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1. Johdanto 
 

 

Kiinnostukseni sukupuoleen ja sen moninaisuuteen on syttynyt lukuisista kohtaamisista 

varhaiskasvatuksen kentällä. Eräs mieleenpainuvimmista oli varhaisina työvuosinani 

tapahtunut, herättelevä tapaus. Päiväkodin arjessa tutustuin lapseen, joka oli kuin kuka 

tahansa meidän kulttuurimme stereotyyppiseksi mielletty tyttö. Hän rakasti pinkkiä, 

punaista ja kultaa, laittoi mielellään pitkiin hiuksiinsa koristeita ja leikki prinsessaa. 

Aivan erityisen mieluisia hänelle olivat pienet nukkehahmot, jotka asuivat omissa, 

taskuun mahtuvissa taloissaan. Monesti lapsi saattoi kesken leikin tulla näyttämään 

hahmoja tai kultaisia sisätossujaan aikuiselle ja henkäistä: ”Eivätkö olekin ihanat!”  

 

Ehdin tuntea lapsen tällaisena, prinsessaleikkejä rakastavana, kulttuurimme perinteisiä 

sukupuolirooleja toteuttavana tyttönä muutaman kuukauden.  Lapsi oli pidetty 

leikkikaveri ja mielikuvitusrikas leikkijä, joka oli lähes poikkeuksetta hyväntuulinen ja 

avoin. Sijaisuuteni oli juuri viikon sisällä päättymässä, kun tämä kyseinen lapsi tuli 

päiväkotiin hyvin toisenlaisena ja toisen näköisenä kuin aiempina päivinä. Lapsi oli 

puettu päästä varpaisiin sinisiin, hänen pitkä tukkansa oli leikattu lyhyeksi malliksi ja 

sisätossutkin olivat vaihtuneet tummansinisiin. Pitkin päivää lapsi sanoi useita kertoja 

ääneen olevansa poika, aivan kuin myös teroittaakseen itselleen tätä faktaa. Sillä 

biologinen poika hän oli, sen olin saanut minäkin kuulla muilta aikuisilta jo ensimmäisinä 

työpäivinäni. Tyttöys ja tyttömäisyys olivat jotain, jotka hänestä aikuisten mielestä olisi 

karsittava pois. Pojan itselleen rakentama identiteetti oli aikuisten maailmankuvaan 

sopimaton, jotain, josta piti opetella eroon.  

 

Kuitenkin esimerkiksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa  (Heikkilä & et.al. 2005) 

määritellään yhdeksi kasvatuspäämääräksi henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääminen ja 

tässä keskeiseksi tekijäksi mainitaan lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen. Lisäksi 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet korostavat, että lapsen oma mielipide tulee 

ottaa huomioon. (Heikkilä & et.al. 2005,12, 14.)  YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen 

12.artiklassa todetaan, että lapsella, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on 

sopimusvaltioiden takaama oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta 

koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on huomioitava lapsen iän ja kehitystason 
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mukaisesti. (YK:n Lasten oikeuksien sopimus 1989, 12.artikla.) Tämän kyseisen lapsen 

tapauksessa yksilöllisyyden kunnioittamisen päämäärää ei voida sanoa saavutetun. 

 

Mietinkin tuosta päiväkodista lähtiessäni, mikä oli saanut vanhemmat muuttamaan 

hyväksyvää asennoitumistaan poikansa tyttömäiseksi luokiteltua käytöstä kohtaan. Oliko 

se mahdollisesti lähestyvä koulun alkaminen, tai oliko nyt vain vanhempien mielestä aika 

lopettaa tällainen ”hullutus”?  En koskaan saanut itse tietää syytä, enkä tänä päivänä ole 

tavannut lasta uudelleen. Tästä kohtaamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta, mutta 

muistan lapsen edelleen.  

 

Tuo kohtaaminen muutti myös omaa asennoitumistani selviönä pitämiäni stereotyyppisiä 

sukupuolirooleja kohtaan. Se oli ensimmäinen kosketukseni sukupuolen moninaiseen 

luonteeseen ja tulkinnan vaikeuteen. Tytöt ja pojat ovat meidän kulttuurissamme erilaisia 

ja tyttöys ja poikuus määritelty eri tavoin kuin vaikkapa esimerkiksi Somaliassa. Siitä 

huolimatta, että eroja globaalisti löytyy, pidetään kulttuurisia sukupuolirooleja vielä 

nyky-yhteiskunnassamme sosiaalisina mittareina, joita jopa lääketiede pitää normeina 

(vrt. transsukupuolisuuden selvittämiseen tähtäävät tutkimukset). Kenellä loppujen 

lopuksi on oikeus määritellä normaaliuden rajat ja kuka tai mikä kertoo sen, millaiseksi 

yksilön sukupuoli-identiteetin on lupa rakentua? 

 

Tässä tutkimuksessa sukelletaan syvemmälle sukupuolen määrittelyn maailmaan ja 

avataan sitä, miten monimuotoisesta ja monien näkökulmien luomasta ilmiöstä on kyse. 

Käsittelen sukupuolta ja sukupuolen moninaisuutta kulttuurisena ja biologisena ilmiönä 

sekä sukupuoli-identiteetin rakentumista ja siihen liittyviä tekijöitä lapsuudessa 

ilmenevän sukupuoliristiriidan näkökulmasta. 

 

Sukupuoli-identiteetti on asia, joka yksilön oletetaan rakentavan biologisen sukupuolensa 

varaan muun identiteettityön ohella. Kulttuurin asettamat vaatimukset sukupuolen 

ilmentämiselle, biologian määrittelemät lainalaisuudet ja yksilön oma, ehkä hyvinkin 

ristiriitojen värittämä kuva omasta identiteetistään ja biologisesta sukupuolestaan luovat 

monimutkaisen verkon, jota mikään näkökulma ei yksinään kykene selittämään. Biologia 
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on fakta, jonka olemassa oloa meidän on fyysisinä olentoina mahdotonta paeta, mutta 

sekään ei aina toimi kaavamaisesti. Kulttuuriset odotukset sukupuolen ilmentämisestä 

iskostetaan ajatuksiimme jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tunnistamme toisemme tietyn 

sukupuolen edustajiksi juuri yksilöiden esittämien roolien, sukupuoliperformanssien (ks. 

Heinämaa, 1996.) avulla. Myöskään biologian selitysmalli ei nykytiedon valossa enää 

näyttäydy yksinkertaisena ja yksiselitteisenä. Tiede on tuonut tietoisuuteemme ne 

lukemattomat variaatiot, joita biologiankin kentällä sukupuolesta on olemassa.  

 

Ihmisellä on myötäsyntyinen tarve luokitella ihmisiä, ja luokittelu tapahtuu luontevimmin 

sen kulttuurin silmälasien kautta, jossa elämme. Tuttavani kertoi esimerkin omasta 

hämmennyksestään, kun kohtasi henkilön, jota ei voinut suoraan määritellä naiseksi tai 

mieheksi, vaikka piirteitä kummastakin roolista henkilön olemuksessa oli. 

Hämmennyksen tunteminen oli saanut tuttavassani aikaan lisähämmennystä, koska hän 

oli tuolloin tajunnut alitajuisesti koko ajan ”tunnistavansa” ihmisiä joko naisiksi tai 

miehiksi. Onkin mielenkiintoista, miksi sukupuolen määrittelemättömyys hämmentää ja 

samalla kiinnostaa ihmisiä, joissakin saattaa aiheuttaa jopa ärtymyksen tunteita.  

 

Varhaisessa vaiheessa yksilöt oppivat, mitkä tavat ja rooli soveltuvat omalle biologiselle 

sukupuolelle. Jos yksilö on biologiseen sukupuoleensa tyytyväinen, hän rakentaa 

sukupuoli-identiteettinsä sen varaan yleensä ongelmitta. Opimme vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa pukeutumaan omalle sukupuolellemme ominaisiin vaatteisiin ja 

asioimaan miesten tai naisten wc-tiloissa. Ymmärrämme millaista käytöstä meiltä 

odotetaan ja minkälainen käytös on tietyn sukupuolen edustajille hyväksyttävää ja mikä 

puolestaan ei. Yksilöt elävät sukupuolittuneessa todellisuudessa, ja helpoimmillaan se ei 

tuota heille ahdistusta tai toiseuden kokemusta. Kuitenkin sukupuolittunut todellisuus 

tuottaa pahimmillaan myös juuri edellä mainittuja, negatiivisia tuntemuksia joillekin 

yksilöille.  

 

Entä jos oma keho on väärä ja kokemus omasta sukupuoli-identiteetistä on jatkuvassa 

ristiriidassa sen kanssa, mitä henkilöltä biologisten ominaisuuksien perusteella odotetaan 

tai jos myös biologinen sukupuoli on epäselvä? On myös mahdollista, ettei sukupuolen 

kokemus mahdu kumpaankaan yleiseksi miellettyyn kategoriaan, mieheksi tai naiseksi. 



 4 

Tällaisissa tapauksissa vahvasti sukupuolittunut todellisuus ja ahtaat rooliodotukset 

tuottavat lisää ahdistusta ja kokemusta siitä, ettei kykene täyttämään ulkopuolelta 

asetettuja vaatimuksia.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään aineiston osana blogia Magdaleenan elämä ja teot, jota 

kirjoittaa ensimmäistä luokkaa käyvän tytön, Magdaleenan, äiti. Blogi kertoo 

kuvauksensa mukaan pienen prinsessan onnen täyttämästä elämästä.  Magdaleena on kuin 

kuka tahansa tyttö, sillä erotuksella, että hän on transsukupuolinen. Äiti kirjoittaa 

blogissaan Magdaleenan alkutaipaleesta perheessä seuraavasti:  

 

Lapsi sijoitettiin perheeseemme pienenä vauvana. Kahden tytön jälkeen olin 

innoissani pikkumiehestä. Ostelin söpöjä autopaitoja ja eikä mielessäni 

käväissytkään, että minulla olikin pieni tyttö, pienen pojan sijasta.  

 

Pienestä pitäen Magdaleena oli kova kiipeilemään ja hirmuisen vilkas. No, pojat 

on poikia, kaikki sanoivat. Puhettakaan ei alkanut kuulumaan, mutta itsekin 

ajattelimme, että tämmöiset liikunnalliset pojat eivät vain kerkiä puhumaan. 

Kehitys alkoi jäämään muutaman vuoden iässä ikätovereista jälkeen ja 

pikkuisen poikamme sekä vihaisuus ja vaaralliset hypyt korkealta lisääntyivät. 

Meillä oli hirmuisen raju pieni poika ja pääsimme lopulta tutkimuksiin noin 

kolmivuotiaana. 

 

Tutkimuksissa todettiin kehityksen olevat viivästynyt, eikä toistoille, 

ahdistukselle, itsensä repimiselle ja muulle ahdistukselle löytynyt nimeä. 

Neurologisella lapsemme laitettiin siihen ympäripyöreään kohdussa rikki 

menneiden kategoriaan. Sosiaalityöntekijä sanoi puhelimessa, että minun pitää 

henkisesti varautua siihen, että "tämmöisten" lasten sijoitukset usein katkeavat. 

Itkin yhden illan. Päätimme, että periksi ei anneta.  

 

Magdaleenan täyttäessä kolme vuotta, hänen lempileikkinsä oli pukeutua 

siskojen prinsessa-asuihin ja tanssia ja tanssia tuntejakin päivässä. Puhetta ei 

vielä paljoa tullut, mutta otin muutamankin videon, ajattelin huvittuneena: 

"Näille nauramme sitten, kun olet iso poika." 

 

Koulun kevätjuhlien jälkeen kolmivuotias poikani juoksi heti kotiin päästyämme 

siskonsa vaatehuoneeseen ja palasi sieltä helpottuneena mekko yllään. Silloin 

silmäni avautuivat. Olinhan kuullut asiasta, mutta eipä ollut kaikista selkeistä 

merkeistä huolimatta tullut mieleemme, että meillä voisi täällä tavallisessa 

Suomessa, meidän ihan tavallisessa elämässä olla transsukupuolinen lapsi. 

Aloimme ottaa asiasta selvää.” (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 03.12.2013). 

 

Lapsuuden kokemuksia yksilön sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä ei tulisi vähätellä 

tai kuitata ohimenevänä vaiheena. Hämmennyksen, jota mahdollisesti tuntee 
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kohdatessaan biologiselle sukupuolelleen epätyypillisesti käyttäytyvän lapsen, ei tulisi 

johtaa lannistamiseen tai sukupuoli-identiteetin paheksumiseen. Kuten Magdaleenan äiti 

blogissaan kirjoittaa:  

 

Joskus ympäröivän yhteiskunnan normit pakottavat translapsen kasvamaan 

siihen sukupuoleen, johon on syntynyt, täysin vanhempien tietämättä. Asian 

lopulta selvittyä, vanhemmat kokevat usein syyllisyyttä siitä, että lapsi on 

joutunut olemaan syntymäsukupuolensa kahleissa ja voinut salaa huonosti. 

Useimmille vanhemmille ei satu omalle kohdalle omaa lasta, joka tuntisi 

olevansa toista sukupuolta, kuin on, mutta useimpien aikuisten lasten 

kasvumatkan varrelle sattuu toisten lapsia, jotka eivät tunne kuuluvansa siihen 

sukupuoleen, mihin ovat syntyneet. Keskimäärin jokaisessa suuremmassa 

koulussa on ainakin yksi transsukupuolinen tai transgender-lapsi ja jos 

mahdollisimman moni lapsi on opetettu kotonaan suvaitsevaiseksi, se säästää 

jopa ihmishenkiä. ( Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 20.03.2014 ). 

 

Ilmiön tunnistaminen ja tunnustaminen on vielä lapsenkengissään, mutta se ei tarkoita, 

että transsukupuolisten ja sukupuoleltaan moninaisten lasten olemassaolo voitaisiin 

kieltää. Blogissa haastateltu transsukupuolinen, aikuinen Tuulia toteaa olevansa 

pätemätön vastaamaan ilmiön esiintyvyyteen, mutta kehottaa vanhempia kuuntelemaan 

herkällä korvalla lapsiaan, jotka ilmaisevat sukupuoliristiriitaa. 

 

 Sanoisin vain, että on eri asia, jos vaikka tyttö ajattelee olevansa kuin poika tai 

jos hän tietää olevansa poika. Transsukupuolinen lapsi ei leiki sukupuolta, hän 

on sitä. Se että lapsi leikittelee sukupuolirooleilla, ei tee hänestä vielä 

transsukupuolista, mutta jos hän sanoo pidemmän aikaa olevansa muuta kuin 

syntymäsukupuolensa, herkistyisin kyllä kuuntelemaan lasta. Kuuntele, usko, tue 

ja rakasta ehdoitta. Seiso tarvittaessa lapsen ja ympäristön ennakkoluulojen 

välissä ja osoita lapsellesi, että hänen sukupuolensa on sinulle totta. 

(Magdaleenan elämä ja teot-blogi, Tuulian haastattelu, 27.08.2015). 

 

Sukupuoli-identiteetin rakentaminen on monivaiheinen prosessi, joka on yksilön ominta 

ja sisintä identiteettityötä. Myös lapsuudessa tulisi yksilöllä olla oikeus olla sitä, mitä hän 

sisimmässään tuntee.  Tämän tutkimuksen tarkoitus on valottaa käsityksiä sukupuolesta 

ja erityisesti tuoda esiin ilmiön monisyisyys. Tarkastelu biologian ja kulttuurin valossa 

tuo esille sitä, miten kaksinapainen sukupuolijärjestelmämme ohjailee yksilön 

identiteettityötä luoden tietynlaisia odotuksia ja rooleja.  
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Eri näkökulmien kautta sukupuolta tarkasteltaessa kyetään tuomaan esille myös se, 

millaiseksi sukupuoli-identiteetti ja identiteettityö rakentuvat, jos yhteiskunnan 

asettamiin normeihin on vaikea tai mahdoton asettua. Kuinka jokaisen sukupuoli saisi 

olla totta, juuri niin kuin he itse sen kokevat? 
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2. Sukupuoli ilmiönä – sex ja gender 
 

 

On mahdotonta sanoa, että vain yksi tietty määritelmä sukupuolesta tyhjentävästi selittäisi 

sen, mitä sukupuoli ja sukupuolet ovat. Kohdistettiinpa sukupuoleen valokeila sitten 

biologisen, psykologisen tai kulttuurisen näkökulman taholta, valaisee se aina vain yhden 

pienen kaistaleen suuresta ja monimutkaisesta kokonaisuudesta. 

 

Kun sukupuolta ilmiönä ja ilmiön monimuotoisuutta pyritään selittämään, on se tehtävä 

useammasta näkökulmasta. Mitä enemmän sukupuolesta ja sen eri selitysnäkökulmista 

tietää, sitä enemmän vahvistuu käsitys siitä, että sukupuolen muotoutuminen 

kokonaisvaltaiseksi yksilön kokemukseksi on monimutkainen kehityskulku ja osittain 

myös tyhjentävien selitysten osalta tieteen ulottumattomissa.  

 

Tässä tutkimuksessa annetaan ääni osittain vastakkaisille ja osittain yhteen kietoutuville 

näkökulmille. Sex ja gender; biologinen sekä kulttuurinen ja psyykkinen lähestymistapa 

ovat läsnä jokaisessa yksilössä jonkinlaisten ominaisuuksien muodossa, eivätkä ole 

toisiaan poissulkevia. Siitä huolimatta määrittelyt ja näkökulmat vaikuttavat toisinaan 

vastakkaisilta ja keskenään kiisteleviltäkin. Kun jokin näkökulma tarjoaa vahvaa 

selitysmallia, asettuvat muut näkökulmat poikkiteloin tarjoten lukemattomia vasta-

argumentteja tai vaihtoehtoisesti ovat saman mielisiä, mutta tarjoavat lisänäkökulmaa. 

Seuraavissa luvuissa pyritään antamaan ääni niin biologisen kuin kulttuurisen 

näkökulman edustajille ja selitystavoille. 
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2.1 Biologinen sukupuoli : sex – hormonien, kromosomien, neurologian 

ja anatomian kudelma 

 

Biologinen näkökulma sukupuolesta korostaa fyysistä olemustamme, kromosomien ja 

hormonien määrittelevyyttä sukupuolemme muodostumisessa. Sukupuoli nähdään 

fysiologisten tekijöiden luomana, ruumiillisena tosiasiana, jonka varaan yksilön 

odotetaan alkavan rakentaa omaa psyykkistä sukupuoli-identiteettiään. 

 

Uusi suomen kielen sanakirja yksinkertaistaa sanan sukupuoli merkityksen lyhyesti ja 

ytimekkäästi: ”Sanalla tarkoitetaan sitä seikkaa, onko koiras- vai naaraspuolinen, tai 

mies- tai naispuolinen” (Uusi suomenkielen sanakirja 1998, 1022). Saman määritelmän 

varaan rakentuu myös biologinen näkökulma sukupuolesta. Anatomia, fysiologia, 

neurologia, sekä hormonit ja kromosomit kutovat monimutkaisena kokonaisuutena 

ihmisen sukupuolen. Yksinkertaisen ja yksiselitteisen näkökulman mukaan mieheksi tai 

naiseksi muodostutaan fyysisten tekijöiden kautta, ja vaihtoehtoja sukupuolille annetaan 

vain kaksi. Biologinen näkökulma määrittelee sukupuolen anatomian, geenien, 

hormonien ja kromosomien kautta. Yksinkertaisimmillaan sukupuoli pelkistetään 

ruumiillisiksi faktoiksi, jotka määrittävät sen onko yksilö mies vai nainen.  

 

Biologia perustaa jaon sukupuolista miehen ja naisen anatomian ja fysiologian 

keskinäisiin eroavuuksiin. Eroja on nähtävissä niin ulkoisessa ilmiasussa kuin kehon 

sisäpuoleltakin tarkasteltuna.  Sukuelimet, sukurauhaset, hormonit ja kromosomit ovat 

erikoistuneet erilaisiin tehtäviin ihmisruumiissa. Sukurauhaset, eli gonadit valmistavat 

sukusoluja ja erittävät vereen sukupuolihormoneja. Määrittävässä asemassa on 

mieshormoni, testosteroni, jota muodostuu jonkin verran kuitenkin myös naisilla. Naisten 

kohdalla taas määrittävin hormoni on naishormoni, estrogeeni, ja sitä muodostuu hieman 

myös miehillä. (Nienstedt& et. al. 1999, 433-445.) Fysiologisimman 

sukupuolenselitysmallin mukaan hormonien ja rauhasten katsotaan tuottavan yksilön 

fyysisen sukupuolen ja vaikuttavan ratkaisevasti myös siihen, millaiseksi yksilön sisäinen 

sukupuolikokemus todennäköisimmin muotoutuu. 
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Venhola (2001) jakaa artikkelissaan sukupuolen kahdeksaan osa-alueeseen, joista viisi 

tarkastelee ilmiötä biologisesta näkökulmasta. (Venhola 2001, 3.) Seuraavassa taulukossa 

esitellään jako eri osa-alueiden kesken. 

 

1.) Sukurauhasten määrittämä sukupuoli Sukupuolelle ominaisesti kuuluvat joko 

munasarjat tai kivekset.  

2.) Hormonien määrittämä sukupuoli Ihmisten hormonien kirjo on käytännössä 

sama, mutta hormonien määrä vaihtelee 

miessukupuolella ja naissukupuolella. 

Hormonien vaikutuksesta sukupuolielimet 

ovat sukupuolilla erilaiset.  

3.) Vartalon sisällä sijaitsevat sukuelimet Naisilla useimmiten emätin, kohtu, 

munatorvet ja munasarjat, miehillä 

kivekset, eturauhanen ja siementiehyeet. 

4.) Ulkoiset sukuelimet Miehillä useimmiten penis ja kivespussit, 

naisilla häpyhuulet ja klitoris.  

5.) Toissijaiset sukupuolen tunnusmerkit Vartalon karvoitusta ja rintojen kokoa 

pidetään erottavana tekijänä nais- ja 

miessukupuolen välillä. 

 Taulukko 1. (Venhola, 2001, 3.) 

 

Venhola (2001) kuvaa taulukossaan biologiseen sukupuoleen vaikuttavia tekijöitä, jotka 

ovat puhtaasti fyysisiä. Venhola (2001) kuitenkin puhuu sukupuolen ja sukupuoli-

identiteetin muotoutumisesta muidenkin kuin fyysisten tekijöiden kautta. Hän on 

lääkärinä ilmaissut huolensa siitä, että intersukupuolisia lapsia on tutkittu lähinnä juuri 

fyysisten tekijöiden kautta, kuten esimerkiksi sukuelinten osalta ja unohdetumpi osa-alue 

lasten kohdalla ovat olleet psyykkiset tekijät sukupuoli-identiteetin rakentajana. Venhola 

kritisoi voimakkaasti intersukupuolisiin henkilöihin kohdistuvaa genitaaleihin 

keskittyvää tutkimusta ja erityisesti heille jo lapsena annettua genitaalien korjaushoitoa 

leikkausten muodossa.  Venhola (2001) ilmaisee huolensa myös siitä, että kun jo alusta 

lähtien intersukupuolisia henkilöitä tutkitaan häiriötilanäkökulmasta, he saattavat kokea 

itsensä vääränlaisiksi ja kokemus itsestä ja kehosta voi olla epävarmuuden ja 

kelvottomuuden tunteiden värittämä. (Venhola 2001, 3, 18-19.) 
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Intersukupuolinen lapsi ja nuori voi kehittää sukupuoli-identiteettinsä vastaamaan 

yhteiskunnassamme totuttuja miehen tai naisen identiteettejä, tai hän voi kokea, ettei 

kuulu suoraan kumpaankaan ryhmään. Oman itsen mahduttaminen yhteiskunnan 

asettamiin normeihin voi tuntua intersukupuolisista Venholan (2001) mukaan hankalalta 

ja intersukupuolinen lapsi ja nuori voi kokea olevansa tilanteessaan hyvin yksin. (Venhola 

2001, 19.) 

