskee ihmisten välisiä kohtaamisia, joissa oma moraali 

toimii osana välittämistä. Maarit Hosion mukaan todellista välittämistä toisesta ei 

voi syntyä, ellei välittämistä oteta vastaan. Kyse on siis myös vuorovaikutuksesta 

kahden ihmisen välillä, jossa toisesta välitetään. (Hosio 2005.) 

 