 

Venholan (2001) koostamassa taulukossa sukupuoli näyttäytyy vahvasti fyysisten 

piirteidemme ja ominaisuuksiemme tuotteena, jossa yksilön psyykkisellä työllä ei tässä 

kohdassa nähdä merkitystä sukupuolen muotoutumisen kannalta.  Kuitenkin myös 

biologinen näkökulma tarjoaa variaatioiden kirjoa sukupuolen muodostumiseen.  

 

Biologiakaan ei kykene tarjoamaan yksiselitteistä mallia, jossa kehityskulun voidaan 

sanoa aina noudattavan tietynlaista kaavaa ja tuloksena syntyvän prototyyppi mies- tai 

naisyksilöstä. Eräs sukupuolen biologisista variaatioista on intersukupuolisuus. 

(Transtukipiste, Intersukupuolisuus, 29.10.2015.) 

 

Intersukupuolisella henkilöllä on syntyessään sekä miehen, että naisen fyysisiä piirteitä. 

Yksiselitteistä sukupuolenmäärittelyä yhteiskuntamme kaksijakoisen 

sukupuolijärjestelmän kautta mies- tai naissukupuolen edustajaksi ei pystytä tekemään.  

Yleensä kuitenkin kulttuurissamme tällaiset lapset kasvatetaan joko tyttöinä tai poikina. 

Vaihtelua intersukupuolisten henkilöiden sukupuolen kokemuksessa on, mutta 

useimmiten lapset samaistuvat kulttuurimme totuttuihin nais- tai miesrooleihin.  

Katsantokanta ilmiöön voi olla häiriökeskeinen – ilmiötä katsotaan sukupuolen 

kehittymiseen liittyvän kehityshäiriön näkökulmasta.  Ilmiötä voidaan lähestyä myös 

sukupuolen kehityksen fysiologisen ja anatomisen vaihtelun näkökulmasta. 

(Transtukipiste, Intersukupuolisuus, noudettu 29.10.2015.) 

 

Lääketieteen alalla käydään keskustelua siitä, mikä olisi oikea ja eettinen hoitomuoto 

intersukupuolisille lapsille. Lääketieteellisesti ilmiötä on hoidettu korjaustoimenpiteiden 

avulla. Jo vauvaiässä lääkäri ja vanhemmat ovat keskustelujen ja sukupuolipiirteiden 

arvioiden jälkeen päätyneet hoitamaan tilaa niin, että tyttö- tai poikapiirteitä on 
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vahvistettu hormonaalisten ja kirurgisten toimenpiteiden avulla. Yhteiskunnassamme on 

määriteltävä henkilö joko mies- tai naispuoliseksi nimen ja sosiaaliturvatunnuksen kautta, 

toistaiseksi muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä. Tällä hetkellä keskustelu 

hoitomuodoista jatkuu yhä. On kiistanalaista, voidaanko varhaisilla kirurgisilla 

toimenpiteillä muokata henkilön kehoa vai pitäisikö toimenpiteitä lykätä siihen asti, että 

henkilö kykenee ilmaisemaan oman toivomuksensa. (Transtukipiste, Intersukupuolisuus, 

29.10.2015.) 

 

Intersukupuolisten lasten kohdalla yhteiskunnan kaksinapainen sukupuolijärjestelmä 

näyttäytyy erityisen pakottavana. Lapsi on pakko merkitä väestökantaan joko naiseksi tai 

mieheksi, ja siihen perustuu myös hänen sosiaaliturvatunnuksensa. Määrittely tehdään 

ennen kuin lapsella itsellään on asiaan määräysvaltaa. Länsimaisessa lainsäädännössä 

henkilö ei voi usein olla kuulumatta kumpaankaan sukupuoleen. Määritys tehdään 

biologisten tekijöiden kautta, tai vanhempien ja lääkärin tulkintaan pohjaavan valinnan 

kautta intersukupuolisten lasten kohdalla. (Karvinen 2006, 11.) 

 

Lääketieteellinen ja biologinen näkökulma tarjoaa useita selitystapoja sukupuolen 

variaatiolle, tai lääketieteellisesti ilmaistuna sukupuolen epätyypillisyydelle. 

Sukurauhasten suhteen epätyypillisestä kehityksestä sukupuolen suhteen puhutaan 

silloin, kun SRY-geeni puuttuu, eikä sikiölle kehity kiveksiä siitä huolimatta, että sikiön 

kromosomit ovat XY-muotoa. Sikiön altistuminen suurelle määrälle androgeeneja saattaa 

johtaa genitaalialueiden epätyypilliseen kehittymiseen tai kummankin sukupuolen 

biologisten tunnusmerkkien kehittymiseen. Biologiselta pojalta voi esimerkiksi 

leikkauksen yhteydessä löytyä kohtu tai virtsaputken pää voi olla epätyypillisessä 

kohdassa genitaaleja. Kun synnytys sujuu normaalisti, eikä lapsella ole syntyessään 

selkeitä merkkejä terveydellisistä ongelmista, eroavuus genitaalien ja sukurauhasten 

osoittaman sukupuolen ja hormonaalisen, kromosomisen sukupuolen välillä havaitaan 

yleensä vasta myöhemmässä vaiheessa elämää. (Cohen-Kettenis & et. al. 2003, 24.) 

 

Intersukupuolisilla henkilöillä biologisen sukupuolen kehittymiseen vaikuttavat monet 

tekijät - kromosomit, sukurauhaset, hormonit, sukuelimelliset tekijät. 

Intersukupuolisuuden syntymekanismi on kuitenkin vielä nykylääketieteen 



 12 

tutkimuksenkin valossa epäselvä. Jossakin vaiheessa kehitystä sukupuolen kehittyminen 

naiseksi tai mieheksi kuitenkin poikkeaa normaaliksi katsotusta. Hedelmöittymisessä, 

jossa normaalin sukupuolen kehittymisen mukaan kromosomit määräytyvät, tapahtuu 

jokin muutos kromosomistossa, joka johtaa epätyypilliseen sukupuolen kehittymiseen. 

Tällaisia muutoksia kromosomeissa on esimerkiksi Klinefelterin syndroomassa, XXY-

miehillä, joilla on ylimääräinen X-kromosomi, tai henkilöillä joilla on Turnerin 

syndrooma. Joskus samalla henkilöllä voi olla monta eri kromosomipoikkeavuutta, 

jolloin puhutaan mosaiikkityyppisestä vaihtelusta.  (Cohen-Kettenis & et.al. 2003, 24). 

 

Kromosomit tarjoavat biologisen selityksen sukupuolen variaatioille oireyhtymä-

näkökulmaisesti. Syntymähetkellä lapsen genitaaleissa ei näy poikkeavuutta. Yleisimmin 

Klinefelter-miehet hyväksyvät miessukupuolen sukupuoli-identiteettinsä rakentamisen 

pohjaksi ja vanhemmat kasvattavat heidät poikina. Heillä voi olla poikkeavat genitaalit, 

tai heille saattaa murrosiässä kehittyä gynecomastia, naisnisäisyys. Puberteetti saattaa 

alkaa myöhemmin kuin valtaosalla tai puberteetti pysähtyy kokonaan ennen viimeisen 

vaiheen saavuttamista. Ikävuosien 5-8 aikana saattaa esiintyä erittäin voimakas 

pituuskasvun vaihe ja aikuisena nämä henkilöt ovat keskimäärin kahdeksan senttimetriä 

pidempiä kuin vanhempiensa keskimääräinen pituus. Klinefelter-miesten kromosomit 

ovat tyypillisesti 47, XXY, mutta mosaiikkisuutta esiintyy myös.  Klinefelterin 

syndroomaa kantavia poikia syntyy noin yksi 600 syntynyttä poikalasta kohden. (Cohen-

Kettenis & et.al. 2003, 26.) 

 

Klinefelter-poikien elämä poikkeaa ikäryhmästä joiltakin osin. Tutkimusten mukaan 

älykkyysosamäärä joillain osa-alueilla voi jäädä matalammalle ikätasosta, mutta 

Wechsler Intelligence Scale for Children-mittarin mukaisesti he ovat yleensä samalla 

tasolla ikäistensä kanssa. Puheenkehitys on usein viivästynyttä ja viivästynyt motorinen 

kehitys voi vaikeuttaa esimerkiksi kirjoittamaan oppimista. Heillä esiintyy myös muita 

oppimisvaikeuksia ja siksi tuen saanti oppimiseen on erittäin tärkeää Klinefelter-poikien 

kohdalla. Myös emotionaalisia ongelmia ja pulmia toverisuhteissa esiintyy tutkimusten 

mukaan näillä lapsilla. Pärjääminen ikätovereiden kanssa voi olla joskus hankalaa. Syinä 

tähän nähdään poikien verbaaliset ongelmat sekä fyysiset ominaisuudet, kuten pituus, 

pienet genitaalit, gynecomastia ja kypsymättömyys. Yleensä ongelmat vertaisten kanssa 
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pahenevat nuoruusiässä. Yleensä hormonihoito testosteronin muodossa on välttämätöntä 

puberteetin alussa tai heti puberteetin jälkeen (Cohen-Kettenis & et.al. 2003, 26-29.)  

 

Usein Klinefelter-miehet eivät tunne itseään niin maskuliinisiksi tai eivät tule 

määritellyiksi muiden taholta niin maskuliinisiksi kuin muut ikäryhmän miehet. 

Kuitenkaan maskuliinisiksi tai feminiinisiksi koetut kiinnostuksen kohteet eivät 

Klinefelter-miehillä vaihtele enempää kuin kontrolliryhmässäkään. Tutkimusten mukaan 

he eivät saa suurta mielihyvää liikunnasta tai pojille mielletyistä peleistä 

kontrolliryhmään verrattuna, mutta sukupuolelle epätyypillistä käyttäytymistä tai 

kiinnostuksen kohteita (cross gender) ei silti heidän keskuudessaan ilmene. (Cohen-

Kettenis et.al. 2003, 29-30.) 

 

Tutkimuksissa on todettu, että huolimatta vähäisemmästä maskuliinisuudesta käytöksen 

tai kiinnostuksen kohteiden suhteen, on Klinefelter-miehillä kuitenkin maskuliininen 

sukupuoli-identiteetti. Kirjoittajien (Cohen-Kettenis & et.al 2003) mukaan kuitenkin 

joidenkin kohdalla voi esiintyä sukupuoli-identiteetin kehittymisen häiriöitä tai 

transseksuaalisuutta, luultavasti tuloksena heidän kokonaisvaltaisen kehityksensä 

haavoittuvuuden vuoksi.  Usein Klinefelter-miehet eivät seksuaalisesti ole niin aktiivisia 

tai kokeneita kuin kontrolliryhmä eivätkä ole niin kiinnostuneita naissukupuolesta. Myös 

homoseksuaalisuutta ja hedelmättömyyttä esiintyi Klinefelter-miehillä kontrolliryhmää 

enemmän. (Cohen-Kettenis et.al. 2003, 29-30.) 

 

Klinefelterin syndroomaan yleisimmin liittyvät pulmat, kuten oppimisvaikeudet, 

psykososiaaliset ongelmat ja vaikeudet tarkkaavuuden suuntaamisessa saavat osan 

tutkijoista harmittelemaan, että yleisimmin Klinefelterin syndrooma diagnosoidaan vasta 

nuoruus- tai aikuisiässä, koska tyypilliset piirteet, kuten pituus ja pienet kivekset tulevat 

näkyviin vasta henkilön varttuessa. Mikäli Klinefelterin syndrooma voitaisiin 

diagnosoida jo aiemmassa vaiheessa elämää, olisi tukea ja hoitoa saatavilla lapsille 

välittömästi. Klinefelterin syndrooman on havaittu ennustavan sairaalloisuuden ja 

kuolleisuuden kasvua, siksi edellä mainituista syistä johtuen varhainen diagnosointi olisi 

kirjoittajien mukaan tärkeää. Klinefelterin syndrooma altistaa miehet verrokkiryhmää 

useammin sairastumaan diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, ylipainoon ja 
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metaboliseen oireyhtymään. Kuolleisuutta lisää suurentunut riski kuolla infektioihin, 

neurologisiin ja keuhkoperäisiin sairauksiin, verenkiertoperäisiin sairauksiin sekä 

virtsaelinperäisiin sairauksiin. (Nahata & et.al. 2013, 936-937.) 

 

Toinen kromosomiperäinen häiriö sukupuolen kehittymisessä on Turnerin oireyhtymä. 

Turnerin oireyhtymää kantavilla on vain yksi sukupuolikromosomi (X), ja he useimmiten 

tunnustautuvat naisiksi ja heidät myös kasvatetaan naisiksi (Cohen-Kettenis & et.al. 

2003, 34). Turner-tytöillä on useimmiten pienikokoiset ja kehittymättömät sekä 

endokriinisesti passiiviset munasarjat. Heillä saattaa olla myös muita fyysisesti 

tunnistettavia piirteitä, kuten niskapoimu, niskassa alhaalle ulottuva hiusraja ja matalalle 

sijoittuvat korvat. Noin yhdellä 2500 syntynyttä kohden on Turnerin oireyhtymä. (Cohet-

Kettenis et.al. 2003, 35.)  

 

Kontrolliryhmään vertailtaessa on havaittu, että Turnerin oireyhtymää kantavilla tytöillä 

on matalampi älykkyysosamäärä ja he jäävät ikätasosta monilla alueilla, kuten muistin ja 

silmän ja käden yhteistyön suhteen. Heillä esiintyi emotionaalisia ja käyttäytymiseen 

liittyviä pulmia sekä oppimisvaikeuksia kontrolliryhmää enemmän. Sosiaaliset suhteet 

kärsivät ja heillä raportoitiin olevan alhaisempi itsetunto kuin kontrolliryhmällä. (Cohen-

Kettenis & et.al. 2003, 35.)  

 

Turner-tytöt tarvitsevat puberteetin aikana estrogeenihormonihoitoa saavuttaakseen 

täydellisen puberteetin ja välttääkseen osteoporoosin. Myös kasvuhormonia on annettu 

useissa tapauksissa lyhytkasvuisuuden hoitamiseksi. (Cohen-Kettenis & et.al. 2003, 38.) 

 

Turner-tyttöjen sukupuoli-identiteetti rakentuu tavallisesti biologisen naiseuden varaan. 

Jokaisessa ikävaiheessa Turner-tytöt osoittivat jopa kontrolliryhmää suurempaa 

kiinnostusta feminiinisinä pidettyjä asioita ja toimintoja kohtaan. Heteroseksuaalinen 

suuntautuminen on tutkimusten mukaan yleisin Turner-naisten keskuudessa. 

Sukupuolirauhasten kehityshäiriön vuoksi Turner-naiset ovat useimmiten hedelmättömiä. 

Hedelmöityshoidoilla on kuitenkin saatu aikaan raskauksia mosaiikkityyppisillä Turner-

naisilla. (Cohen-Kettenis & et.al. 2003, 38-39.)  
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Kirjoittajat kertovat kohdanneensa uransa aikana noin 350 sukupuoleltaan 

epätyypilliseksi katsottua lasta ja nuorta perheineen ja lisäksi lukuisia transsukupuolisia 

aikuisia. Voidaan todeta, että yleisimmin henkilö kehittää sukupuoli-identiteettinsä 

biologisen ja ruumiillisen sukupuolensa varaan, mutta kaikissa tapauksissa näin ei käy. 

Verrattain suuri määrä sukupuoliristiriitaa kokevista tutkittavista on länsimaalaista 

alkuperää. Tämä voidaan selittää yksikertaisesti jo sillä, että länsimaissa on yleisemmin 

kuin esimerkiksi kehittyvissä maissa mahdollisuus lääketieteelliseen apuun ja 

tutkimuksiin. (Cohen-Kettenis & et.al. 2003). 

 

Biologinen näkökulma tarjoaa selitysmallin yksilön sukupuolisen ilmiasun kehittymiselle 

ja linjaa käytöksen olevan myös biologian tuottamaa. Biologinen katsantokanta perustuu 

yksinkertaisimmillaan kahteen vaihtoehtoiseen sukupuoleen ja näiden suoraviivaiseen, 

häiriintymättömään fyysiseen kehitykseen. Samalla biologinen selitysmalli tuo esiin 

lääketieteen kautta tutkitut, lukemattomat mahdolliset variaatiot biologisista 

sukupuolista. Kuitenkin variaatioiden taustalla nähtävä merkittävin syy on biologian 

valossa edelleen fyysinen. 

 

 

2.2 Kulttuurinen ja sosiaalinen sukupuoli: gender 

 

Useimmissa tapauksissa henkilö rakentaa sukupuoli-identiteettinsä oman 

ruumiillisuutensa ja biologisen sukupuolensa varaan. Sana identiteetti tulee alun perin 

latinan kielen sanasta identitas, jonka merkitys on sama. Yhdellä ihmisellä voi olla useita 

identiteettejä, joista hänen minuutensa koostuu, kuten etninen identiteetti, kansallinen 

identiteetti tai uskonnollinen identiteetti. Sukupuoli-identiteetti on yksi identiteeteistä 

yksilön alati rakentuvassa ja muuttuvassa kokoelmassa. (Steensma & et.al. 2013, 289.) 

 
Meadow´n (2010) mukaan sukupuoli on mahdollisesti kokonaisvaltaisin, 

fundamentalistisin ja maailmanlaajuisesti hyväksytyin kategorisointi, jolla ihmiset toinen 

toisiaan määrittelevät ja lokeroivat. Koska sosiaaliset instituutiot ovat länsimaisissa 

yhteiskunnissa rakentuneet sen oletuksen varaan, että sukupuolijärjestelmä on 
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muuttumaton ja kaksijakoinen, aiheuttavat transsukupuoliset kriisin tälle pysyväksi 

katsotulle olettamukselle. (Meadow 2010, 814.) 

 

Historian ja antropologian tutkimustenkin valossa voidaan esittää vasta-argumentti 

biologian sanelemalle identiteettityölle. Fyysisiä faktoja ei kielletä, mutta kritiikki 

kohdistuu biologian näkökulmaan fyysisten ominaisuuksien määrittävyydestä sukupuoli-

identiteetin muodostumisessa. Edellä mainitut tieteenalat näkevät sukupuolen ja miehen 

ja naisen roolit pitkälti kulttuurin ja vallitsevan sosiaalisen kontekstin luomina. 

Näkökulma korostaa myös kulttuurin ja sosiaalisen elinpiirin vaikuttavan sukupuolen 

ilmentämiseen, kokemiseen ja ennen kaikkea sukupuoliroolien määrittelyyn.  

  

Miehuuteen ja naiseuteen liitetään erilaisia kulttuurin luomia ominaisuuksia ja odotuksia. 

Kuitenkin hyvin harva yksilö edustaa omaa sukupuoltaan stereotyyppisen tarkasti. Silti 

odotukset ja normit opitaan jo lapsuudesta lähtien ja kuva naisesta tai miehestä on 

piirtynyt yksilöiden alitajuntaan jo varhain. Se, kuinka sukupuoli ilmenee ja kuinka sitä 

on lupa ilmentää, on osa monitahoista yhteiskunnan sukupuolijärjestelmää, joka vaikuttaa 

myös kulttuurissa elävien yksilöiden identiteeteissä.  Sukupuolijärjestelmä 

vaikuttaessaan vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnan ilmiöissä normittaa myös sen, mitä 

on oikea sukupuolen ilmaiseminen ja mikä tekee ilmaisusta poikkeavan. 

 

Myös poikkeavuuden määritelmä on yhteiskunnan ja kulttuurin normittamaa, 

”oikeanlaista” poikkeavuutta, joka voidaan määritellä ja todentaa esimerkiksi 

lääketieteen keinoin (vrt. intersukupuolisuus). Sukupuoli ilmenee totutusta poikkeavalla 

tavalla tai biologisesta ilmiasusta poiketen. Se nähdään positiivisen yksilöllisyyden sijaan 

negatiivisena poikkeavuutena tai yksilön vaillinaisuutena. Koska kulttuuri ja siinä elävät 

yksilöt määrittelevät sukupuoleen liitetyt normit ja ominaisuudet, voidaan sanoa, ettei ole 

olemassa mitään puhdasta, luonnollista sukupuolta ilman kulttuurin vaikutusta. 

(Karvinen 2006, 1-2.) 

 

Suomenkielessä ei tehdä eroa selkeillä termeillä biologisen ja sosiaalisen sukupuolen 

välille, toisin kuin englanninkielessä, jossa sex ja gender ovat jo vakiintuneita termejä 

ilmaisemaan sukupuolen eri puolia. Sara Heinämaa (1996) esittelee sex- ja gender-
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jaottelulle vaihtoehtoisen näkökulman; Merleau-Pontyn ruumiin fenomenologisen 

lähestymistavan sukupuolen selittämisen ongelmiin. Myöskään Sara Heinämaan (1996) 

esille tuoma Beauvoir ei lähesty sukupuolen selittämistä biologisen näkökulman 

tarjoamilla selitysmalleilla, eikä hae selitystä myöskään gender-ajattelusta. Sukupuoli 

ilmiönä nähdään fenomenologisesta näkökulmasta ja sukupuolierojen merkitystä 

tutkitaan tästä lähtökohdasta. Heinämaa (1996) korostaa, että Beauvoirin ja Merleau-

Pontyn näkökulmien yhdistelmä paljastaa sukupuolen toiminnan ja olemisen tyyliksi, 

performanssiksi siitä, miten naista ja miestä kulttuurissamme esitetään. (Heinämaa 1996, 

110 -112.) 

 

Sex ja gender eivät aina vastaa toisiaan, vaan sosiaalisella tasolla on nähtävissä biologisen 

miespuolisten (male) ja naispuolisten (female) olioiden ominaisuuksia. Sosiaalisella 

tasolla näkyy näiden olioiden feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä ja 

käyttäytymismalleja, jotka eivät aina ole sidoksissa biologiseen tasoon. Naispuoliset eivät 

aina toteuta naiselliseksi miellettyä käyttäytymistä, eivätkä miespuoliset maskuliiniseksi 

ymmärrettyä käyttäytymistä. Sex-ominaisuudet eivät siis kaikessa lyhykäisyydessään 

määritä gender-ominaisuuksia. Ongelmana tässäkin luokittelussa voidaan kuitenkin 

nähdä poissulkevuus kahdesta eri syystä; maskuliinisuus ja feminiinisyys on nähty 

toisensa poissulkevina ja kaksinapainen katsantokanta rajaa ulos muut vaihtoehdot kuin 

naispuolinen ja miespuolinen, vaikka näkeekin variaatiot näiden luokkien sisällä 

mahdollisiksi. (Heinämaa 1996, 119, 123.)  

 

Tässä selitysmallissa kallistutaan aiemmin mainitun biologisen näkökulman puoleen, kun 

vaihtoehtoina nähdään kaksi toisensa poissulkevaa sukupuolta, vaikka tässä mallissa 

kielletäänkin sex-ominaisuuksien määrittelevyys suhteessa gender-ominaisuuksiin. Sex 

voi olla eri kuin yksilön gender, mutta gender nähdään kuitenkin mahdollisena toteuttaa 

vain feminiinisyyden tai maskuliinisuuden kautta. Vapaamieliseksi mielletyssä 

kulttuurisessa sukupuolinäkökulmassa näkyy yhtä vahvasti kaksinapainen järjestelmä, 

kuin biologisessakin mallissa, vain katsomistapa on erilainen näiden kahden välillä.  

 

Eri teorioiden ja näkökulmien välillä selitysmallit sekä tukeutuvat toisiinsa että pyrkivät 

sulkemaan toisiaan pois. Samalla kuitenkin on nähtävissä se ristiriitaisuus, jota 

monisyisen ilmiön, sukupuolen, selittämisyritykset synnyttävät. Mielenkiintoista onkin, 
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kuinka monen eri tekijän varaan yksilön sukupuoli-identiteetin kehittyminen nojaa ja 

kuinka yksilöllistä se lopulta onkaan. Tuskin mikään tutkimus kykenee tyhjentävästi 

selvittämään prototyyppiä täydellisestä naiseuden tai mieheyden toteuttamisesta ja 

samalla sisällyttämään jakoon myös jollain tavalla ne, jotka kokevat identiteettinsä 

kaksinapaisesta järjestelmästä ulkopuolisiksi. Sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat 

yksilön ominta ja yksityisintä ja vain osa siitä on muille näkyvillä eleiden ja 

käyttäytymisen kautta. (vrt. Heinämaa 1996.) 

 

Sukupuoli-identiteetti on henkilön identiteettien kirjossa yksi erittäin merkittävä ja 

määräävä. Se, tunteeko henkilö kuuluvansa miesten tai naisten ryhmään kaksinapaisen 

sukupuolen määrittelyn kautta, määrittää merkittävästi yksilön ajatuksia omasta itsestään 

ja luo myös pohjaa toisten ihmisten kanssa käytävälle vuorovaikutukselle. (Steensma & 

et.al. 2013, 289.) 

 

Kuitenkin yhteiskunnassa käytävät diskurssit puristavat yhä yksilöitä kaksijakoiseen 

järjestelmään soveltuviksi ja sopeutumattomat pyritään medikalisoinnin kautta 

määrittelemään poikkeaviksi, joksikin toisiksi, jotka ovat normaaliuden käsitteen 

ulkopuolella. Yhteiskunta pyrkii määrittelemään sitä, mikä on yksilölle sovelias 

kokemus omasta sukupuolestaan. Yhteiskunta astuu tässä yksilön oman määräysvallan 

alueelle.  

 

Identiteetin kerrostuminen vastaamaan biologista ilmiasua ei kuitenkaan ole niin 

yksinkertaista, kuin ensivaikutelman perusteella voisi päätellä. Biologiakaan ei etene 

täysin tietynlaisen kaavan mukaisesti, mitä tulee sukupuoleen, kuten edeltävissä luvuissa 

on todettu. Esimerkiksi henkilöllä jolla on miehen genitaalit, ei välttämättä ole 

miessukupuolen sukurauhasia tai miehen sukupuolikromosomeja. Sukupuoli-identiteetti 

voi muotoutua tällöin vastaamaan sisäisiä biologisia tekijöitä, kuten sukurauhasia ja 

kromosomeja, eikä näin ollen ole linjassa ulkoisten sukupuolielimien tuottaman 

sukupuolioletuksen kanssa. Yhtäkaikki kuitenkin sukupuoli-identiteetti perustuu myös 

näissä tapauksissa jossain määrin biologian varaan. Joissain tapauksissa puolestaan 

genitaalit, sukurauhaset ja kromosomit ovat linjassa keskenään, mutta yksilön sukupuoli-

identiteetti ei siltikään perustu näiden biologisten tekijöiden varaan. Biologia on siis läsnä 
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kaiken aikaa olemassa olevana faktana, mutta sen määrittävyys suhteessa yksilön 

identiteetin muodostumiseen vaihtelee.  (Steensma & et.al. 2013, 289.)  

 

Albert Ellis (1945) oli ensimmäinen tutkija, joka raportoi sukupuoli-identiteetin ja 

sukupuolisen suuntautumisen variaatioista aikuisilla henkilöillä. John Money (1994), 

moderni seksologi, puolestaan esitti ensimmäisenä, että sex ja gender tulisi erottaa 

toisistaan, koska sex osa-alueena oli sukupuoli-identiteettiä määriteltäessä joissain 

tapauksissa hämmentävä. Money oli myös ensimmäinen, joka alkoi puhua 

kaksijakoisesta määritelmästä, sukupuoli-roolista ja sukupuoli-identiteetistä (gender role, 

gender identity). Hänen mukaansa sukupuoli-identiteetti on yksilön sisäinen ilmentymä 

sukupuoliroolista ja sukupuolirooli puolestaan ulkoinen ilmentymä henkilön sukupuoli-

identiteetistä. Moneyn mukaan ihmisen sukupuoli-identiteettiin oli mahdollista vaikuttaa 

kasvatuksen keinoin. (Steensma & et.al. 2013, 289.) 

 

Sukupuoliristiriitaa kokevien yksilöiden kokemus sukupuolestaan kumoaa osittain 

Moneyn esittämän teorian sukupuoliroolista sisäisen sukupuoli-identiteetin ilmentäjänä. 

Sukupuolirooli saattaa ilmentää yksilön anatomista sukupuolta, mutta ei vastaa yksilön 

kokemusta omasta sisäisestä sukupuoli-identiteetistään. Esimerkiksi tästä syystä 

nykyisellään ei tutkimuksessa voida vetää suoraa yhteyttä sukupuoli-identiteetin ja 

sukupuoliroolin välille. (Steensma & et.al. 2013, 289.)  

 

Sukupuolirooli voi olla hartaasti ja vaivalla opeteltu vastaamaan biologista sukupuolta, ja 

sen roolin kantajan kokemus omasta sukupuoli-identiteetistään voi olla hyvin 

toisenlainen. Magdaleenan elämä ja teot-blogissa haastateltu aikuinen, 

transsukupuolinen Tuulia kertoo opetellusta sukupuoliroolista seuraavasti:  
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Koulu-ikäisenä opettelin pojaksi. Ala-asteen ensimmäisellä luokalla sain jälki-

istuntaa, kun laitoin opettajan penkille nastan. Pojathan tekevät jekkuja ja miten 

minä yritinkään olla poika. Aina välillä ilmeisesti epäonnistuin ja joku isompi 

poika työnsi minut seinää vasten. Sain kuulla olevani homo, joko ennen tai jälkeen 

lyöntien. Erään kerran kysyin isältä mitä se tarkoittaa ja törmäsin taas häpeään 

samalla kun puheenaihe vaihdettiin nopeasti. Tein parhaani oppiakseni virheistä 

ja kiedoin itseäni yhä syvemmälle kuvitteellisen pojan hahmoon. Vahdin sanojani, 

välttelin tyttömäisiä ilmaisuja ja yritin puhua poikien juttuja. Katosin hiljalleen 

opittujen ilmaisujen, eleiden ja ajatusten muodostaman muurin taakse. 

(Magdaleenan elämä ja teot-blogi, Tuulian haastattelu 27.08.2015). 

  

Tuulian tarinaa tukee teoria siitä, että sukupuoli on kulttuurisesti opittu performanssi, 

jonka yksilö oppii vuorovaikutuksessa muiden saman kulttuurin piirissä elävien 

yksilöiden seurassa. Tuulian kertomus osoittaa, että aina performanssin omaksuminen 

osaksi omaa käyttäytymistä ei ole sujuvaa ja vapaaehtoista. Kyseessä on todella sanan 

varsinaisessa merkityksessä opittu rooli, joka voi tuottaa kantajalleen suurta tuskaa ja 

pakottaa oikean minän taka-alalle. Yksilön on mahdollista sopeutua moninaisiin rooleihin 

tullakseen hyväksytyksi yhteisössään. Tuulia oli jo varhain havainnut, millaista käytöstä 

häneltä odotettiin ja pyrki elämään odotusten mukaisesti. 

 

Jotkut sukupuolta tutkineet argumentoivat, että sukupuoli on asia, joka jokaisen on 

mahdollista omaksua vain kasvatuksen keinoin. Tässä ajattelussa ihmisen oma sisäinen 

ääni ja identiteettityö sivuutettiin ja ajateltiin lapsen olevan passiivinen vastaanottaja 

myös sukupuoli-identiteetin omaksumisen suhteen. Esimerkiksi Money 

sukupuolirooliajattelussaan kielsi yksilön oman sisäisen kokemuksen ja biologian roolit 

sukupuoli-identiteetin rakentajina kokonaan. Moneyn mukaan kasvatus oli kaiken avain. 

Kasvatuksella Moneyn mukaan voidaan vaikuttaa siihen, millaiseen sukupuolirooliin 

henkilö kasvaa. (Harris 2000, 281-282.) 

 

Moneyn teorian kuuluisin ”ihmiskoe” onkin tapaus, jossa kaksospoikavauvan 

ympärileikkaus menee traagisesti vikaan ja poika menettää peniksensä. Money neuvoi 

pojan vanhempia kasvattamaan poikansa tyttönä ja korjaamaan lapsen sukuelimet 

vastaamaan biologisen naisen sukuelimiä. Tämä tieteellinen koe ei kuitenkaan päättynyt 

hyvin – poika ei varttuessaan koskaan tuntenut itseään tytöksi ja saatuaan selville 

surullisen ympärileikkaushistoriansa halusi korjata sukupuolensa vastaamaan sisäistä 

kokemustaan – miespuolisen yksilön identiteettiä.  (Harris 2000, 281-282.)  
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Tarina päättyi kuitenkin surullisesti, monien vaiheiden jälkeen tuo tytöksi leikattu, 

monein vaiheiden kautta pojasta mieheksi varttunut David Reimer päätyi itsemurhaan 

vuonna 2004. (The Guardian, 2004.) Vaikka kaikkia syitä itsemurhaan voidaan vain 

arvailla, on Reimer yksi esimerkki siitä, miten traagisia ihmiskohtaloita voidaan aiheuttaa 

kieltämällä yksilön oma sisäinen kokemus omasta sukupuolestaan.  

 

Sukupuoli-identiteetin tutkimus ja kiinnostuksen sen tutkimiseen ovat jakaneet monet 

tieteenalat. Sukupuoli-identiteettiä ei ole tutkittu yksistään kliinisen tutkimuksen piirissä, 

vaan kortensa kekoon ovat kantaneet myös kehityspsykologit, kuten Lawrence Kohlberg 

(1966). Hän määritteli sukupuoli-identiteetin olevan henkilön itse itsestään tekemä 

kategorisointi pojaksi tai tytöksi. Sukupuoli-identiteettiä on myös tutkittu runsaasti 

mielenterveydellisestä näkökulmasta. Kohlberg;in (1966) tutkimuksessa näkyy 

aikakauden vaikutus siihen, että vaihtoehdot olivat kaksinapaiset ja toisensa poissulkevat. 

Tyttö tai poika, eikä mitään siltä väliltä, tai ei kumpikaan. Vasta myöhemmin on alettu 

kiinnittää huomiota sukupuolten laajaan kirjoon. (Steensma & et.al. 2013, 289; Kohlberg 

1966.) 

 

Sukupuoli-identiteetin rakentaminen yksilön oman kokemuksen varaan on nykyisin 

sallitumpaa kuin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Jo vuonna 1999 Hall kirjoitti että 

sosiaalista todellisuutta kauan vakauttaneet vanhat identiteetit ovat rapautumassa, ja 

modernin yksilön näkeminen yhtenäisenä subjektina on rikkoutumassa. Hän kutsui  

identiteettien murrosvaihetta identiteettikriisiksi, joka on osana suurempaa 

muutosprosessia, joka muuttaa yhteiskuntaamme ja horjuttaa sen vakiintuneita 

katsantokantoja sosiaalisesta todellisuudestamme. (Hall 1999, 19.)  

 

Sukupuolten laaja ja alati laajentuva kirjo, keskustelu kaksinapaisen 

sukupuolijärjestelmän hajottamisesta ja yksilön itsemääräysvalta oman sukupuolensa 

suhteen ovat hyviä esimerkkejä sellaisesta yhteiskuntadiskurssista, joka on johtamassa 

identiteettikriisiin yhteiskunnassamme. Voidaanko romuttaa jotain niin kauan olemassa 

ollutta ja yhteiskuntaa määrittävää kuin kaksinapainen sukupuolijärjestelmämme? Mihin 

se johtaisi ja mitä ilmiöitä se toisi tullessaan? 
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Hall (1999) viittaa kulttuurintutkija Merceriin (1990), joka on sanonut:  

Identiteetistä tulee ongelma vasta kun se on kriisissä, vasta kun jokin kiinteäksi, 

johdonmukaiseksi ja vakaaksi oletettu siirtyy paikaltaan epäilyn ja 

epävarmuuden kokemuksen voimasta” (Mercer, 1990; Hall, 1999, 21).  

 

Edellä mainittu pätee sukupuoli-identiteetin kohdalla niin yhteiskunnallisella kuin 

yksilölliselläkin tasolla. Yhteiskuntaamme on vuosisatojen ajan määrittänyt normi siitä, 

että on olemassa miehiä ja naisia. Sukupuoliroolit ja rooleille osoitetut odotukset ovat 

vaihdelleet, mutta silti käsitys kaksijakoisesta sukupuolijärjestelmästä on määritellyt 

yksilöiden elämää syntymästä lähtien. Vaikka ilmapiiri nykyisellään on sallivampi 

miehuuden ja naiseuden eri variaatioiden toteuttamiselle, vaatii ihmismieli yhä 

itsepäisesti miehuuden ja naiseuden olemassaoloa, kaksijakoista järjestelmää, jonka kaksi 

osaa ovat toisilleen vastakkaisia ja muut vaihtoehdot poissulkevia.  

 

Yhteiskunnassamme on jo pitkään näkyvänä trendinä ollut yhdistää ideaalinen naiseus ja 

ideaalinen mieheys esimerkiksi kauneuskuningattariin ja urheilusankareihin. Erilaisten 

kilpailujen kautta on nostettu esiin esikuvamaisia hahmoja, joihin on oletettu tyttöjen ja 

poikien samaistuvan. Nämä mieheyden ja naiseuden ideaalihahmot ovat edustaneet 

puhtaimmillaan niitä asioita, joita on liitetty kummankin sukupuolen ominaisuuksiksi. 

Perinteisesti kauneuskuningattaret ovat olleet objekteja, passiivisia esillä olijoita ja 

symboleita. Urheilijoihin taas on liitetty vahvasti tekijän roolissa oleminen ja siihen 

liittyvät määreet, kuten kestävyys ja sisukkuus. Näiden hahmojen on nähty olleen 

esikuvia myös taiteentekijöille. Naiseuden ja mieheyden prototyyppi on taiteessa vahvasti 

ollut myös edellä kuvatun kaltainen. Missit ja urheilijat ovat sukupuolen representaatioita, 

he edustavat ja kuvaavat sitä, millaisena sukupuoli kulttuurissamme nähdään ja 

rakennetaan, yleisiä oletuksia siitä, millaisia naisten ja miesten tulisi olla. (Paasonen 

2010, 39-40.) 

 

Vaikka nykypäivänä ovat mukana sukupuolikeskustelussa kaikkien näkökulmien 

edustajat, on yhteisen sävelen löytäminen hankalaa. Tasa-arvoinen avioliittolaki on ollut 

erityisen pinnalla viime vuosina ja ollut vilkkaan julkisen keskustelun kohteena vuosina 

2016-2017. Translain uudistus sen sijaan ei ole vielä onnistunut ja transsukupuoliset 
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herättävät reaktioita myös siinä kansanosassa, joka kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia 

ja rummuttaa suvaitsevaisuuttaan siinä asiassa. Sukupuoltaan korjaavat ovat yhä jossain 

määrin tabu yhteiskunnassamme, ja se näkyy myös vanhentuneessa transsukupuolisia 

koskevassa laissamme, joka on säädetty 2002. Laki edellyttää sukupuoltaan korjaavalta 

esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyyttä.  (Finlex, 2015.) 

 

Nykyinen translaki sisältää edellä mainitun steriiliyden vaatimuksen lisäksi muitakin 

sellaisia asioita sukupuolen uudelleenmäärittelyssä, joita esimerkiksi Tanska on 

muuttanut omassa lainsäädännössään. Tanskassa sukupuolen uudelleenmäärittely 

perustuu henkilön omaan ilmoitukseen.  Suomi on saanut huomautuksia ihmisoikeuksia 

rikkovasta tranlaistaan. Lakimuutosta ei ole vielä kuitenkaan saatu aikaan, huolimatta 

lukuisten ihmisoikeusjärjestöjen vaatimuksista. (Amnesty, 2015.) 

 

Keskustelua aiheesta kuitenkin käydään ja se on 2000-luvulla laajentunut kritisoimaan 

sitä, että vaihtoehtoina ei nähdä muunsukupuolisuutta tai sukupuolen moninaisuutta; 

joustavaa tilaa, jossa sukupuolta eivät määritä tarkat määritelmät. Yhteiskunnassamme 

vallalla oleva tarve luokitella ja kategorioida sukupuoli kaksijakoisen järjestelmän 

mukaan estää näkemästä sukupuolten kirjon ja sukupuolen ilmaisun moninaiset 

mahdollisuudet. Kun katsotaan sukupuolta globaalisti, voidaan havaita, että oman 

yhteiskuntamme luoma sukupuolijärjestelmä on vain yksi monista järjestelmistä, joiden 

pyrkimys on toisaalta määritellä, toisaalta ymmärtää ilmiötä. (Karvinen 2006, 2.) 

 

On myös esitetty, että sukupuoli-identiteetin yksi ilmenemismuodoista olisi joustava, 

elämänvaiheissa muuttuva ja häilyvä kokonaisuus, johon monet seikat vaikuttavat. 

Sukupuoli-identiteettiä ei myöskään globaalisti kaikissa kulttuureissa nähdä pysyvänä ja 

muuttumattomana yksilön ominaisuutena. Kulttuureissa, joissa kaksinapainen 

sukupuolijärjestelmä määrittää vahvasti yksilöiden elämää, on otettu käyttöön termi 

sukupuolitottelemattomuus. Yksilöt ilmentävät omaa sukupuoltaan joustavasti, 

sitoutumatta kumpaankaan kulttuuriseen kategoriaan. (Karvinen 2006, 3, 12.)  

 

Yhtenä esimerkkinä kulttuureista, joissa kaksinapainen sukupuolijärjestelmä ei ole 

vankkumaton, ovat Pohjois-Amerikan intiaaniheimot. Intiaaniheimoissa eli ihmisiä, joita 
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kutsuttiin nimellä berdache, tosin termi vaihteli heimosta riippuen. He edustivat kolmatta 

sukupuolta, biologisia miehiä, jotka elivät elämäänsä kolmannessa sukupuolessa. 

Tunnetuin oli historioitsijoiden ja antropologien tutkima We´wha, arvostettu heimon 

jäsen, two-spirit-henkilö. Kolmannen sukupuolen omaavissa kulttuurijärjestelmissä 

kolmas sukupuoli nähdään joustavuuden tilana, kulttuuriin kiinteästi kuuluvana eikä 

medikalisoitavana poikkeamana. Usein näissä yhteiskunnissa ja yhteisöissä kolmannen 

sukupuolen edustajat on nähty profeettoina tai arvostettuina shamaaneina. (Karvinen 

2006, 1-3.) 

 

Berdache-termiä tosin kritisoidaan, koska sen katsotaan olevan kolonialistien luoma sana, 

ja sen merkitys on koettu loukkaavana. Termi on käännetty esimerkiksi tarkoittamaan 

häpäisevästi hyväksikäytettyä mieshenkilöä tai nuorta miestä, joka palvelee naispuolista 

demonia (LeDuigou 2000, 195). 

 

LeDuigou käyttää artikkelissaan Lakota-heimon termiä winkte, jolla tarkoitetaan 

henkilöä, joka on fyysisesti mies, mutta ei toteuta perinteistä maskuliinista miehen roolia. 

Androgyyniys on osuva kuvaus winktestä, eikä kirjoittajan mukaan pidä sotkea winkteä 

länsimaisiin käsitteisiin homoseksuaaleista tai transsukupuolisista. Winkten sosiaalinen 

asema ja rooli yhteisössä on tunnustettu ja vakaa. Winkte ilmentää molempia 

sukupuolirooleja joustavasti, eikä tunne elävänsä itselleen väärässä kehossa. Winkteä 

kuvataan niin, että henkilö tuo molempien roolien osalta niiden parhaat puolet yhteisönsä 

käyttöön ja heitä on esiintynyt laajasti kaikissa aboriginaalien heimoissa ennen kontaktia 

eurooppalaisten kanssa. Winkten rooli on ollut shamaanina, oraakkelina ja erilaisten 

seremonioiden toteuttajana, sekä neuvonantajana suuresti arvostettu. Heidät nähtiin 

voimakkaampina kuin naiset tai miehet ja tavallisia kuolevaisia voimallisempina, pyhinä 

olentoina. He olivat tärkeä osa yhteiskuntaa, eikä heitä nähty sairaina tai vajavaisina. 

(LeDuigou 2000, 196). 

 

Kysymykseen siitä, miten winkteksi tullaan, vastasivat Navajo-intiaanit nykyisellään 

sukupuolisensitiiviseksi mielletyllä tavalla; lapsen oma suuntautuminen ja vapaus kasvaa 

omaksi itsekseen määrittivät joidenkin poikien elämänpolun winkteiksi. Navajo-intiaanit 

arvostivat muutenkin yksilön vapautta hyvin paljon, mikä näkyi heidän ajattelussaan 
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myös Winktejen kohdalla. Jotkut heimot uskoivat ominaisuuden määräytyvän jo 

syntymässä, toiset uskoivat sen ilmaantuvan noin 3-5-vuoden iässä. Kiinnostus 

ruoanlaittoa ja siivousta kohtaan, sekä kieltäytyminen metsästyksestä oli yksi merkki. 

Lisäksi nähtiin, että perheen tuli sopeutua lapsen tilanteeseen, eikä lapsen tehtävä ollut 

muuttua. (LeDuigou 2000, 197). 

 

Keskustelu on ollut aboriginaalien heimoissa jo ammoisina aikoina hyvin samankaltaista, 

kuin se keskustelu mitä nykypäivänä käydään transsukupuolisuuden ympärillä. Kuitenkin 

sävy, jolla keskustelua käytiin, on hyvin erilainen kuin nykypäivän vielä osin 

medikalisoiva ja häiriökeskeinen tapa. Aboriginaalien keskuudessa on tunnustettu jopa 

viisi eri sukupuolta kun Euroopassa patriarkaalinen ajattelutapa on muodostanut 

katsantokannan kahteen, toisilleen melko vastakkaisina pidettyyn sukupuoleen. 

(LeDuigou 2000, 198.) 

 

Meadow (2010) antaa esimerkin sukupuolen määrittelyn moniulotteisuudesta vuodelta 

1629. Hall-niminen henkilö tuodaan oikeuden eteen siitä syytä, että ympäröivän yhteisön 

on mahdotonta määrittää häntä mieheksi tai naiseksi. Hänet on kasvatettu naiseksi, joten 

hän hallitsee hienostuneet käsityöt, toisaalta hän on osallistunut armeijan asepalvelukseen 

kotimaassaan sekä Ranskassa. Oikeus määräsi Hallin tilanteen selvittämiseksi useita 

tutkimuksia, joista yksikään ei johtanut siihen, että hänet oltaisiin voitu määritellä 

suoraviivaisesti joko mieheksi tai naiseksi. Tällöin oikeus asetti tuomionsa, joka 

määritteli Hallin sekä mieheksi että naiseksi ja määräsi tämän käyttämään aina asuja, 

jotka voitaisiin yhdistää molempiin sukupuoliin. (Meadow 2010, 814-815.) 

 

Edellä kuvaillut katsantokannat ja esimerkit sukupuolesta ja sen variaatioista tukevat 

päätelmää siitä, että tyhjentävää vastausta henkilön sukupuoli-identiteetin 

muodostumisen lainalaisuuteen ei voida tieteen keinoin antaa. On olemassa lukematon 

määrä erilaisia vaihtoehtoja ja variaatioita, jotka vaikuttavat lopullisen sukupuoli-

identiteetin muodostumiseen. Syy voidaan joissain tapauksissa löytää biologisista 

tekijöistä, mutta toisinaan syyt ovat syvemmällä ja mahdollisesti selvittämättömissä.  
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Tärkein määrittävä tekijä sukupuoli-identiteetin muodostumisessa on yksilön oma 

kokemus, joka on yhdistelmä juuri kyseisessä yksilössä vaikuttavista monimutkaisista, 

toisiinsa kietoutuvista tekijöistä. Merkittävää on myös yhteiskunnan suhtautuminen 

yksilöiden eri sukupuoli-identiteetteihin; onko katsantokanta häiriötiloja etsivä, vai 

nähdäänkö moninaisuus osana järjestelmää ja kulttuuria.   

 

 

2.3 Sukupuoliristiriidan kokemisen ilmeneminen lapsuudessa 

 

Vaikka sukupuolelle länsimaisessa yhteiskunnassa on nähty, ja monin osin nähdään yhä 

vaihtoehdoiksi vain kaksi sukupuolta – mies tai nainen – on aina joukossa niitä, jotka 

eivät tiukkoihin normeihin mahdu tai halua asettua.  Ristiriita fyysisen olemuksen ja 

yksilön sisäisen kokemuksen kanssa on johtanut lähes aina yhteentörmäyksiin 

ympäröivän yhteiskunnan ja sen jäsenten kanssa.  

 

Kun yksilö ei mahdu yhteiskunnan asettamiin normeihin, tilanne medikalisoidaan ja sitä 

tarkastellaan usein häiriön näkökulmasta käsin. Myös poikkeavuuksien oikeanlainen 

toteuttaminen on yhteiskunnassamme määritelty ja tehty erilaisten termien kautta 

lähestyttäväksi. Meillä on valtava määrä erilaisia koodeja luokittelemaan epänormaaliksi 

todettuja asioita ja ominaisuuksia. Vaikka yksilön vapaus on yhteiskunnassamme yhä 

voimakkaammin arvona, on normaaliuden käsite yhä enemmän lääketieteellistetty.  

 

Sukupuolten määrittelyn osalta on tuotu esiin se seikka, että miespuolisten sukupuolelle 

epätyypillinen käytös on usein nähty herkemmin psyykkisenä häiriötilana, kuin naisten 

sukupuolelleen epätyypillinen käytös. Naisten kohdalla on saatettu katsoa tilannetta myös 

poliittisena tekona tai yhteiskunnallisena kannanottona. (Karvinen 2006, 12.) 

 

Yhteiskunta ja sen sisällä käytävä diskurssi sukupuolesta on lopulta se määrittävä tekijä, 

joka päättää sen minkä katsotaan olevan normaalia ja sallittua. Diskurssia kehittämällä ja 

tietoisesti toiseen suuntaan viemällä voidaan monipuolistaa sitä, kuinka sukupuoli 

nähdään.  
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Transsukupuolisia aikuisia on tutkittu maassamme jo pitkän aikaa ja apua 

sukupuoliristiriidan kokemisen helpottamiseksi on monipuolisesti tarjolla. Lasten 

kohdalla kuitenkin usein ajatellaan, että sukupuoliristiriidan kokeminen lapsuudessa on 

ohimenevää ja kehitykseen jossain määrin kuuluvaa. Lasten kokemusta sukupuolestaan 

vähätellään ja ohitetaan, etenkin juuri niissä tapauksissa, joissa lapsen oma kokemus on 

ristiriidassa hänen biologisen sukupuolensa kanssa. Magdaleenan elämä ja teot- blogin 

kirjoittaja on saanut lapselleen apua etsiessään Nuorisopsykiatriselta poliklinikalta 

vastauksen, jossa sanottiin näin:  

 
Näin nuoren kanssa ei voida tehdä mitään, mutta kannattaa ottaa yhteyttä esim. 

oman koulun kouluterveydenhoitajaan tai olla hoidossa siellä oman kunnan 

psyk. polilla, jos on muita huolia, kuin tämä trans-asia. (Magdaleenan elämä ja 

teot 12.06.2015) 

 

Se, reagoidaanko lapsen sukupuoliristiriitaan ymmärtävästi tai vähättelevästi ei itsessään 

poista perimmäistä faktaa. Lapsi kokee ristiriitaa sukupuolestaan, käsitteli ympäristö 

asiaa kuinka tahansa. Ympäristön suhtautuminen kuitenkin ratkaisevasti määrittää sen, 

kuinka lapsi itseensä ja kokemaansa ristiriitaan suhtautuu. Lapsen elinpiiriin kuuluvilla 

on merkittävä rooli lapsen kokemusmaailmassa; kokeeko hän itsensä hyväksytyksi ja 

rakastetuksi myös silloin, kun hänen tuntemuksensa omasta sukupuolestaan on 

ristiriidassa biologisen sukupuolen kanssa. Onko hänen tuntemuksensa omasta 

sukupuolestaan häpeällinen, salailtava ja kielletty asia, vai sallittu ja hyväksytty osa häntä 

itseään. Onko lapsella mahdollista saada apua ja tukea tuntemuksensa käsittelemiseen ja 

onko lapsen mahdollista toteuttaa arkielämässään omakseen katsomaansa 

sukupuoliroolia?  

 

Nämä ovat kysymyksiä, joita harva aikuinen pohtii niiden lasten kohdalla, jotka 

vaikuttavat toteuttavan biologiseen sukupuoleensa sopivaksi katsottua kulttuurista 

sukupuolirooliaan. Cis-sukupuolisten lasten kokemusta omasta sukupuolestaan ja 

sukupuoli-identiteetistään ei kyseenalaisteta tai vähätellä. Miksi niin sitten tulisi toimia 

niiden lasten kohdalla, joiden biologinen sukupuoli ei tunnu heistä itsestään omalta? 
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2.3.1 Transsukupuolisuus – neurobiologinen perusta ja ilmeneminen lapsuusiässä 

 

Kuten edellä on todettu, on tavallista, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolelle 

tyypillinen käyttäytyminen vastaa biologista sukupuolta genitaaleineen, sukurauhasineen 

ja kromosomeineen. Kaikissa tapauksissa kehitys ei kuitenkaan etene niin 

suoraviivaisesti, vaan monien tekijöiden summana yksilön sukupuoli-identiteetti onkin 

jotain muuta kuin biologinen keho antaisi ymmärtää. Yksi muoto sukupuolen 

moninaisuudesta on transsukupuolisuus.  

 

Transsukupuolisuudessa on kyse sukupuoliristiriidasta, jossa henkilön sukupuoli ei 

vastaa sitä sukupuolta, johon hänet on syntymässä määritelty. Transsukupuoliset yksilöt 

kokevat usein ahdistusta niistä kehon ominaisuuksista, jotka eivät vastaa heidän omaa 

sukupuolikokemustaan. Myös sosiaalisissa tilanteissa väärän sukupuolen edustajana 

kohdatuksi tuleminen aiheuttaa ahdistusta. Tätä ahdistusta ja ristiriitaa kutsutaan 

sukupuoliristiriidaksi, tai sukupuolidysforiaksi. (Trasek 2016 s.a.) 

 

Yhdeksi biologiseksi selitysmalliksi transsukupuolisuuden synnylle on esitetty aivojen 

poikkeamista normaaliksi katsotusta kehityslinjasta. Tätä katsantokantaa tukevat 

neuropsykologiset ja aivotoiminnalliset löydökset. On havaittu, että 

diffuusiokuvantamistulokset näyttävät transsukupuolisten henkilöiden aivojen harmaan 

aineen tilavuuden ja valkean aineen ominaisuuksien sijoittuvan jonnekin 

verrokkimiesten ja verrokkinaisten välimaastoon. Myös hypotalamuksen seudun 

tumakkeiden on todettu vastaavan paremmin koettua sukupuolta. Hypotalamuksessa on 

eroja miesten ja naisten kohdalla estrogeeni- ja androgeenireseptoreiden tiheydessä, ja 

sikiöaikaisesta testosteronialtistuksesta näyttäisi olevan vähemmän merkkejä MtF-

transsukupuolisilla henkilöillä, kuin vertailluilla cis-miehillä. (Raij & et al. 2015, 365.)  

 

Edellä lueteltujen tekijöiden on kuitenkin todettu kehittyvän vasta murrosiässä, joten 

henkilön sukupuoli-identiteetin määräytyminen ei olekaan näin yksinkertaista ja aivojen 

rakenteeseen perustuvaa. Aivoissa havaituilla tekijöillä ei voida selittää lapsuusiässä 

alkavaa sukupuoli-identiteetin muodostumista. Epäilläänkin, että sukupuoli-identiteetti 

tai siihen liittyvät biopsykososiaaliset tekijät määräävät kyseisten aivorakenteiden 
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kehitystä, eivätkä aivorakenteet sukupuoli-identiteetin kehittymistä. (Raij & et.al. 2015, 

365.) Tämä ajatus vie osittain pohjaa siltä ajattelulta, että sukupuoli-identiteetti olisi 

jossain määrin fysiologisten tekijöiden vanki ja sen kehittyminen sidoksissa vahvasti 

aivokemiaamme.  

 

Raijn & et.al. (2015) mukaan kyseessä on dynaaminen prosessi, jossa vaikuttavat monet 

psykososiaaliset ja biologiset tekijät yhteisvoimin. Esimerkiksi lapsi oppii tavallisimmin 

tunnistamaan tovereiden sukupuolen ja oman sukupuolensa 18-24kk iässä ja tähän liittyen 

alkaa valita sukupuolelle ominaisia leikkitovereita tai leikkejä. Kuitenkin jo tässä 

vaiheessa osa lapsista muodostaa sukupuoli-identiteetin, joka ei vastaa heidän ulkoisia 

sukupuoliominaisuuksiaan. Identiteetin pysyvyyden on katsottu kestävän aikuisuuteen n. 

15% näistä lapsista. Yleensä transsukupuolisuuden pysyvyys alkaa selkiintyä 10-13-

vuoden iässä, murrosiän alkaessa. (Raij & et.al. 2015, 365.) 

 

Tässä vaiheessa Raj & et.al. (2015) toteavat myös sukupuolten erilaisen kohtelun 

voimistuvan. Vasta tällöin saattaa myös alkaa yksilön transsukupuolisen identiteetin 

kehitys, vaikka lapsena biologinen sukupuoli olisi näyttänyt määrittävän yksilön 

sukupuoli-identiteetin kehitystä.  Puberteetti vaikuttaa olevan ajanjaksona merkittävä 

transsukupuolisen identiteetin kehityksen kannalta; se joko vakiintuu transsukupuolisen 

identiteetiksi tai yksilön työ kohti transsukupuolista identiteettiä kohtaan alkaa.  (Raij & 

et.al. 2015, 365.) 

 

Tutkijoiden (Raj & et.al. 2015) huomiot puoltavat sitä, että lapsi valitsee oman 

sukupuolikokemuksensa mukaisia leikkejä ja tavaroita samaistumisen kautta. Kun lapsi 

tunnistaa toisten sukupuolen, hän tekee helposti niitä valintoja leikkien ja esineiden 

suhteen, joita kokee valtaosan saman sukupuolisistakin tekevän. Tietysti myös lapsen 

persoonaan liittyvät tekijät määrittävät edellä mainitun lisäksi, mistä lapsi pitää. 

Samaistumisella näyttäisi kuitenkin olevan vahva rooli lapsen valinnoissa, jopa vahvempi 

kuin lapsen omien halujen mukainen valitseminen. Perinteisesti tyttöjen asioina pidetty 

vaaleanpunainen ja prinsessaleikit saattavat miellyttää myös poikia, mutta sosiaalinen 

paine estää valikoimasta näitä asioita. Pienemmät lapset valitsevat avoimemmin, koska 

sosiaalinen kuri ei ole vielä niin vahvasti määrittämässä heidän ajatteluaan.  
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Raij & et. al (2015) korostavatkin, että biologiset näkökulmat yksinään eivät riitä 

selittämään sukupuoli-identiteetin kehittymistä, eikä psykososiaalisia tekijöitä voida 

erottaa biologisista. Vaikka tyttösikiöt olisivat altistuneet miessukuhormonille 

raskausaikana, kehittyy näille kuitenkin tavallisimmin naisen sukupuoli-identiteetti, ja 

suurin osa cis-miehistä, joilla on androgeeniresistenssin vuoksi heikosti kehittyneet 

sukupuoli-ominaisuudet, ovat yleensä tyytyväisiä biologiseen sukupuoleensa miehinä. 

(Raij & et.al. 2015, 365.)  

 

Kuten jo aiemmin on todettu, ei psykososiaalisia tekijöitä voida erottaa neurobiologiasta, 

koska ne vaikuttavat sukupuoli-identiteetin neurobiologiseen perustaan (Raij & et.al. 

2015, 365). Näyttö näiden kohdallakin on kuitenkin heikkoa ja syy- ja seuraussuhteet 

vielä epäselviä. Jonkin verran on löydetty näyttöä myös sellaisista epäspesifeistä 

seikoista, jotka voivat olla sekä transsukupuolisuuden syitä että seurauksia. Tällaisia 

tekijöitä ovat vanhempien psyykkiset oireet ja lapsen ahdistus  (Raij & et.al. 2015, 366). 

Usein kuitenkin transsukupuolisten henkilöiden ahdistuksen katsotaan kumpuavan 

enemmänkin ympäristön ennakkoluuloista, kuin itse sukupuoliristiriidan kokemisesta. 

(vrt. Kaltiala-Heino & et.al. 2013.) 

 

Mahdollisina spesifimpeinä tekijöinä pidetään myös sallivampaa 

sukupuolikäyttäytymisen rajaamista kasvatuksessa sekä poikalapsen tavallista 

feminiinisempää ulkoasua, mutta tutkimusnäyttöä näistä tekijöistä ei juurikaan ole. 

Tutkimustuloksilla voidaan kuitenkin kumota luulo roolimallien vaikutuksesta; kahden 

äidin perheissä ei esiinny transsukupuolista identiteettiä enempää kuin muillakaan 

lapsilla. Sukupuoli-identiteetin kehitys onkin dynaaminen biopsykososiaalinen prosessi, 

jossa vaikuttavat genetiikka, hormonitoiminta sekä varhaisvuosien ja murrosiän aikaiset 

psykososiaaliset tekijät.  Yksittäiset tekijät eivät tarjoa selvää vastausta sukupuoli-

identiteetin kehittymiselle ja vastausta onkin tutkijoiden mukaan syytä etsiä useista eri 

näkökulmista käsin. (Raij & et.al. 2015, 366.) 
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2.3.2. Lapsuusiän sukupuoli-identiteetin häiriöstä sukupuoliristiriidan kokemiseen 

– diagnostiset kriteerit ja ilmiön määrittelyä 

 

Lääketieteen piirissä käytössä oleva termi on yhä sukupuoli-identiteetin häiriö.  Lasten 

osalta useammin kuitenkin nykyisin puhutaan sukupuoliristiriidan kokemisesta. 

Lääketiedekin nykyisin kuitenkin tulkitsee, ettei kyse ole häiriöstä yksilön identiteetissä, 

vaan häiriö on ihmisen identiteetin ja vääränlaiseksi koetun kehon 

yhteensopimattomuudessa.  

 

DSM:n (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) diagnostista kriteeristöä 

sukupuoli-identiteetin häiriön toteamisessa on kritisoitu voimakkaasti 2000-luvun alussa.  

Esimerkiksi sen suhteen, että kriteeristössä ei eritellä tyttöjä ja poikia omien 

kysymyskategorioidensa alle. Kritiikkiä on herättänyt myös se tosiseikka, että 

epämukavuus sukupuolessa (sex) ja epämukavuus sukupuoli-roolin (gender) suhteen on 

saanut saman arvon diagnostisesti. Tämä on saattanut johtaa siihen, että ne lapset, jotka 

ovat kokeneet kulttuurisen sukupuoliroolin itselleen sopimattomana, mutta ovat 

tyytyväisiä biologiseen sukupuoleensa, ovat myös saattaneet saada sukupuoli-identiteetin 

häiriön diagnoosin DSM-IV 302.6 kriteeristön mukaisesti. (Cohen-Kettenis & et.al. 2003, 

105.) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

 

2000-luvun alkupuolella diagnosoinnin mielekkyydestä käytiin runsaasti keskustelua. 

Tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että lapset jotka toistuvasti ilmaisevat halunsa 

kuulua vastakkaiseen sukupuoleen ja kokevat epämukavuutta biologisen sukupuolensa 

fyysisiä ominaisuuksia kohtaan tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa ja apua. Ne lapset taas, 

jotka ilmentävät sukupuoltaan totuttuun nähden epätyypillisellä tavalla, mutta ovat 

tyytyväisiä biologisessa sukupuolessaan, eivät tarvitse lääketieteen apua. 2000-luvun 

alussa tutkijat kehoittivat varovaisuuteen diagnosoitaessa lapsia GID-diagnoosilla 

(Gender Identity Disorder) ja kohdistivat kritiikkiä GID:n kriteeristöä kohtaan. (Cohen-

Kettenis & et.al. 2003, 105.)  

 

Kun keho ja sukupuoli-identiteetti ovat keskenään ristiriidassa ja yhteiskunnallisiin 

sukupuolinormeihin ja -rooleihin on vaikeaa mahtua, on asiaa lähestytty perinteisesti 
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häiriötilan näkökulmasta vielä 2010-luvullakin. Syytä kulttuurisen sukupuoliroolin 

epäsopivuudelle on etsitty ja yhä etsitään esimerkiksi hormoneista ja psyykestä. 

Sukupuoli-identiteetin häiriö lapsuudessa (DSM-IV) (302.6) on diagnosoitu pitkälti 

yksilön käyttäytymisen perusteella. Sukupuoli-identiteetin häiriö-termi on nykyisin 

väistynyt sukupuoliepätyypillisyys- ja sukupuoliristiriita- termien tieltä, mutta se oli 

käytössä yhä sellaisenaan vuonna 2013 Suomessakin.  

 

Suomen lääkärilehdessä 2013 julkaistun artikkelin kirjoittajat määrittelevät sukupuoli-

identiteetin häiriön ja sukupuoli-identiteetin häiriön lapsuudessa seuraavasti: 

 

Tautiluokituksessa sukupuoli-identiteetin häiriö (DSM-IV) (302.85) diagnoosin kriteerit 

jaetaan neljään luokkaan A-D. 

 

A: Voimakas ja jatkuva itsensä kokeminen vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi (ei 

ainoastaan saadakseen kulttuurin mukaisesti vastakkaiselle sukupuolelle kuuluvia etuja). 

Ilmaistu halu olla vastakkaista sukupuolta. Toistuva esiintyminen vastakkaisen 

sukupuolen roolissa. Halu elää ja tulla kohdelluksi vastakkaisen sukupuolen roolissa. 

Vakuuttuneisuus, että omat tunteet ja reaktiot ovat  

tyypillisiä vastakkaiselle sukupuolelle.  

 

B: Jatkuva epämukavuuden tunne, joka aiheutuu omasta sukupuolesta, tai tunne 

sopimattomuudesta oman sukupuolen rooliin. Itsepintainen halu päästä eroon ensi- ja 

toissijaisista sukupuolitunnusmerkeistä. Tunne, että on syntynyt väärään sukupuoleen. 

 

C Häiriö ei ole samanaikainen fyysisen kaksineuvoisuustilan kanssa.  

 

D Häiriö aiheuttaa kliinisesti merkittävää kärsimystä tai haittaa sosiaalisilla, 

ammatillisilla tai muilla tärkeillä toimintakyvyn alueilla. (Kaltiala-Heino& et. al. 2013, 

820). 

 

Sukupuoli-identiteetin häiriö lapsuudessa edellyttää A-kriteerin ilmenemistä vähintään 

seuraavalla neljällä tavalla:  
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1.) Pojilla mieltymys naiseksi pukeutumiseen tai sen jäljittelyyn; tytöillä itsepintainen 

halu käyttää vain tyypillisesti maskuliinisia vaatteita.  

2.) Vahva ja jatkuva mieltymys vastakkaisen sukupuolen rooliin kuvitteluleikeissä tai 

jatkuvat fantasiat vastakkaista sukupuolta olemisesta. 

3.) Voimakas halu osallistua vastakkaiselle sukupuolelle tyypillisiin leikkeihin ja 

ajanvietteisiin. 

4.) Vahva mieltymys vastakkaista sukupuolta oleviin leikkitovereihin.  

 

Lapsilla B-kriteeri ilmenee jollakin seuraavista tavoista: Pojilla oman siittimen tai 

kivesten pitäminen inhottavina tai vakuuttuneisuus siitä, että ne tulevat katoamaan tai että 

olisi parempi olla ilman niitä, tai vastenmielisyys rajuja leikkejä sekä tyypillisen 

maskuliinisia leluja, pelejä ja toimintoja kohtaan; tytöillä kieltäytyminen virtsaamasta 

istuallaan, sekä väitteet siittimen omistamisesta, tai sen tulevasta kasvamisesta, ilmoitus 

halusta olla saamatta rintoja tai kuukautisia tai merkittävä vastenmielisyys tavanomaisia 

naisten vaatteita kohtaan. (Kaltiala-Heino & et. al. 2013, 820).  

 

Edellä kuvatusta luokituksesta välittyvät vahvasti kulttuurisen sukupuoliroolin odotukset 

siitä, millainen käytös, leikit, vaatteet tai leikkitoverit ovat hyväksyttäviä. Artikkelissa 

todetaankin, että sukupuoli-identiteetin häiriön diagnosointi lapsuudessa voi perustua 

pelkästään sukupuolelle epätyypilliseen käyttäytymiseen kulttuurin näkökulmasta 

katsottuna. (Kaltiala-Heino & et. al. 2013, 819.)  Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että 

kulttuurissamme ”normaali” sukupuolikäyttäytyminen nähdään niin kapea-alaisena, että 

pelkästään sukupuolelle totutusta poikkeava käytös on voinut johtaa mielenterveyden 

häiriön diagnosointiin vielä 2010-luvulla.  

 

Kirjoittajat ovat yhtä mieltä siitä, että sukupuoli-identiteetin häiriö lapsuudessa tai 

kokemus sukupuoliristiriidasta ei suoraan ennusta transsukupuolisuutta nuoruudessa tai 

aikuisiässä. Kuitenkin yhteys myöhempään homoseksuaalisuuteen etenkin poikien 

kohdalla tutkijoiden mukaan löytyy. (Kaltiala-Heino& et.al. 2013, 819-821.) 

 

Kirjoittajat ovat havainneet, että kansainvälisesti erilaisille perhepalveluille on 

lisääntynyttä kysyntää sukupuolirooliin sopimattoman käytöksen, etenkin poikien 
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tyttömäisyyden vuoksi. Lasten perheet voivat tuntea tarvetta konsultointiin oman 

ahdistuksensa vuoksi ja toisaalta lapsia voidaan kiusata.  Tätä on havaittu etenkin 

tapahtuvan tyttömäisesti käyttäytyvien poikien kohdalla. Myös yhteentörmäyksiä 

ympäröivien yhteistyötahojen kanssa tapahtuu.  Lapsen halu tulla kutsutuksi toisella 

nimellä ja käyttää vastakkaisen sukupuolen pukutiloja saattaa aiheuttaa aikuisissa 

monenlaisia reaktioita ja voimakkaita mielipide-eroja. Aikuisten näkemysten ristiriidat ja 

lapselle vastoin omaa sisäistä kokemustaan toimiminen saattavat aiheuttaa voimakasta 

hämmennystä ja ahdistuneisuutta. Sukupuoli-identiteetin häiriötä lapsuudessa on 

aikaisemmin yritetty hoitaa psykoterapeuttisesti ja sen tavoitteena on ollut saada lapsi 

siirtymään normatiivisen sukupuoli-identiteetin suuntaan. Tässä ei ole kuitenkaan 

onnistuttu. (Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 819-821.) 

 

Kirjoittajat korostavat, että on ensiarvoisen tärkeää pitää identiteetin kehityksen suhteen 

kaikki tiet avoimina (vrt. sukupuolisensitiivinen kasvatus) ja lapsen tulisi voida välttyä 

ikäviltä lieveilmiöiltä, kuten kiusaamiselta. Myös suomalaisten tutkijoiden mukaan 

valtaosa sukupuoli-identiteettihäiriöisistä lapsista kehittyy puberteetin myötä muuhun 

suuntaan kuin transsukupuolisuutta kohti. Sukupuoli-identiteetin häiriöön liittyy lapsilla 

paljon hämmennystä ja lieveilmiöinä voi esiintyä muuta psykiatrista oireilua. Oireilu voi 

johtua lapsen kokemasta hämmennyksestä sukupuoli-identiteetissään, sekä siihen 

liittyvistä ympäristön luomista paineista, mutta se voi olla myös identiteettikehityksen 

ongelmille altistavaa ja suoranaisesti sukupuoli-identiteetin rakentamiseen liittymätöntä. 

Tärkeää on hoitaa lapsen kaikenlaista oireilua tarkoituksen mukaisesti. (Kaltiala-Heino 

& et.al. 2013, 821.) 

 

Osalla tutkituista lapsista sukupuoli-identiteetin häiriö voimistuu jatkuessaan 

puberteettiin saakka ja se voi puberteetin jälkeen selkiintyä nimenomaan 

transsukupuolisuuden suuntaan. On myös mahdollista, että transsukupuolinen identiteetti 

ilmenee vasta puberteetissa. Nuoruusiän transsukupuolista identiteettiä pidetään 

tutkimusten mukaan pysyvänä, vaikka nuoruusiässä identiteettityö saattaa sisältää 

monenlaista etsintää ja kokeilua. Osana identiteettityötä nähdään seksuaali- ja sukupuoli-

identiteetin rakentaminen. Nuoruusikä on myös sosiaalisen kognition kypsymisen aikaa, 
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ja tämän kypsymisen edellytys on hermoston kypsyminen, joka jatkuu yli 20 ikävuoden. 

(Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 821- 822.) 

 

Näistä syistä johtuen nuorten arvioiminen sukupuolta korjaavien hoitojen aloittamisen 

järkevyyden näkökulmasta on vaikeampaa kuin aikuisten kohdalla. Perheidensä 

tukemille nuorille transsukupuolisuuden diagnoosi ei ilmene ylitsepääsemättömänä 

haasteena, mutta toiset tarvitsevat enemmän tukea muuttuvine toiveineen ja haluineen, 

sekä tukea identiteettityölleen. Nuorten ehdottomuus ja kiire saada hoitoa voi usein 

muuttua ajan myötä jopa aikaisemmista toiveista päinvastaisiksi. Sukupuoli-identiteettiin 

liittyvä hämmennys nuoruudessa voi olla sidoksissa myös laaja-alaiseen kehityshäiriöön. 

(Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 821- 822.) 

 

Kun sukupuoli-identiteetti on nuoruusiässä vahvistunut transsukupuoliseksi sukupuoli-

identiteetiksi, katsotaan käyväksi hoidoksi sukupuolen uudelleen määrittely. Fyysisiin  

hoitoihinkin on mahdollisuus jo ennen kuin oman biologisen sukupuolen kaikki 

puberteetin myötä ilmenevät muutokset on saavutettu. Tätä aikaista aloitusta puoltaa se 

fakta, että fyysinen uskottavuus toivotussa sukupuolessa on mahdollista saavuttaa 

helpommin, ennen sukupuolelle tyypillisten ulkoisten ominaisuuksien kehittymistä. 

Tässä varhaisessa hoitomuodossa edelläkävijämaana on Hollanti, jossa puberteettia 

jarrutetaan lääkehoidolla. Hormonaalinen lääkehoito on Hollannissa mahdollista aloittaa 

16 vuoden iässä. Kirurgisiin hoitoihin ei kuitenkaan lähdetä alaikäisten kohdalla. 

Hormonihoito murrosiän jarruttamiseksi antaa nuorelle aikaa rakentaa identiteettiään 

rauhassa, ilman pelkoa ei-toivottujen murrosiän muutosten ilmaantumisesta. Tällainen 

hoito Hollannissa on mahdollista, kun transsukupuolinen identiteetti on alkanut kehittyä 

jo lapsuudessa ja vahvistunut nuoruusikään siirryttäessä. Eikä nuorella ole vasta-aiheisia 

mielenterveydellisiä ongelmia tai päihdeongelmia ja hänen perheympäristönsä on vakaa 

ja turvallinen. Perheen kyky transsukupuolisen nuoren tukemiseen on hoitojen aloituksen 

ensimmäinen ehto. (Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 822-823.) 

 

Suomessa lainsäädäntö määrittelee sukupuolen juridisen uudelleenmäärittelyn voivan 

alkaa vasta henkilön ollessa täysi-ikäinen, samoin uuden henkilöllisyyden vahvistaminen 

vaatii 18 vuoden ikää. Transsukupuolisten tutkimuksista vastaavat yliopistosairaalat 

TAYS ja HUS. Alaikäisten kohdalla hoito tapahtuu TAYS:n EVA-yksikön nuorten 
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transtyöryhmässä ja HYKS:in nuorisopsykiatrian keskitetyissä palveluissa. Hoitoon 

pääsee lääkärin lähetteellä ja suositus on, että ensin oman alueen toimijoiden kesken on 

hoidettu mahdolliset mielenterveydelliset häiriöt, päihdeongelma ja lastensuojelulliset 

toimenpiteet kuntoon ennen hoitoon lähettämistä. (Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 823-

824.)  

 

Lähetteessä kuvataan tehdyt nuorisopsykiatriset perustutkimukset, joihin kuuluvat 

psykiatristen häiriöiden diagnostiikka, laaja nuoren kehitysvaiheen selvitys, hänen 

elinolosuhteidensa selvitys ja arviointi ikätoverisuhteista, perheen toiminnasta ja nuoren 

psykososiaalisesta toimintakyvystä (Kaltiala-Heino& et.al. 2013, 824). Lasten kohdalla 

ei varsinaista sukupuolen uudelleenmäärittelyn edellytysten arviointia tehdä, mutta 

mikäli sukupuoliristiriidan kokemus on lapsella hankala, voidaan kuitenkin tarjota 

konsultaatiota. Kirjoittajat korostavat, että lapset tarvitsevat erityisesti kehitykselleen 

sopivaa tukea, hyväksyvää huolenpitoa ja kasvurauhaa. Tästä ovat vastuussa perheen 

lisäksi kaikki ne ammattiryhmät, jotka lapsen kohtaavat. Häpeilyn ja salailun tarvetta 

tulisi yrittää lieventää, samoin vanhempien pelkoa puberteetin jälkeisestä kehityksestä. 

Ympäristön ennakkoluuloja tulisi myös hälventää ja suojata lasta kaikenlaiselta 

syrjinnältä. (Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 824.) 

 

Kirjoittajat korostavat, että sukupuoli-identiteetin uudelleen arviointi on osa 

heteronormatiivista järjestelmää, joka usein saa osakseen kritiikkiä. He esittävät 

aiheellisen kysymyksen siitä, tukisiko sukupuolisensitiivinen yhteiskunta jokaisen 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ilmaisemista itselleen sopivalla tavalla ja jättäisi 

nuorille valinnanmahdollisuuksia ilman jyrkkiä valintoja. (Kaltiala-Heino & et.al. 2013, 

825.) 

 

Transsukupuolisuuden tutkiminen, sitä koskevien lakien ja termien uudelleen 

määritteleminen, on tällä hetkellä suuressa myllerryksessä. Historiassa puhuttiin vielä 

sukupuoli-identiteetin häiriöstä myös lasten kohdalla, mutta nykyisellään käytetään 

termiä sukupuolidysforia tai sukupuoliristiriita. Transsukupuolisuus on 

sukupuoliristiriidan äärimuoto (Trasek: 23.01. 2016).  
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Ilmiötä ei katsota nykyisin niin voimakkaasti häiriötilan kautta, eikä sukupuoli-

identiteetin katsota olevan viallinen, jos se ei vastaa biologista sukupuolta. Translaissa 

(Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 1§, 2002.) määritetään silti yhä vielä 

2015, että sukupuolen uudelleen vahvistamista hakevan tulee olla todistetusti 

lisääntymiskyvytön sekä hän ei saisi olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. 

Lakia on useiden tahojen (vrt. Amnesty, Trasek) toimesta kritisoitu ihmisoikeuksia 

loukkaavaksi. Vanhahtavuutta on jo lain nimessä, transseksuaali-termi ei ole oikea 

puhuttaessa transsukupuolisuudesta, joka ei ole seksuaalisen suuntautumisen muoto.  

 

World Medical Association (WMA) on uudessa julkaisussaan (18.10.2015) kehottanut 

transsukupuolisia hoitavia tahoja sensitiivisyyteen ja julistanut, että jokaisella tulisi olla 

oikeus määritellä itse oma sukupuolensa, eikä sukupuoliristiriidan kokeminen ole 

mielenterveydellinen häiriötila. Henkilöiden on päästävä hoitoon lääketieteen piiriin, 

mutta minkäänlaiseen pakottavaan hoitoon tai käytöstä pakotetusti muuttavaan 

toimintaan heitä ei saa alistaa. WMA:n jäsenistö korostaa tietävänsä, että eri puolilla 

maailmaa transsukupuolisuuteen liittyvät asiat voivat olla kulttuurisesti tai 

uskonnollisesti arkaluontoisia, mutta edellä mainitut seikat eivät saa vaarantaa 

transsukupuolisten henkilöiden terveyttä ja oikeuksia. (World Medical Association 

23.01.2016) 

  

Aiemmin käsitelty artikkeli suomalaisesta työstä transsukupuolisten lasten ja nuorten 

parissa (Kaltiala-Heino & et. al. 2013) saa jatkoa samojen kirjoittajien toisessa, hyvin 

tuoreessa artikkelissa. Siinä todetaan, että nykyisellään transsukupuolisuuden diagnoosin 

saaminen edellyttää, että henkilö on vähintään kahden vuoden ajan halunnut elää 

vastakkaisen sukupuolen edustajana. Kuitenkin nykyään on alettu siirtyä pois 

kulttuurillemme aiemmin tyypillisestä, kaksijakoisesta nais-mies-jaottelusta ja sukupuoli 

tunnustetaan monitahoisempana ilmiönä. (Kaltiala-Heino & et. al. 2015) 

 

Samaten häiriökeskeisestä ajattelusta ja puheesta ollaan siirrytty puhumaan sukupuoli-

identiteetin häiriön sijaan enemmän sukupuolen variaatiosta. Lasten ja nuorten kohdalla 

puhutaan sukupuoli-identiteetin häiriön sijaan nykyisin sukupuolidysforiasta tai 

sukupuoliristiriidasta. Tässä ajattelussa sukupuoli-identiteettiä ei nähdä ongelmana, vaan 
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ongelma on kehon ja identiteetin yhteensopimattomuustilan aiheuttamassa ahdistuksessa 

ja epämukavuudessa. (Kaltiala-Heino & et. al. 2015.) 

 

Myös Pyne (2014) suosittelee muutosta käytettyyn termistöön. Häiriötilaan viittaavasta 

termistöstä tulisi siirtyä moninaisuutta kuvaavaan termistöön, kuten sukupuolen 

moninaisuus, sukupuoli-itsenäisyys, sukupuoliluovuus ja sukupuoliepämukavuus. (Pyne 

2014, 2.) 

 

Laveampi näkökulma sallii myös sukupuolen variaation, osa ihmisistä ei tunne 

kuuluvansa sen enempää nais- kuin miessukupuoleenkaan. Vaikka transsukupuolisuuden 

diagnoosia ei saakaan lapsuusiässä, on hedelmällistä tuoda tässäkin julki se, mitä 

diagnosointi edellyttää. Diagnoosin asettaminen on mahdollista myös silloin, kun yksilö 

ei toivo mitään ruumiillisia hoitoja. Diagnosointi on mahdollista kuitenkin vain silloin, 

kun yksilön sisäisen identiteettikokemuksen vakaus ja ristiriidattomuus on mahdollista 

selvittää. (Kaltiala-Heino & et. al. 2015.) 

 

Transsukupuolisuuden toteamiseksi tehtävä tutkimus toteutetaan poliklinikkakäyntien 

kautta, käyttäen apuna psykiatrisia ja psykologisia haastattelumittareita. Tutkimuksessa 

selvitetään avointa haastattelua käyttäen paitsi tutkittavan sukupuoli-

identiteettikokemusta hänen itsensä kuvaamana, myös elämänhistoriaa, minäkuvaa, 

mahdollista psyykkistä oireilua, persoonallisuuden rakenteita, ihmissuhteita, 

tulevaisuuden toiveita ja sukupuoliristiriidan vaikutusta hänen elämänlaatuunsa.  

(Kaltiala-Heino & et. al. 2015). 

 

Artikkelissaan Kaltiala-Heino & et.al (2015) toteavat, että termi sukupuolidysforia on 

otettu käyttöön myös DSM-IV diagnostisissa kategorioissa entisen sukupuoli-identiteetin 

häiriön sijaan. Kuten aiemminkin samat kirjoittajat eri artikkeleissaan ovat todenneet, ei 

psykoterapeuttisella, käytöstä muuttamaan pyrkivällä hoidolla ole saatu aikaan tuloksia, 

ja nykyisellään transsukupuolisten hoito keskittyykin sosiaaliseen, juridiseen, 

lääketieteelliseen ja kirurgiseen hoitoon sukupuolidysforian helpottamiseksi. (Kaltiala-

Heino & et.al. 2015, 1.)  
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Artikkelissa kerrotun mukaan tutkimuksissa on todettu, että 2-5% alle 7-vuotiaista 

lapsista käyttäytyy vanhempiensa mukaan vastakkaisen sukupuolen tavalla ja 1-2% 

esittää toiveen vastakkaiseen sukupuoleen kuulumisesta. Kirjoittajat kuitenkin toteavat, 

että kulttuurisilla tekijöillä on tässä suuri vaikutus, kun lapsen katsotaan käyttäytyvän 

sukupuolelle epätyypillisesti. Useimmiten sukupuolelle epätyypillisen käytöksen takia 

konsultoidaan asiantuntijoita poikien kuin tyttöjen tapauksissa. Tämä saattaa kirjoittajien 

mukaan johtua siitä, että pojilla on taipumusta laajempaan variointiin sukupuolessa tai 

yksinkertaisesti siitä seikasta, että poikien tyttömäiseksi luokiteltu käytös nähdään 

suurempana ongelmana kuin tyttöjen poikamaisena pidetty käytös. (Kaltiala-Heino & et. 

al. 2015, 1.)  

 

Suuri osa lapsista, joilla lapsuudessaan on merkittävä sukupuolidysforia, ja joiden 

identifioituminen vastakkaiseen sukupuoleen on hyvin voimakasta, ei kuitenkaan 

välttämättä kehitä transsukupuolista identiteettiä nuoruusiässä tai myöhemmin. Lapsista 

85% ei kehitä transsukupuolista identiteettiä ja tästä syystä lasten kohdalla ei tehdä 

lääketieteellisiä hoitoja tai määritellä sukupuolta uudelleen. Jos nuoruusiässä 

transsukupuolinen identiteetti on vakaa, voidaan nykyisen tiedon valossa hoidot aloittaa. 

(Kaltiala-Heino & et. al. 2015, 1.)  

 

Suomalaiset tutkijat ja hoitohenkilökunta eivät puhu lapsuusiän sukupuoliristiriidasta 

transsukupuolisuutena, vaan suhtautuminen on lapsuusiässä varovaista ja neutraalia. Sen 

sijaan kansainvälisesti tutkimuksissa esiintyy jo termi ”transsukupuolinen lapsi”.  

(Meadow 2014, 57.) 

 

Meadown (2000) mukaan transsukupuolisen lapsen määritelmä riippuu pitkälti siitä, 

keneltä asiaa kysytään. Ennen 1990-luvun puoliväliä ei puhuttu transsukupuolisista 

lapsista. Aiemmin ilmiö rajoittui lääketieteen ja psykiatrian alaisuuteen, ja leimallisesti 

puhuttiin feminiinisistä pojista ja maskuliinisista tytöistä. Lapsia, jotka eivät sopeutuneet 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen normiin siitä, kuinka heidän tulisi sukupuoltaan ilmentää, 

nähtiin myöhemmässä vaiheessa myös protohomoseksuaaleina. Nykyisellään pyritään 

kuitenkin määrittelemään tarkemmin termi transsukupuolinen lapsi ja selittämään ja 
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vakiinnuttamaan termiin liittyviä erityispiirteitä; ilmiön etiologiaa, esiintyvyyttä ja tämän 

identiteettiryhmän kehkeytyviä, luonteenomaisia piirteitä. (Meadow 2014, 57.) 

 

Osa vanhemmista toimii aktiivisesti ilmiön tunnistamisen ja tunnustamisen puolesta, 

mutta ryhmän sisällä esiintyy eroja määrittelyssä. Katsotaanko ilmiön liittyvän tiukasti 

sukupuoliroolin ilmenemisen muutokseen lapsessa tai lääketieteellisiin hoitoihin, vai 

onko kyse laajemmasta katsantokannasta, jossa ilmiö nähdään osana käsitettä gender 

fluidity, sukupuolijoustavuus. Nämä kategorisioinnit eivät kuitenkaan poista kysymyksiä, 

joita perheiden tulee pohtia. Kannustavatko he sosiaaliseen transitioon sukupuolen osalta 

hyvinkin pieniä lapsiaan? Haetaanko nuorelle lääketieteellistä apua 

sukupuoliepämukavuuden helpottamiseksi? Kuinka selittää ympäröivälle maailmalle ja 

eri toimijoille lapsensa tilanne? Mikä kaikki on mahdollista lasten tilanteen huomioon 

ottaen ja mitä ovat tilanteeseen liittyvät niin sanotut väärät päätökset ja niiden 

tekeminen? (Meadow 2015, 57.) 

 

Psykiatrit ja lääkärit etsivät yhä näiden lasten kohdalla varmoja ja turvallisia mekanismeja 

selvittääkseen, keiden kohdalla transsukupuolinen identiteetti on pysyvä ja vakiintunut, 

ketkä lapsista ovat suuntautumiseltaan lesboja tai homoja ja keiden kohdalla sukupuoleen 

liittyvä dysforia ja epämukavuus helpottuu ja katoaa iän myötä. Kahden viime 

vuosikymmenen aikana asiantuntijat ovat perustaneet erikoistuneita klinikoita 

sukupuoliepämukavuudesta kärsiville lapsille. Usein tutkimukset sisältävät esimerkiksi 

lukuisten eri mittareiden ja testien käyttöä osana hoitoa. (Meadow 2015, 57.) 

 

Kansainvälisesti tutkijat ovat yhteistyössä toistensa kanssa ponnistelleet luodakseen 

yhtenevän mittarin sukupuolenmäärittelylle ja vahvan pohjan tutkimukselle. 

Pyrkimyksenä on määritellä ilmiön syitä, esiintyvyyttä sekä sukupuolelle epätyypillisen 

käytöksen ja sukupuoli-identiteetin kehityskulkua. (Meadow 2015, 58.) 

 

Vasta viime vuosina on herätty tutkimaan lasten transsukupuolista kokemusta omasta 

sukupuolestaan. Asiaa on aiemmin vähätelty joko ohimenevänä vaiheena tai jonain, jonka 

pysyvyydestä ollaan oltu erimielisiä. Olson  & et.al. (2015) tuovat artikkelissaan esiin, 

että Pohjois-Amerikassa elää yhä suureneva joukko transsukupuolisia lapsia, jotka 
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arkielämässään toteuttavat muunlaista sukupuoliroolia, kuin mitä biologisen 

sukupuolensa pohjalta voisi päätellä. Kirjoittajat korostavat, että tutkimus on kuitenkin 

suuresti laiminlyönyt tämän ryhmän aiemmin. Tutkimuksen mukaan transsukupuoliset 

lapset identifioituivat ilmaisemaansa sukupuolirooliin, eivätkä biologiseen 

sukupuoleensa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jo varhain kehityksessä, 

lapsuusiässä, transsukupuolisia lapsia on mahdoton erottaa sukupuoli-identiteetin osalta 

cis-sukupuolisista lapsista, joiden sukupuoli-identiteetti on yhtenevä. Tytöksi 

identifioituva biologinen poika näyttää tutkimuksen mukaan kehittävän yhtenevän 

sukupuoli-identiteetin cis-sukupuolisten tyttöjen kanssa. (Olson & et.al. 2015, 467.) 

 

Olsonin & et.al. (2015) mukaan transsukupuolisten lasten viime aikoina saama 

mediahuomio on johtanut enenevän kiinnostuksen myötä myös lisäksi siihen, että 

oikeudessa 6-vuotias Coy Mathis sai oikeuden käyttää Coloradossa sijaitsevan koulunsa 

tyttöjen wc-tiloja, vaikkakin hänet oli syntyessä määritelty miespuoliseksi. Mediahuomio 

on johtanut myös sääntömuutokseen minnesotalaisessa yläkoulussa; uusi, äänestetty 

sääntö sallii lasten pelata urheilujoukkueissa, joissa pelaavat lapset ovat samaa 

sukupuolta kuin lapsen oma kokemus omasta sukupuolestaan, vaikka tuo kokemus olisi 

ristiriidassa yksilön biologisen sukupuolen kanssa. (Olson & et. al. 2015, 467.)  

 

Olsonin & et.al. (2015) tutkimuksessa oli otos lapsia, jotka kaikissa arjen tilanteissa elivät 

sukupuoli-identiteettinsä mukaisessa roolissa, ja ilmaisivat kanssaihmisilleen olevansa 

sukupuoleltaan muuta kuin biologinen ilmiasu antaa ymmärtää. Lisäksi tutkimukseen 

osallistui cis-sukupuolinen verrokkiryhmä. Heitä tutkittiin esimerkiksi haastattelun 

keinoin sen selvittämiseksi, kumpaan sukupuoleen he samaistuvat. Lapsille näytettiin 

kuvia kuvitteellisista henkilöistä, tytöstä ja pojasta. Kuvien näyttämisen jälkeen lapsilta 

kysyttiin kumman kuvassa olevan lapsen kavereita he mieluiten olisivat. (Olson & et.al. 

2015, 470.) 

 

Toinen kysymyksen asettelu sisälsi esitietoa näiden kuvitteellisten hahmojen 

mieltymyksistä. Lapsille kerrottiin, että kuvitteellinen tyttö pitää leikistä nimeltä ”flerp” 

ja kuvitteellinen poika leikistä nimeltä ”babber”. Leikkien nimet eivät todellisuudessa 

viitanneet mihinkään todelliseen, olemassa olevaan leikkiin vaan olivat kirjallisuudesta 
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poimittuja sanoja. Tutkijoiden mielenkiinto kohdistui siihen, valitsisivatko lapset 

kuvitteellisen hahmon sukupuolen perusteella itselleen mieluisamman leikin, vaikka 

heillä ei leikin sisällöstä ollutkaan enempää tietoa. Tutkimuksen mukaan lapset valitsivat 

omaa sukupuoli-identiteettiään vastaavan cis-sukupuolisen, kuvitteellisen lapsen 

mielipuuhan myös itselleen mieluisaksi leikiksi. (Olson & et.al. 2015, 470.) 

 

Tämä johtaakin mielenkiintoisten pohdintojen äärelle; tyttöjen tai poikien mieluisiin 

leikkeihin ja tekemisiin.  Lasten sukupuolitettu ympäristö ei siis välttämättä kerro 

sisäsyntyisistä, irrallisista haluista vaaleanpunaista väriä tai barbileikkejä kohtaan tai 

aivojen tarpeesta leikkiä autoilla. Kyse olisi tämän Olsonin & et.al. (2015) tutkimuksen 

mukaan enemmänkin samaistumisesta siihen sukupuoleen ja tämän sukupuolen 

valintoihin johon itse kokee kuuluvansa. Tutkittavat lapset eivät tienneet ”flerp” tai 

”babber”-leikkien sisällöstä enempää kuin nimen, mutta valitsivat omaa sukupuoli-

identiteettiään vastaavan biologisen tytön tai pojan mielipuuhat myös omiksi 

mielenkiinnon kohteikseen. Aikuiset ovat ohjanneet lasta tietylle sukupuolelle ominaisiin 

leikkeihin tiedostamattaan tai tiedostaen, joten myös lasten ajattelussa tietynlaiset leikit 

on mielletty vain jompaankumpaan sukupuoleen kuuluviksi. Mielenkiintoinen kysymys 

onkin se, että mitä jos tyttöjä olisi kautta historian ohjattu rajuihin ja teknisiin 

sotaleikkeihin ja poikia hempeän vaaleanpunaiseen ja rauhalliseen kotileikkiin? 

Olisivatko myös transsukupuolisten lasten valinnat nykyisin toisenlaisia?  

 

Jokaisessa kulttuurissa on omat naiselle ja miehelle ominaisiksi mielletyt asiat, joihin 

myös sen kulttuurin transsukupuoliset ihmiset usein samaistuvat, mikäli heidän 

sukupuolikokemuksensa on miehen tai naisen. Naiselle tai miehelle ominaisia 

kiinnostuksen kohteita ei kuitenkaan ole suoraan koodattu perimäämme tai geeneihimme, 

vaan kulttuuri on osaltaan muovannut naiseuden tai mieheyden kuvaa kautta aikojen.  

 

Sukupuolten ei-universaaleista ominaisuuksista kirjoittaa myös Morrow (2006). Hän 

muistuttaa, että vaikka artikkelissa Understanding Gender Differences in Context: 

Implications for Young Children’s Everyday Lives käsitellään sukupuolen merkitystä 

lasten elämässä, ei sukupuolten ominaisuuksia voida käsittää universaaleiksi 

ominaisuuksiksi, jotka koskisivat maailmanlaajuisesti kaikkia poikia tai tyttöjä. 

Sukupuoli-identiteetti ei kehity eristyksissä. Siihen vaikuttavat aina sosiaaliluokkaan, 



 43 

etnisyyteen, ikään, uskontoon ja elinympäristöön liittyvät tekijät.  Morrow (2006) viittaa 

Thorneen (1993), jonka tutkimus Gender Play osoitti lasten rakentavan aktiivisesti 

sukupuoli-identiteettiään vuorovaikutuksessa ikätovereiden kanssa. Thorne (1993) 

korosti lisäksi sukupuoli-identiteetin performatiivista luonnetta. Thornen (1993) mukaan 

varsinkin poikien kohdalla vaikutti tutkimuksen mukaan siltä, että feminiiniseksi katsottu 

käytös pojilla aiheutti välittömän palautteen ikätovereilta ja aikuisilta. (Morrow 2006, 95-

94.) 

 

Morrow´n (2006) mukaan hyvin pienet lapset eivät niinkään välittäneet sukupuolesta 

leikkitovereiden valinnassa, mutta vanhemmat, noin 3-4-vuotiaat lapset näyttivät 

suosivan samaa sukupuolta olevia lapsia leikkitovereina.  Lapset myös osaltaan 

vahvistavat sukupuoliroolien stereotypioita. Morrow (2006) viittaa Francisin (1998) 

tutkimukseen, jonka mukaan lapset hyvin vahvasti käsittävät maskuliinisuuden ja 

feminiinisyyden vastakohtaisiksi käsitteiksi. (Morrow 2006, 95, 99.) 

 
Median huomiosta ja transsukupuolisuuden saamasta muusta näkyvyydestä huolimatta 

pohjavire keskustelulle on ollut usein skeptinen. Transsukupuolisia lapsia on pidetty 

hämmentyneinä omasta sukupuolisuudestaan ja ilmiö on nähty ohimenevänä vaiheena, 

joka on verrattavissa lapsen muuhun kuvitteluleikkiin. Myös tarvetta terapiaan 

hämmennyksen poistamiseksi on esitetty (vrt. Zucker). Suurin osa tiedosta, jota 

tutkimuksella on käytettävissään, tulee lapsilta itseltään; mitä he kokevat ja kuinka sen 

kertovat.  

 

Kanadalainen psykologi Kenneth Zucker on tehnyt pitkän uran hoitaessaan ja tutkiessaan 

sukupuoliristiriitaa kokevia lapsia. Hän on työskennellyt Toronton Clarke Instituutissa ja 

Center of Addiction and Mental Health (CAMH)-keskuksessa ja ollut sukupuoliristiriidan 

osalta hyvin tuottelias kirjoittaja. Hän on transsukupuolisten keskuudessa maineeltaan 

kyseenalainen, koska hänen hoitoperiaatteensa on nähty transsukupuolisten 

”parantamiseen” tähtäävinä ja pyrkimyksenä muuttaa transsukupuoliset lapset cis-

sukupuolisiksi. (Trans road map, 2015.) 
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CAMH on sittemmin ilmoittanut vievänsä sukupuolen tutkimuksen ja hoidon malliaan 

yleisesti parhaaksi katsotun hoidon suuntaan ja tekevänsä uudistuksia. Tästä syystä 

sukupuoleen liittyvien syiden vuoksi keskukseen hoitoon hakeutuvia käännytetään nyt 

CAMH:in internet-sivujen mukaan muualle. Uudistusten vuoksi sukupuoleen liittyvät 

palvelut (Gender Identity Service) eivät jatku entisellään lainkaan ja sivuja on luvattu 

päivittää seuraavan kerran puolessa välissä vuotta 2016. (CAMH 17.03.2016) 

 

Vaikka uudistuksia tehdään sukupuoli-identiteetin tutkimuksen ja lapsille ja nuorille 

tarjottavan hoidon suhteen CAMH.ssa vuonna 2016, on Kenneth Zucker vaikuttanut 

osaltaan ihmisten katsantokantoihin lukuisilla artikkeleillaan sukupuoliristiriidan 

kokemisesta lapsuudessa. Zucker  & et.al. (2012) lähestyvät sukupuoliristiriidan 

kokemista vahvasti psykologisesta näkökulmasta ja sukupuoli sidotaan vahvasti 

kulttuurisiin tekijöihin. Tutkittaviksi tulleiden lasten kuvataan olevan viehtyneitä 

vastakkaisen sukupuolen leluihin ja heillä kuvataan olevan pakkomielteenomaisia 

ajatuksia vastakkaiseen sukupuoleen kuulumisesta. Sukupuoliristiriidan kokemisen 

nähdään johtuvan monitahoisista syy-seuraussuhteista, ja vanhempien mielipiteellä on 

katsottu hoidon toteutuksen suhteen olevan suuri painoarvo. Mikäli vanhemmat toivovat, 

että lapsen halu kuulua vastakkaiseen sukupuoleen laantuisi, terapia on rakennettu 

vastaamaan tähän vanhempien tarpeeseen. (Zucker & et.al. 2012, 383.)  

 

Zucker (2008) katsoo sukupuoliristiriidan kokemisen olevan sukupuoli-identiteetin 

häiriö, jokin sellainen epänormaaliksi katsottava tila, johon olisi syytä puuttua terapian ja 

kasvatuksen keinoin. Zucker (2008) viittaa terapeuttista lähestymistapaansa tukeakseen 

Langerin & et.al. (2004) argumenttiin, jossa lapsen pakottamista muuttamaan omaa 

sukupuoli-identiteettiään kuvattiin seuraavalla tavalla:   

 

Attempting to change children’s gender identity [for the purpose of reducing 

social ostracism] seems as ethically repellant as bleaching black children’s skin 

in order to improve their social life among white children. (Langer & et. al. 

2004, 14). 

 

Langerin & et.al. (2004) kommentti on alun perin kirjoitettu kritiikiksi sille, että 

esimerkiksi Zuckerin interventiot kohdistuvat kulttuurisesti sukupuolelle epätyypillisesti 
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käyttäytyviin lapsiin. Langer & et.al (2004) pitivät lapsen omaksi kokeman sukupuoli-

identiteetin muuttamisen pyrkimyksiä yhtä eettisinä kuin tummaihoisen lapsen ihon 

valkaisua. Langerin & et. al. (2004) mukaan interventioiden loogisempi kohde olisi 

ensisijaisesti sukupuoliristiriitaa kokevan lapsen ympäristö, jos esimerkiksi kiusaamista 

sukupuolen ilmaisun vuoksi esiintyy. (Langer & et.al. 2004, 14.)  

 

Zucker (2008) kuitenkin käänsi esimerkin tummaihoisista lapsista oman tulkintansa 

mukaiseksi. Hän ei tällä viittauksella halua kritisoida sitä, että lapsen identiteettiin 

kajoaminen ja sen muuttaminen olisi yhtä tuomittavaa kuin lasten ihon valkaiseminen, 

vaan käyttää esimerkkiä toisessa valossa. Zucker (2008) painottaa, että kukaan terapeutti 

ei suosittelisi tummaihoisen lapsen ihon valkaisua hoitokeinoksi tilanteeseen, jossa lapsi 

haluaisi kuulua valkoiseen väestöön. Tällaisessa tapauksessa Zuckerin mukaan terapialla 

voitaisiin vaikuttaa lapsen valkoiseksi muuttumishalun syihin ja pyrkiä muuttamaan niitä. 

(Zucker 2008, 359-361.) 

 

Saman tulkinnan kautta Zucker (2008) on luokitellut sukupuoliristiriitaa kokevan lapsen 

haluavan olla vastakkaista sukupuolta siihen liittyvien paremmuususkomustensa vuoksi. 

Zucker nostaa esiin, että sukupuoliristiriidan kokemisen taustalla vaikuttavat 

voimakkaasti jotkin muut syyt, kuin yksinkertaisesti lapsen oma kokemus 

sukupuolestaan. Zuckerin mukaan taustavaikuttajina ovat esimerkiksi vanhempien 

mielenterveysongelmat tai jokin tapahtuma lapsen elämässä, jonka perusteella lapsi 

kokee elämän vastakkaisen sukupuolen edustajana paremmaksi.  (Zucker 2008, 359-361.)   

 

Zucker (2008, 2012) nostaa esiin teksteissään toistuvasti käsitteen vastakkainen 

sukupuoli. Tästä voidaan päätellä, että hänen mielestään sukupuolia on vain kaksi 

mahdollista – mies ja nainen.    

 

Kuten aiempia tutkimuksia esiteltäessä on todettu, on sukupuolen selittäminen ja 

tulkitseminen hankalaa vain yhden näkökulman valossa. Myös transsukupuolisuutta voi 

olla hankala kuvata ja selittää vain yhteen lähestymistapaan perustuen. Kulttuuriimme 

sisältyy myös monia tahoja, jotka on totuttu näkemään sosiaalisen kontrollin välineinä. 

Meadow (2011) näkee, että siinä missä hengellisyys, lääketiede ja psykologia voivat 
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kääntää transsukupuolisuudesta käytävää keskustelua kontrolloinnin suuntaan, ne voivat 

toimia myös sukupuolen moninaisuuden osalta keskustelun fasilitoijina, tutkimuksen 

työkaluina ja sukupuolen moninaisuuden korostajina ja esille tuojina. (Meadow 2011, 

725.) Ilmiötä tarkasteltaessa on annettava jokaiselle näkökulmalle mahdollisuus tuottaa  

oma osansa yhteisen kuvan luomiseen sukupuolesta ja sen variaatiosta.  

 

Pyne (2014) tuo esiin, että yhteiskunnallisessa diskurssissa sukupuolen moninaisuudesta 

on jo edetty. Sukupuolinormeja haastavat lapset, tai kuten Pyne (2014) määrittelee, 

sukupuoli-itsenäiset lapset nähdään nykyään eri valossa kuin vielä muutama 

vuosikymmen sitten. Hoitoa vaativan mielisairauden näkökulmasta ollaan kuljettu 

suuntaan, jossa julkinen diskurssi ilmiöstä vaatii moniäänisesti siirtymistä häiriötilasta 

moninaisuuteen, hoidosta hyväksymiseen, poikkeamasta omanarvontuntoon ja 

parantamiseen tähtäämisestä yhteisöllisyyteen. (Pyne 2014, 1.) 

 

 

2.4 Sukupuoli lapsuuden kokemusmaailmassa ja varhaiskasvatuksessa  

 

Varhaiskasvatuksen kontekstissa ja lasten maailmassa sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti 

ovat olennainen osa lasten todellisuutta ja kokemusmaailmaa. Sukupuoli ja 

sukupuolittavuus näkyvät lasten omissa mielipiteissä, ympäröivän kasvatuskulttuurin 

heteronormatiivisuudessa tai sukupuolisensitiivisyydessä, median ja digitalisaation 

tuomissa uusissa ulottuvuuksissa ja kulutustavaroissa.  

 

Sukupuoli ja sukupuoleen liittyvät tekijät eivät ole lapsuudesta ja varhaiskasvatuksesta 

irrallaan, vaan sukupuoli-identiteetti jäsentyy lasten mielissä jo varhaisesta vaiheesta joko 

vastaamaan fyysistä sukupuolta kulttuurisine odotuksineen, tai muotoutuu yksilön 

kokemuksena joksikin muuksi, jolla ehkä vielä meidän yhteiskunnassamme ei ole 

tasavertaista jalansijaa cis-sukupuolisen kokemuksen rinnalla. 

 

Chick (& et.al. 2002) korostavat, että sukupuoliroolin omaksuminen ja kehitys ovat 

sosiaalisesti rakentuneita ja niiden oppiminen yksilöllä alkaa syntymästä. Chick (& et.al. 

2002) ovat tutkineet, kuinka varhaiskasvatus osaltaan vaikuttaa tähän kehitysprosessiin 

ja mikä on kasvattajien rooli sukupuoliroolin omaksumisessa lasten kanssa käytävän 
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vuorovaikutuksen kautta. Kirjoittajien mukaan lapsen rooli oman sukupuoli-

identiteettinsä rakentajana on aktiivinen. Sukupuoliroolia ei omaksuta vain matkimalla 

muiden käytöstä, vaan roolin muodostumiseen vaikuttavat lapsen omat valinnat ja se, 

kuinka hän itse haluaa omaa sukupuoltaan ilmaista. (Chick & et.al. 2002, 149.) 

 

Chick (& et.al. 2002) nostavat leikin suureen rooliin sukupuoliroolin opettelussa. 

Mielikuvitus- ja roolileikin kautta lapsi voi tutkia ja kokeilla myös sukupuoliroolien 

kirjoa. Kirjoittajien mukaan noin kaksivuotias lapsi alkaa ymmärtää oman sukupuolensa, 

ja valinnat leikkitoverien, leikkikalujen ja sukupuolelle tyypilliseksi katsottujen leikkien 

osalta lisääntyvät.  Kirjoittajien mukaan lapsi kokee tarvetta samaistua niihin, joiden 

katsoo olevan samankaltaisia itsensä kanssa. (Chick & et.al. 2002, 149.) 

 

Chick (& et.al. 2002) havainnoivat lapsia ja näiden kasvattajia 

varhaiskasvatusympäristössä tarkoituksenaan selvittää lasten käyttäytymistä ja 

vuorovaikutusta kasvattajien ja lasten välillä.  Havainnot jaettiin luokkiin 

sukupuolineutraali, sukupuolityypillinen ja sukupuolirooleja rikkova. 

Havainnointitutkimuksen tulokset osoittivat, että pojat saivat kasvattajilta enemmän 

huomiota kuin tytöt, vaikka poikia olisi ollut tilanteessa vähäisempi lukumäärä. Pojat 

myös hakivat useammin aikuisen huomiota kyseenalaisilla keinoilla.  Myös pienten lasten 

ryhmässä pojat saivat kasvattajilta enemmän huomiota. Heitä pideltiin sylissä ja heille 

puhuttiin tyttöjä useammin. (Chick & et.al. 2002, 150.) 

 

Chick (& et.al. 2002) havaitsivat myös, että tytöt saivat kasvattajalta huomiota liittyen 

avuliaisiin tekoihinsa, vaatetukseensa ja hiustyyleihinsä.  Poikien kohdalla kasvattajat 

kommentoivat enemmän näiden fyysisiä taitoja ja kokoa. Kasvattajat käyttivät myös 

erilaisia termejä kuvatessaan poikia ja tyttöjä ja tutkijat havaitsivat, että saatavilla olevat 

lelut olivat usein sukupuolistereotyyppisiä. Myös lapsille luettavassa kirjallisuudessa 

päähahmot olivat usein miespuolisia ja naispuoliset olivat hoivaavissa rooleissa, kuten 

ruokaa valmistavina äiteinä. Tutkijat havaitsivat, että sukupuolirajoja rikkovaksi 

vuorovaikutukseksi oli kasvattajien taholta havaittavissa tyttöjen rohkaisu pojille 

tyypillisiksi katsottuihin aktiviteetteihin ja päinvastoin.  (Chick & et.al. 2002, 152.) 
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Chick (& et.al.2002) havaitsivat tutkimuksessaan, että sukupuoliroolit ja niiden opettelu 

ovat hyvin vahvasti läsnä varhaiskasvatuksen ympäristöissä. Koska niin monet lapset 

viettävät suuren osan ajastaan varhaiskasvatuksen vaikutuspiirissä, olisi kirjoittajien 

mukaan kasvattajien syytä tiedostaa oma sukupuoliin liittyvä tapa olla 

vuorovaikutuksessa lasten kanssa. (Chick & et.al. 2002, 153.) 

 

Chick (& et.al. 2002) antavat artikkelissaan suosituksia varhaiskasvatuksessa 

työskenteleville siihen, kuinka sukupuoliin liittyvä vuorovaikutus palvelisi lapsia 

parhaiten. Kirjoittajat kehottavat kasvattajia aktiivisesti kyseenalaistamaan totuttuja 

sukupuolirooleja ja tarkkailemaan kielellistä vuorovaikutustaan niin omalta kuin 

lastenkin kohdalta sukupuolirooleihin liittyen. Kasvattajien olisi syytä valita lapsille 

luettava kirjallisuus ja lelut sen pohjalta, että ne eivät ruoki totuttuja stereotyyppisiä 

sukupuolirooleja. Kirjoittajien mukaan kasvattajien tulisi tarjota tytöille aikuisen 

ohjaamaa rakenteluleikkiä ja vastaavasti pojille tuokioita hoivaleikkien parissa. 

Kasvattajia kehotetaan pitämään huoli siitä, että tyttöjä ja poikia on ryhmissä 

lukumäärältään tasavertaisesti ja lisäksi korostetaan sitä, että henkilökunnassa pitäisi olla 

sekä miehiä että naisia. Kirjoittajat kehottavat rohkaisemaan lapsia aktiiviseen 

sukupuolirajojen ylitykseen; valitsemaan erilaisia leikkejä ja aktiviteetteja ja 

käyttäytymään sekä ilmaisemaan tunteensa vapaasti totuttua laajemmalla skaalalla. 

Kasvattajia muistutetaan myös sekaleikkiryhmien ja sekapelijoukkueiden 

muodostamisen tärkeydestä sekä siitä, että opetussuunnitelma on sukupuolia 

tasapuolisesti kohteleva. (Chick & et.al. 2002, 153-154.) Kirjoittajat tuovat esille tärkeitä 

asioita, joita jokaisen kasvattajan olisi syytä reflektoida itsessään ja omassa 

kasvatustyössään. Kuitenkin kirjoittajien (Chick (& et.al. 2002.) artikkelissa näkyy 

länsimaiselle kulttuurille tyypillinen sukupuolen kaksijakoisuus.  

 

Heteronormatiivisuus länsimaisissa yhteiskuntajärjestelmissä elää yhä vahvana. Schilt (& 

et. al. 2009) kuvaavat heteronormatiivisuuden tarkoittavan sellaisia yhteiskunnallisia, 

institutionaalisia käytäntöjä ja rakenteita, jotka pohjaavat oletukseen vain kahden, 

toisiaan kohtaan vetoa tuntevan, sukupuolen olemassa olosta ja siitä, että vain tällainen 

asetelma on luonnollinen ja hyväksyttävä. (Schilt & et.al. 2009, 441.) 
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Huolimatta dikotomisesta sukupuolijärjestelmästämme, myös sukupuolen 

moninaisuudesta ja heteronormatiivisuuden ylivalta-asemasta puhutaan kasvatuksen 

kentällä. Janmohamed (2010) nostaa esiin varhaiskasvattajien koulutuksen, kuten niin 

monenkin yhteiskunnallisen instituution, nojaavan heteronormatiiviseen diskurssiin, 

johon tarvitaan muutosta. Janmohamed (2010) tarkastelee varhaiskasvattajien koulutusta 

Ontariossa tarjottavan koulutuksen kautta, mutta itsessään heteronormatiivisuuden 

diskurssi on vallalla yhä vahvasti kaikkialla länsimaissa, vaikka toisenlainenkin 

keskustelu on lisääntynyt.  Varhaiskasvatuksen koulutuksista ja 

varhaiskasvatusympäristöistä puuttuu Janmohamedin mukaan queer-diskurssi. 

Varhaiskasvatuksen koulutukselle queer-identiteetti on yhä jossain määrin vieras käsite. 

(Janmohamed 2010, 304.) 

 

Janmohamedin (2010) mukaan heteronormatiivisuus ilmenee varhaiskasvatuksen 

ympäristöissä jokapäiväisten toimintojen ja vuorovaikutuksen kautta. Tämä ilmenee 

esimerkiksi siten, että lapset järjestellään jonoihin tai ryhmiin sukupuolen mukaan, 

poikien aggressiiviseen käytökseen ei puututa, ja materiaalina kasvatuksessa käytetään 

vain kirjoja, jotka tukevat heteronormatiivista käsitystä ydinperheestä. Syvimmillään 

heteronormatiivisuus normittaa lapsen omaa, mahdollisesti queer-identiteettiä ja sen 

kehittymistä muodostaen tällaisten identiteettien ympärille vaikenemisen kulttuurin 

varhaiskasvatuksessa. (Janmohamed 2010, 308, 310.)  

 

Nykylapsuutta värittävät vahvasti median ja digitalisaation luomat uudet, usein 

heteronormatiiviset ulottuvuudet. Elokuvat, pelit, ja niihin liittyvät tuotteet 

markkinointeineen ovat osa uudenlaista lapsuutta. Freemanin (2007) mukaan kahteen 

sukupuoleen kohdistuva markkinointi on hyvin yleistä. Saamastaan kritiikistä huolimatta 

markkinoijat ilmoittavat ihmisten hankkivan kulutustavaroita sukupuolistereotypioiden 

mukaan markkinoiduista vaihtoehdoista, vaikka tarjolla olisi myös 

sukupuolineutraalimmin esille tuotuja tavaroita. Freeman (2007) mainitsee esimerkeiksi 

lasten polkupyörät, joista myydyimpien mallien nimet ovat Dreamweaver ja Topgun.  

Esimerkiksi koulutarvikkeet, välipalatuotteet ja lasten tekstiilit heijastelevat sukupuoliin 

liitettyjä stereotypioita voimakkaasti. Lastentarvikkeita myyvät nettikaupat usein 

ryhmittelevät tuotteensa kahden kategorian alle – tyttöjen tavarat ja poikien tavarat. 

(Freeman 2007, 357-358.) 
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Wohlwend (2012) puolestaan nostaa esille kulutuksen ja markkinoinnin vaikutukset 

lapsuuteen ja sukupuolikäsitykseen. Ajallemme tyypilliset populaarikulttuuri, media ja 

digitaalinen maailma oheistuotteineen vaikuttavat yhä laveammin yksilöihin jo 

varhaislapsuudessa. Kirjoittaja viittaa Disneyn (Disney Consumer Products 2011) 

prinsessa-brändiin, jonka katsoo olevan hyvä esimerkki erittäin menestyneestä lifestyle- 

lisenssistä, jonka kohteena ovat pääasiallisesti 3-5-vuotiaat tytöt. Prinsessatarinat on tuotu 

oheistuotteiden myötä osaksi jokapäiväistä elämää ja niiden avulla prinsessatarinat 

tuodaan eloon ja osaksi kuluttajalasten arkea. (Wohlwend 2012, 593.) 

 

Prinsessa-brändi on suuri osa nykylasten median kulutusta. Wohlwendin (2012) mukaan 

prinsessat mediassa vaikuttavat suuresti lasten sukupuoli-identiteetin kehittymiseen. 

Korostunut feminiinisyys ja ideaalisen ulkonäön esilletuonti ovat osa prinsessa-brändiä. 

(Wohlwend 2012, 595-596.) Osaltaan brändit ja niiden luoma rinnakkaistodellisuus 

hahmoineen määrittävät koko yhteiskuntamme kauneus- ja sukupuoliroolinormeja 

suuresti.  

 

Zamanin (2008) mukaan tytöt ja pojat altistuvat median kautta jatkuvasti sille normille, 

millaisia tyttöjen ja poikien tulisi olla ja mitä heiltä oman sukupuolensa edustajina 

odotetaan. Poikien kohdalla tämä on hänen mukaansa johtanut sellaisen vääristyneen 

käsityksen markkinoimiseen, joka tuo esiin aggressiivisuuden, väkivallan, konfliktit ja 

vallankäytön poikien ominaisuuksina. Samassa yhteydessä voidaan havaita, että poikia ei 

juurikaan rohkaista omaksumaan roolia hoivaajana tai huolenpitäjinä. (Zaman 2008, 

111.) 

 

Lapsia voidaan pitää hyvinä kulttuurin omaksujina. He oppivat nopeasti esimerkiksi sen, 

mitä pidetään tytöille tai pojille hyväksyttävänä käytöksenä ja mitkä tavarat identifioidaan 

kummallekin sukupuolelle kuuluviksi. Samalla kun vuosien kuluessa tytöille sopivana 

pidetyn käytöksen skaala on laajentunut, on puolestaan kuva pojille sopivana pidetystä 

käytöksestä kaventunut entisestään sekä lasten että aikuisten ajatuksissa. Tutkimukset 

osoittavat, että varsinkin isät suhtautuvat tiukemmin poikiensa feminiiniseksi katsottuun 

käytökseen ja leikkeihin, kuin vastaavasti tyttäriensä maskuliinisena pidettyyn 

käyttäytymiseen. Poikien äidit olivat poikien isiä joustavampia siinä, minkä he katsoivat 

sukupuolelle sopivaksi käytökseksi. ( Freeman 2007, 358.) 
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Usein lapsuuden epätyypilliseksi katsottua sukupuolen ilmaisua katsotaan myös 

kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän lävitse. Lapsen, joka ei ilmaise sukupuoltaan 

fyysisen sukupuolensa asettamien yhteiskunnallisten odotusten pohjalta, odotetaan 

haluavan kuulua vastakkaiseen sukupuoleen. Sukupuoli käsitteenä, kuten tässä 

tutkimuksessa on jo useasti todettu, käsittää kuitenkin laajan kirjon erilaisia tapoja olla ja 

ilmaista itseään.  

 

Pyne (2014) kirjoittaa sukupuoli-itsenäisistä lapsista, jotka ovat tyytyväisiä biologisessa 

sukupuolessaan, mutta haastavat perinteisiksi koettuja sukupuolinormeja omalla 

sukupuolen ilmaisun tavallaan. Pyne (2014) kirjoittaa pojasta nimeltä Jordan, joka kutsuu 

itseään termillä fancy. Jordanille itselleen on selvää, että hän on poika, mutta hän 

määrittelee itsensä hienostuneemmaksi ja koristeellisemmaksi, kuin muut pojat. Jordan 

rakastaa pinkkiä ja kimalletta ja ilmaisee sen rohkeasti pukeutumisellaan välittämättä 

muiden lasten mahdollisesta kiusaamisesta. (Pyne 2014, 1.) 

 

Sukupuoli-itsenäisinä tai muunsukupuolisina voidaan nähdä ne lapset, jotka eivät 

identifioidu sen enempää tyttöjen kuin poikienkaan ryhmään, vaan määrittelevät itsensä 

olemaan näiden kahden ryhmän välissä. Pyne (2014) kertoo lapsesta nimeltä Raine, joka 

mainitsee suurimmaksi turhautumisen aiheekseen muut ihmiset, jotka jatkuvasti toivovat 

hänen valitsevan kuuluvansa joko poikiin tai tyttöihin. Rainen mukaan asian tulisi olla 

muille täysin merkityksetöntä, ja hän kysyykin johtaisiko hänen itsensä pojaksi tai tytöksi 

määrittely sitten siihen, että muut kohtelisivat häntä jollakin tavalla eri lailla. (Pyne 2014, 

1-2.) 

 

Vastaukseksi sukupuolten moninaisuuden kohtaamiseen on tarjottu 

sukupuolisensitiivistä pedagogiikkaa. Ruotsi on ollut pioneerimaa tämän pedagogiikan 

kehittämisen suhteen. 1990-luvulta saakka on Ruotsissa ollut käynnissä useita 

sukupuolten tasa-arvoon tähtääviä kehityshankkeita kasvatuksen kentällä. 

Sukupuolitietoisuuteen tähtäävän kasvatuksen historia ulottuu 1960-luvulle, jolloin 

tuotiin tietoisuuteen käsite sosiaalisesti rakentuvasta sukupuoliroolista. 

Sukupuolirooleihin ja normeihin sosiaalistuminen nähtiin alkavan jo varhaislapsuudessa 
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ja nähtiin tarve laventaa sukupuoliroolien normeja sekä tyttöjen että poikien kohdalla. 

(Bayne 2009, 130.) 

 

Ruotsissa 1969 käyttöönotetun perusopetussuunnitelman yksi tavoitteista oli muuttaa 

stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Esikoulujen siirryttyä 1998 Ruotsissa 

opetusministeriön alaisuuteen, otettiin myös varhaiskasvatuksen puolella käyttöön uusi 

opetussuunnitelma, jossa sukupuolistereotypioiden säilymistä kohtaan tehtäisiin 

vastatoimia. Varhaiskasvatuksen tulisi purkaa sukupuolistereotypioita ja taata tytöille ja 

pojille samat toiminnan mahdollisuudet. Tutkimusten mukaan on havaittu, että pojat 

vievät enemmän tilaa ja opettajan huomiota, ja että tytöt ja pojat altistuvat 

varhaiskasvatuksessa hyvin erilaisille kokemuksille huolimatta samasta fyysisestä 

oppimisympäristöstä. (Bayne 2009, 132.) 

 

Myös Zaman (2008) viittaa poikien ja tyttöjen erilaiseksi muodostuvaan kokemukseen 

samasta oppimisympäristöstä huolimatta. Sukupuoliin liittyvät stereotypiat vahvistuvat ja 

luvallistuvat opetussuunnitelmien sisältöjen, käytettävän kirjallisuuden ja 

luokkahuonekokemusten kautta. (Zaman 2008, 111.) 

 

Zamanin (2008) mukaan opettajien omilla asenteilla on suuri merkitys lapsia 

opetettaessa. Zaman (2008) kehottaakin opettajiksi opiskelevia tarkastelemaan omia 

asenteitaan kriittisesti ja havaitsemaan mahdolliset sukupuolistereotypioihin liittyvät 

asenteensa. Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka nojaa vahvasti asenteisiin. Zaman 

(2008) korostaa, että varhaiskasvatusta opiskeleville tulee tarjota tilaisuus keskusteluun 

sukupuolistereotypioista, mahdollisuus kehittää ei-stereotyyppisiä 

sukupuoliroolimääritelmiä ja harjoittaa niiden omaksumista varhaiskasvatuksen 

ympäristöissä tapahtuvissa harjoitteluissaan. Myös fyysiseen oppimisympäristöön 

kaikkine materiaaleineen pitäisi kiinnittää huomiota. Se olisi järjestettävä niin, että 

oppimisympäristö olisi vapaa kaikenlaisista sukupuolistereotypioita ruokkivista 

aineksista. (Zaman 2008, 112.) 

 

Baynen (2009) mukaan useat ruotsalaistutkimuksetkin ovat vuosien varrella osoittaneet, 

että tytöt ja pojat tulevat kohdelluiksi eri tavoin ja omaksuvat erilaisia rooleja 
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varhaiskasvatusympäristöissä. Poikien rooli vaikuttaa olevan johtavampi ja keskeisempi 

ryhmissä kuin tyttöjen. Pojat käyttäytyvät vallattomammin ja riehakkaammin, kun taas 

tytöt vähättelevät itseään ja kehittävät matalamman itsetunnon. Kuitenkin pojat 

vastaavasti saavat osakseen tyttöjä enemmän negatiivista huomiota aikuisilta, kuten 

kritiikkiä käytöksestään. Pojat ovat tutkimusten mukaan kilpailuhenkisempiä, kun taas 

tyttöjen rooliksi muodostuu helpommin muiden auttaja. (Bayne, 2009, 131.) 

 

Ruotsissa on laajasti käytetty tutkimusten yhteydessä videointia sukupuolistereotypioiden 

paljastamiseen kasvatuksen ympäristöissä. Henkilökunnan ja lasten vuorovaikutusta on 

videoitu ja materiaalista on voitu havainnoida sitä. Usein aikuiset kokevat kohtelevansa 

tyttöjä ja poikia tasavertaisesti, mutta videomateriaali paljastaa totuuden. Huolimatta 

tasavertaisen kohtelun kuvitelmistaan aikuiset kohtelevat tyttöjä ja poikia eri tavoin. 

Tämän voi nähdä esimerkiksi siitä, kuinka aikuiset lähestyvät tyttöjä ja poikia. Pojille 

kohdistettiin aikuisen taholta käskevämpää ja vähemmän verbaalista kommunikaatiota, 

kun taas tyttöjen kanssa käytiin monipuolisempaa vuoropuhelua. Poikien ei oletettu 

osaavan odottaa vuoroaan ja heidän tarpeisiinsa vastattiin nopeammin kuin tyttöjen.  

Tytöiltä odotetaan sievyyttä, avuliaisuutta ja miellyttävyyttä useammin. (Bayne 2009, 

133-134.) 

 

Yksi Ruotsissa käytetyistä pedagogiikoista sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseen 

on ollut alkuaan tanskalaisen Krusen kehittämä kompensoiva pedagogiikka 

(compensatory pedagogy). Se pohjaa ajatukseen siitä, että poikia kasvatetaan 

autonomisiksi ja tyttöjä puolestaan kasvatetaan läheisempään yhteyteen muiden ihmisten 

kanssa. Kompensoiva pedagogiikka tarjoaa pojille mahdollisuuden kasvaa läheisemmiksi 

muiden kanssa kun taas puolestaan tyttöjen autonomisuutta tuetaan. Tällainen 

pedagogiikka on ollut käytössä Ruotsissa niin, että ryhmistä on muodostettu pelkästään 

toiminnallisia tyttö- tai poikapienryhmiä. Tätä tapaa on kritisoitu siksi, että sen on nähty 

lisäävän sukupuolten erilaista kohtelua ja vahvistavan sukupuoliroolien normeja. (Bayne 

2009, 134-135.) 

 

Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka ei ole saanut osakseen pelkästään myönteistä 

vastaanottoa Ruotsissa. Se on kohdannut myös epäluuloa ja torjuntaa vanhempien ja 

henkilökunnan taholta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että vanhemmat eivät voi määritellä 
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tähtääkö varhaiskasvatus sukupuolten väliseen tasa-arvoon vai ei. Varhaiskasvatuksella 

on velvollisuus työskennellä tasa-arvoa edistävästi useiden lakien ja määräysten nojalla. 

Tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että miesten suurempi määrä varhaiskasvatuksen 

työntekijöinä ei automaattisesti lisää tasa-arvoista suhtautumista lapsiin. Työntekijöiden 

on omasta sukupuolestaan riippumatta sitouduttava tasa-arvoa edistävään työotteeseen. 

(Bayne 2009, 136-137.) 

 

Suomessa on Ruotsin mallin mukaisesti lähdetty kehittämään tasa-arvopedagogiikkaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti ja Naisasialiitto Unioni hallinnoi hankkeen 

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa 

2012-2014. Hanke on tuottanut monenlaista materiaalia liittyen 

sukupuolisensitiivisyyteen. Sen tuottama Kouluttajan opas tuo tietoon tärkeän 

määritelmän sukupuolisensitiivisyyden ja sukupuolineutraaliuden erosta. 

Sukupuolineutraalius tarkoittaisi sitä, että sukupuoli jätettäisiin täysin huomiotta ja 

kaikille tarjottaisiin samoja vaihtoehtoja lasten välisiä eroja huomioonottamatta. 

Sukupuolineutraalius ei siis takaisi lapsille tasa-arvoista kasvatusympäristöä 

automaattisesti. Sukupuolisensitiivisyys puolestaan tarkoittaa lapsen kohtaamista omana 

itsenään yksilöllisesti, ilman sukupuoleen liittyviä ennakko-odotuksia ja -ajatuksia. 

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä sukupuolen moninaiselle luonteelle, 

sekä sukupuoleen liitettyjen asenteiden ja oletusten kriittistä tunnistamista, tarkastelua ja 

purkua. Sukupuolisensitiivinen aikuinen tarjoaa lapselle moninaisia ihmisenä olemisen 

malleja ilman kahlitsevia mahdollisuuksien rajoittamisia. (Naisasialiitto Unioni Ry 2015, 

24.) 

 

Hankkeen internet-sivuilta löytyy tietopaketti Mitä kasvattajan on tarpeen tietää 

sukupuolen moninaisuudesta, jossa asiaa valottaa Setan Transtukipisteen 

sosiaalipsykologi ja lastentarhanopettaja Eepu Autere. Tietopaketissa korostetaan, että 

sukupuolten moninaisuutta ja kunnioittavaa suhtautumistapaa on aiheellista pohtia jo 

ennen, kuin suoranainen tarve lapsiryhmän jonkun lapsen osalta asialle ilmenee. 

Kasvattajien on myös syytä muistaa, että sukupuolia ja sukupuolen ilmaisun tapoja on 

enemmän kuin kaksi. Sukupuolen moninaisuus on seikka, joka koskettaa meitä kaikkia 

jollain tavoin. Joidenkin elämässä se saa suuremman merkityksen kuin toisten, mutta 
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kunnioittavaa suhtautumista vaaditaan kaikilta. (Autere, Mitä kasvattajan on tarpeen 

tietää sukupuolen moninaisuudesta s.a.) 

 

Autereen mukaan varhaiskasvattaja on tärkeässä roolissa lapsen elämässä sen tiedon 

välittäjänä, että jokainen on arvokas sellaisena kuin on. Kasvattajien tulisi haastaa omia 

kapeita käsityksiään sukupuolista ja niille sopivaksi katsotusta käytöksestä. Lapsen 

sukupuolikokemus ilmenee tavallisesti jo varhaisessa vaiheessa ja vaikka Autereen 

mukaan päiväkoti-ikäisen lapsen kohdalla on tarpeetonta pohtia, onko kyseessä 

esimerkiksi transsukupuolisuus, on kasvattajan tärkeä kohdata lapsi juuri sellaisena kuin 

tämä on.  Jokaisen lapsen sukupuolen ilmaisu tulisi hyväksyä sellaisena kuin lapsi sitä 

itse kulloinkin ilmentää. Autereen mukaan varhaiskasvattajilla on mahdollisuus tehdä 

paljon hyvää käyttämällä apunaan ammatillisia taitoja, kuten läsnäoloa, kykyä nähdä lapsi 

omana itsenään ja kykyä olla herkkänä lapsen tarpeille. (Autere, Mitä kasvattajan on 

tarpeen tietää sukupuolen moninaisuudesta s.a.) 
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3. Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 
 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan sukupuolta ja sukupuolen moninaisuutta lapsuudessa, 

erityisesti siitä näkökulmasta, kuinka länsimaisessa yhteiskunnassa lapsuuden 

sukupuolen moninaisuus ja siihen liittyvät tekijät näyttäytyvät. Erityisesti kiinnostus 

kohdistuu lapsuusiän sukupuoli-identiteettiin sekä transsukupuolisuuteen ja 

intersukupuolisuuteen, jotka yhteiskunnassamme kantavat yhä jossain määrin 

medikalisoitujen häiriötilojen viittaa. Tutkimuksessa kootaan kuvaa sukupuolen 

moninaisesta luonteesta lapsuudessa ja valaistaan ilmiön tarkastelutapoja eri 

näkökulmista. Tutkimuksessa kootaan lisäksi yhteen tietoa siitä, mikä olisi paras tapa 

kohdata sukupuoleltaan moninaiset lapset varhaiskasvatuksessa. 

 

Tutkimusasetelma tässä tutkimuksessa on fenomenografinen. Hirsjärvi & Hurme (2008) 

viittaavat fenomenografian olemusta kuvatessaan Martoniin ja Boothiin (1997). Nämä 

ovat kuvanneet tutkijan olevan oppija, joka etsii tutkimuksessaan tutkittavan ilmiön 

struktuuria ja merkitystä, sitä miten ilmiö koetaan ja nähdään. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

169.)  Tutkittavan ilmiön näkemistä tässä tutkimuksessa edustavat tieteelliset aiheesta 

kirjoitetut artikkelit.  Kokemista kuvaavat puolestaan tutkimusaineistoksi kerätyt 

lomakehaastattelut ja blogitekstit.  

 

Otteeltaan fenomenografinen tutkimus lähestyy tutkittavaa ilmiötä ja kerättyä aineistoa 

ilman ennalta määriteltyjä tiukkoja oletuksia. Tutkimusaineisto pohjautuu sukupuolen 

moninaisuuden analysoinnissa systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, haastateltujen 

henkilöiden omiin ja lähipiirin kokemuksiin sekä kokonaiskuvan kokoamiseen 

tutkittavasta ilmiöstä. Tässä kiteytyy olennaisesti myös se, mitä tällä tutkimuksella 

sukupuolen moninaisuudesta haetaan – yksilöiden kokemuksen kietomista laajempaan, 

yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 168-169.) 

 

Sukupuoleltaan moninaisten lasten kokemus omasta sukupuolestaan ja perheiden 

kokemukset kohtaamisista varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa tehdään 
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tutkimuksessa näkyväksi käyttämällä aiheeseen liittyviä blogitekstejä ja sukupuoleltaan 

moninaisten lasten vanhempien lomakehaastatteluaineistoa. Yksilöiden oma kokemus 

kietoutuu aiheesta kirjoitettuun teoriaan kooten yhteen sen, mitä yksilöt omakohtaisesti 

kokevat ja mistä näkökulmista aihetta on tieteellisesti tutkittu.  

 

Yhteiskunta asettaa sukupuolen ilmaisulle raamit, joiden sisään yksilön oma identiteetti 

sukupuolen kokemuksineen ja ilmaisuineen sulkeutuu. Lääketiede, biologia, 

varhaiskasvatus, perhe ja kulttuuri ovat tämän kehyksen osia, jotka osaltaan joko 

supistavat tai laajentavat sitä raamia, johon yksilön sukupuoli mahduttautuu. Yksilön 

syvin halu on olla osa yhteisöä ja toisinaan yhteisöön kuuluminen voi tarkoittaa oman 

itsen kieltämistä tai sen ilmaisun rajoittamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on osaltaan 

laventaa sitä sukupuolen ilmaisun raamia, tehdä siitä joustava jähmeän ja rajoittavan 

sijaan. Tässä tutkimuksessa esitellyt tekijät muodostavat yhteiskunnan sukupuolelle 

asettamat raamit.  

 

Tutkimuksen systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen tutustumalla voidaan nähdä, että 

sukupuoli ja sukupuolen moninaisuus on häilyvä ja moniselitteinen ilmiö, jonka 

tyhjentävä selittäminen yksittäisten näkökulmien taholta on mahdotonta. Tässä 

tutkimuksessa pyritään eri näkökulmia yhdistelemällä sekä henkilöiden omien 

kokemusten kautta selvittämään kokonaiskuvaa sukupuolesta ja sen moninaisuudesta. Eri 

näkökulmia keskustelutetaan keskenään ja luodaan syvempää ymmärrystä 

monimutkaisen ilmiön eri selitystavoista.  Tavoitteena on selvittää, kuinka yhteiskunta 

ulkoisena tekijänä määrittää yksilön sukupuolta ja kuinka yksilön sisäinen kokemus 

omasta sukupuolestaan tulee näkyväksi. Tutkimuksessa selvitetään kuinka sisäinen 

kokemus ja ulkoinen määrittely kohtaavat ja mitkä tekijät vaikuttavat tässä 

kohtaamisessa.  

 

Tässä tutkimuksessa sukupuoli on mielenkiinnon kohteena oleva ilmiö. Tutkijan 

kiinnostus kohdistuu siihen, kuinka ihmiset tätä ilmiötä tulkitsevat ja erittelevät eri 

näkökulmista. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 169.)  Erityisesti sukupuoliristiriidan 

kokeminen ja sukupuolen ilmentäminen totutusta poikkeavalla tavalla on haluttu nostaa 

esiin, sukupuoli-ilmiön oheisilmiöksi, joka ansaitsee tarkempaa tutkimusta. Mitä 
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sanottavaa tutkimusten perusteella aiheesta on eri näkökulmien edustajilla, ja mitä 

aiheesta sanovat ne perheet, joiden lapsi on sukupuoleltaan moninainen.  

 

Erityisesti mielenkiinto kohdistuu siihen, miten helposti yhteiskunnassamme yhä 

määritellään sukupuolen moninaisuus häiriötilaksi. Tässä tutkimuksessa sukupuolen 

moninaisuudella tarkoitetaan pääasiassa transsukupuolisuutta, intersukupuolisuutta ja 

sukupuoliristiriidan kokemista lapsuudessa. Transsukupuolisuutta, intersukupuolisuutta 

ja sukupuoliristiriidan kokemista lähestytään aiempien tutkimusten selitysmallien 

valossa. Pyritään luomaan käsitys siitä, millainen olisi varhaiskasvatuksellisesti hyvä tapa 

kohdata sukupuoleltaan moninaiset lapset.  

 

Sukupuolta ja sen erilaisia määrittelynäkökulmia sekä sukupuolen moninaisuutta 

lapsuudessa lähestytään selityksiä ja säännönmukaisuuksia etsien. Kuinka sukupuolta ja 

sen moninaisuutta käsitteellistetään, selitetään ja tulkitaan ja millaisia merkityksiä sille 

annetaan. Tässä tutkimuksessa yhdistyvät sukupuoleltaan moninaisten lasten perheiden 

kertomukset, blogitekstit ja tieteellisesti tutkittu tieto ilmiöstä. (Hirsjärvi & et.al. 2000, 

157.)  

 

Tutkimuksessa pyritään saamaan esiin ne yhteiskunnalliset diskurssit, joiden kautta 

sukupuolta ja sukupuolikokemusta määritellään. Tässä annetaan myös ääni niille, jotka 

voivat tutkittavasta ilmiöstä omakohtaisesti kertoa. Lomakehaastatteluilla kootut 

pienoiskertomukset elävästä elämästä jäsentävät tutkittavan ilmiön luonnetta ja saavat 

siihen syvyyttä. Kertomukset ja kerronnallisuus on ihmiselle ominainen tapa jäsentää 

ympäröivää maailmaa ja yksilön omaa minuutta. Narratiivit ovat oiva tapa saada ja 

välittää tietoa, opettaa ja neuvoa. Niiden avulla on mahdollista saada ainutlaatuista tietoa 

yksilön omasta kokemuksesta ja sen merkityksestä. Yksilön omat kertomukset voidaan 

yhdistää laajempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kokonaisuuteen. Yksilön 

kokemuksen kietominen tutkittuun teoriaan on tutkimuksen lähtökohtana.  (Mäntynen & 

et.al. 2009, 104-105.) 
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Narratiivit voivat olla yhtä hyvin puhetta kuin kirjoitettua tietoa (Kujala 2007, 17). Tässä 

tutkimuksessa pienoiskertomukset ovat haastatteluun vastanneiden perheiden kirjallisia 

tekstejä. Tutkimukseen on haluttu sisällyttää iso osa pienoiskertomuksista 

haastatteluaineiston pienen koon vuoksi. Sukupuoli on vahvasti osa jokapäiväistä 

elämäämme, mutta samalla lukuisten kulttuuristen merkitysten värittämä. Tutkimuksessa 

sukupuoli ilmiönä esitellään niin biologisen kuin kulttuurisenkin näkökulman 

tutkimusten kautta. Lisäksi pyritään rakentamaan sukupuolesta ja sen moninaisuudesta 

lapsuudessa selkeämpää kokonaisuutta, monen tekijän yhdessä tuottamaa kuvaa.  

 

Tutkimuskysymykset ovat:  

 

1. Mitkä näkökulmat länsimaisessa yhteiskunnassa määrittävät sukupuolta ja sen 

ilmaisua? 

2. Miten yksilön sisäinen kokemus omasta sukupuolestaan ja sen moninaisuudesta 

tulee näkyväksi? 

3. Miten yhteiskunnallinen sukupuolen määritelmä ja yksilön sisäinen kokemus 

omasta sukupuolestaan kohtaavat? 

4. Kuinka varhaiskasvatuksen tulisi vastata sukupuoleltaan moninaisten lasten 

tarpeisiin? 

 

Tutkimus on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistosta esiin 

nousevat teemat, ja niiden tuoma perustieto tutkittavan ilmiön luonteesta ja olemuksesta 

ovat aineistolähtöisen analyysin lähtökohtana. (Eskola & Suoranta 1998, 15.) 
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4. Tutkimuksen kulku ja toteutus 
 

 

Lähtökohtana tässä tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen lapsuuden 

sukupuolen moninaisuuteen liittyvien ilmiöiden osalta, sekä niiden tarkastelu 

teoreettisessa valossa (Hirsjärvi & et.al. 2000,152.) Pääpaino on ilmiön 

kokonaisvaltaisessa tutkimisessa, tulkinnassa ja analysoinnissa. Tutkimuksessa 

jäsennellään ja analysoidaan olemassa olevaa tutkimustietoa, joka yhdistetään tätä 

tutkimusta varten tehtyihin lomakehaastatteluihin sekä eräästä blogista kerättyyn 

aineistoon. Niiden kautta pyritään luomaan ilmiöstä selkeämpi ja useista palasista 

rakentunut kuva sukupuolesta ja sen moninaisuudesta lapsuudessa sisällönanalyysin 

keinoin. Sukupuoleltaan moninaisten lasten vanhempien haastattelujen kokoaminen ja 

teemoittelu antavat äänen niille, jotka voivat omakohtaisesti kertoa tutkittavasta aiheesta. 

 

 

4.1 Tutkimuksen kulku ja aineisto 

 

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen on koottu aikaisempien tutkimusten tuottamaa 

monipuolista tietoa sukupuolesta. Katsaukseen on kerätty sukupuolta monipuolisesti 

lähestyviä eri tieteenalojen artikkeleita ja julkaisuja, joita on haettu systemaattisesti 

tutkimukseen liittyvien hakusanojen avulla Nelli-portaalista (National Electronic Library 

Interface), kansallisesta kirjastojen tiedonhakujärjestelmästä, Pubmed-, Academic 

search-,SCOPUS-, Proguest Database-tietokannoista. Hakusanoina on käytetty seuraa-

via: sex, gender, gender role, gender identity, gender stereotypes, gender diversity,  gen-

der identity disorder in children, gender identity disorder, transgender, transgender chil-

dren, intersex,  gender sensitivity, gender sensitive pedagogy. Sukupuolen moninaisuutta 

lapsuuden ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta käsitteleviä artikkeleita löytyi haussa 14 

kappaletta. Ne esitellään taulukoissa 2 ja 3.  

 

Tietoa tutkimukseen on haettu myös Helsingin yliopiston Helka-tietokannasta. Internet-

lähteistä on löytynyt sisältöä esimerkiksi aiheeseen perehdyttäviltä järjestöiltä ja 

yhdistyksiltä, aiheeseen liittyvistä projekteista sekä Seta:n Transtukipisteeltä ja 

Trasek:lta.  
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Kirjallisuuskatsaukseen kootun aineiston avulla pyritään luomaan mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva sukupuolesta ilmiönä sekä siitä, kuinka sukupuoli 

moninaisuuden piirteineen nähdään lapsuudessa ja kasvatuksessa. Systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen aineisto on jaoteltu sen mukaan, mitä näkökulmaa sukupuolen ja 

sukupuoli-identiteetin tutkimuksesta ne edustavat; biologis-lääketieteellistä, kulttuuris-

sosiaalista, häiriötilaa korostavaa vai sukupuolen moninaisuutta esiin tuovaa 

näkökulmaa. Aineistosta on nostettu esiin erityisesti niitä teemoja, jotka osaltaan 

vastaavat tutkimusintressiin – millaisena ilmiönä sukupuoli nähdään länsimaisessa 

yhteiskunnassa ja millaiset tekijät ja näkökulmat määrittävät yksilöiden sukupuolta ja sen 

ilmaisua. (Eskola & Suoranta 1998, 126.) Tutkimuksen aineisto koostuu systemaattisesta 

kirjallisuuskatsauksesta, sukupuolen moninaisuutta lapsuudessa käsittelevästä blogista 

Magdaleenan elämä ja teot, sekä kirjallisesti toteutetusta haastatteluaineistosta.  
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Taulukko 2. Varhaiskasvatuksen ja lapsuuden kenttään liittyvät artikkelit sukupuoleen 

liittyvien hakusanojen esiintymisen osalta 

Päälähde Hakusana 

gender 

stereotypes 

Hakusana 

gender 

identity 

Hakusana 

gender role 

Hakusana 

gender  

diversity 

Hakusana 

gender  

pedagogy 

Hakusana 

gender 

sensitivity 

Bayne, E. 2009. Gender 

Pedagogy in Swedish Pre-

Schools: An Overview 

15 0 32 0 31 0 

Chick, K. & Heilman-
Houser, R. & Hunter, M. 

2002. The Impact of Child 

Care on Gender Role Devel-

opment and Gender Stereo-
types 

7 0 9 0 0 0 

Freeman, N. 2007. Pre-
schoolers’ Perceptions of 

Gender Appropriate Toys 

and their Parents’ Beliefs 

About Genderized Behav-
iors: Miscommunication, 

Mixed Messages, or Hidden 

Truths? 

19 1 2 0 0 0 

Janmohamed, Z. 2010. 

Queering Early Childhood 

Studies:Challenging the 

Discourse of Developmen-

tally Appropriate Practice 

0 12 6 0 0 0 

Kaltiala-Heino, R.& Sumia, 

M.& Työläjärvi, M. & 

Lindberg, N. 2015. Two 

years of gender identity ser-
vice for minors: overrepre-

sentation of natal girls with 

severe problems in adoles-
cent development 

0 3 1 0 0 0 

Morrow, V. 2006. Under-
standing Gender Differences 

in Context: Implications for 

Young Children’s Everyday 

Lives 

4 0 1 0 0 0 

Zaman, A. 2008. Gender 

Sensitive Teaching: A Re-
flective Approach For Early 

Childhood Education 

Teacher Training Programs 

0 0 1 0 0 7 

Wohlwend, K. 2012. The 

boys who would be prin-
cesses: playing with gender 

identity intertexts in Disney 

Princess transmedia 

2 16 0 0 0 0 
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Taulukko 3. Sukupuolen moninaisuutta lapsuudessa käsittelevät artikkelit 

Päälähde Hakusana 

gender identity 

disorder  

 

Hakusana 

transgender 

 
 

Hakusana 

intersex  

 
 

Langer, S.J & Martin, J.I. 2004. How 

Dresses Can Make You Mentally Ill: Ex-
amining Gender Identity Disorder in Chil-

dren 

10 1 1 

Meadow, T. 2014. The Child 

 

 

0 6 0 

Olson, K.R. & Key A.C. & Eaton, N.R. 

2015. Gender Cognition in Transgender 

children 

1 30 0 

Pyne, J. 2014. Gender independent kids: 
A paradigm shift in approaches to gender 

non-conforming children. 

3 11 0 

Zucker, K. &  Wood, H. &  Singh, D. & 

Bradley, S. 2012. A Developmental, Bi-

opsychosocial Model for the Treatment of 

Children with Gender Identity Disorder. 

Journal of Homosexuality, 59:3, 369-397, 

DOI:10.1080/00918369.2012.653309 

 

7 2 0 

Zucker, Kenneth J. 2008. Children with 

gender identity disorder: Is there a best 

practice 

4 1 0 

 

 

Yksilöiden omaa kokemusta valottava aineisto on kerätty lomakehaastatteluiden avulla.  

Hirsjärvi (& et.al. 2000) viittaa Robsoniin (1995) perustellessaan haastattelun järkevyyttä 

tiedonkeruumenetelmänä; miksi asioita ei kysyttäisi suoraan niiltä, jotka parhaiten voivat 

itseään koskevia asioita kertoa. ( Hirsjärvi & et.al  2000, 191.) Tästä näkökulmasta 

luontevaa oli valita yhdeksi tiedonkeruumenetelmäksi lomakehaastattelu. Se tässä 

tapauksessa ei kuitenkaan ollut täysin perinteinen, strukturoitu lomakehaastattelu, vaan 

pikemminkin enemmän teemahaastattelun kaltainen, joka on toteutettu kirjallisena. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-75.)  

 

Haastattelujen tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti 

lapsen elämässä ilmenevät ja kuinka sukupuolen yhteiskunnan taholta epätyypillisenä 

nähtävä ilmentäminen on kohdattu ympäröivän yhteiskunnan ja erityisesti 
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varhaiskasvatuksen ammattilaisten taholta. Sukupuolta on tulkittu ja eritelty tässä 

tutkimuksessa ensin yleisemmällä tasolla, ja haastatteluaineiston sekä blogitekstien 

avulla syvennetään tietoa yksilön omasta sukupuolikokemuksesta.  

 

Sukupuoleltaan moninaisten lasten vanhempien haastattelulomakkeet on lähetetty 

kahdeksalle vanhemmalle. Vanhempiin on saatu yhteys Magdaleenan elämä ja teot-

blogin kirjoittajan kautta, ja tätä blogia käytetään myös tämän tutkimuksen aineistona. 

Jokaista haastatteluun osallistuvaa vanhempaa on informoitu siitä, että haastatteluiden 

tarkoituksena on kerätä tietoa lapsuudessa koetusta sukupuolesta ja sukupuoliristiriidasta 

ja perheiden kohtaamisista varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. Vastaajille on 

kerrottu haastattelun saatekirjeessä (liite 2), että haastatteluita käytetään nimettömästi 

tämän tutkimuksen aineistona, ja tutkimuksen valmistuttua alkuperäiset 

haastatteluaineistot tuhotaan asiaankuuluvasti. Varsinaista erillistä tutkimuslupaa ei 

vastaajilta kerätty, koska koettiin, että alkuinformaation saamisen jälkeen kyselyyn 

vastaaminen on suostumus sinänsä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20.)  Haastatteluita tuli 

lähetetyistä kahdeksasta haastattelusta takaisin kuusi, vastaamatta jättäneet kaksi 

vanhempaa eivät kommentoineet vastaamatta jättämistään tutkijalle.  

 

Haastattelut on toteutettu lomakehaastatteluina sähköpostin välityksellä huhtikuussa 

2016. Aikataulullisista ja välimatkoihin liittyvistä syistä johtuen tässä tutkimuksessa 

koettiin järkevimmäksi vaihtoehdoksi valita tietotekninen, virtuaalinen yhteydenpito. 

(Tiittula & et. al. 2005, 264.) Haastattelu toteutettiin kyselylomakkeella (liite 1), jossa on 

avoimia kysymyksiä. Haastatteluihin haluttiin saada kuuluville vastaajien oma ääni, ja 

tätä tarkoitusta palvelivat parhaiten avoimet kysymykset. (Hirsjärvi & et.al. 2000, 188.)   

 

Sähköiseen viestintään liittyy aina omia ominaispiirteitä ja vaikeuksia, joista Tiittula & 

et.al. (2005) mainitsevat esimerkkeinä haastateltavan henkilöllisyyden varmistamisen, 

haastateltavien kiinni saamisen ja ilmeiden ja eleiden puuttumisen vuorovaikutuksesta. 

(Tiittula & et.al. 2005, 265.) Aihepiirin herkkyydestä, lasten sukupuolen moninaisuuden 

kyseessä ollen, sähköpostihaastattelu sopi tähän tutkimukseen kuitenkin hyvin. 

Välimatkan ja anonyymiyden vuoksi on havaittu, että vastaajien voi olla helpompi vastata 
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myös arkaluonteisempiin kysymyksiin. Kun haastattelija ja haastateltava eivät kohtaa 

kasvokkain, luodaan avoimuutta haastatteluun. (Tiittula & et.al. 2005, 267.) 

 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna, strukturoiduin, avoimin kysymyksin. 

Viestintä oli eriaikaista, jokainen vastaaja vastasi itse valitsemanaan ajankohtana. 

Kysymysten lähettämisellä yhdellä kertaa pyrittiin minimoimaan haastattelun venyminen 

pidemmälle aikavälille. (Tiittula & et.al. 2005, 266.)  

 

Tutkimuksen haastattelut ovat harkinnanvarainen otanta tästä aiheesta kertomaan 

pystyviä henkilöitä. Lisäksi omakohtaista kokemuksen ääntä edustavat Magdaleenan 

elämä ja teot-blogin tekstit. Blogin kirjoitus on aloitettu vuonna 2013 ja se päivittyy 

edelleen. Blogista on kerätty tutkimuksen aineiston osaksi kaikki sukupuolen 

moninaisuutta suoraan käsittelevät blogitekstit vuosien 2013- 2016 väliltä. Yhteensä 

blogisitaatteja on tässä tutkimuksessa aineistossa 30 kappaletta. 

 

Aineiston tieteellisyyden kriteerinä tässä tapauksessa toimii määrän sijaan ilmiön 

kannalta tarpeellisen ja kattavan tiedon kerääminen mahdollisimman tarkasti pieneltä 

vastaajajoukolta. ( Eskola & Suoranta 1998, 15.)  Haastateltavien joukko on tässä 

tutkimuksessa suppea, yhteensä kahdeksan vanhempaa, koska haastateltavia tutkimuksen 

aiheesta johtuen on vaikeaa löytää. Tarkoituksena on valottaa sukupuoleen liittyvien 

monien eri katsantokantojen lisäksi sukupuoleltaan moninaisten lasten 

kokemusmaailmaa. Transsukupuolinen identiteetti, intersukupuolisuus tai 

sukupuoliristiriidan kokeminen lapsuudessa ei ole niin yleistä, että suurta haastateltavien 

joukkoa olisi mahdollista löytää. Tutkimuksen laajuuden huomioiden katsottiin parhaaksi 

pitäytyä suppeassa haastateltavien joukossa.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tilastollisten säännönmukaisuuksien tai 

keskimääräisten yhteyksien etsiminen, joten pieni otanta on perusteltu. Tähän on valittu 

tutkimuskohteen kannalta luonnollinen, olemassa oleva ryhmä, ja haastateltu tästä 

ryhmästä ne, jotka ovat olleet halukkaita vastaamaan. (Hirsjärvi & et.al. 2000, 168-169.)  
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4.2 Aineiston analyysi 

 

Kirjallisuuskatsauksen, blogitekstien sekä haastattelujen tuottaman aineiston 

analyysimenetelmänä on käytetty haastatteluista ja blogista kerättyjen 

pienoiskertomusten aineistolähtöistä sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-96). 

Sukupuolta ja siihen kiinteästi liittyviä ilmiöitä, kuten esimerkiksi sukupuolen 

moninaisuutta pyritään selittämään ja erittelemään. Aineiston sisällönanalyysin 

tavoitteena on koota selkeä, sanallinen kokonaisuus tutkittavasta ilmiöstä, eli tässä 

tapauksessa sukupuolen moninaisuudesta yhteiskunnan ja yksilön määrittämillä tasoilla. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 108.) 

 

Kun haastatteluaineisto ja blogikirjoituksista valikoidut aineiston osat oli saatu kerättyä, 

alkoi kootun aineiston käsittely. Jokainen tässä tutkimuksessa esitetty haastattelusitaatti 

on koodattu kirjainnumerolyhenteellä, esimerkiksi Haastattelu yksi on koodattu olemaan 

H1. Haastatteluista ja blogista saadut aineistositaatit on kerätty aineistosta sen perusteella, 

kuinka ne osaltaan valottavat tutkittavaa ilmiötä. 

 

Tässä tutkimuksessa haastatteluvastauksia oli kuusi ja blogisitaatteja 30 kappaletta. 

Aineiston käsittely on edennyt aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheiden mukaisesti 

redusoimalla, klusteroimalla ja abstrahoimalla koottu aineisto.  Blogitekstien ja 

haastattelusitaattien alkuperäiset ilmaisut sukupuolen moninaisuudesta ilmiönä on etsitty 

ja redusoitu pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Pelkistetyt ilmaisut muodostivat 13 erillistä 

ryhmää. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109-113.)   

 

Nämä pelkistetyt ilmaisut on ryhmitelty, eli klusteroitu sen mukaan, kuinka niissä 

esiintyvät teemat kuvastavat kutakin ryhmää. Löydetyistä ryhmistä on abstrahoimalla 

muodostettu alaluokat, yläluokat ja pääluokat tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon 

mukaisesti ja muodostettu näistä teoreettiset käsitteet.  Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

pyrkii tulkinnan ja päättelyn avulla etenemään empiirisestä aineistosta tieteellisempään 

tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa empiirinen, yksilöiden omiin kokemuksiin perustuva 

blogi- ja haastatteluaineisto kiedotaan ilmiöstä olemassa olevaan teoreettiseen tietoon. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin eritelty aineisto kuvaa toisaalta 
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yksityiskohtaisesti yksilöiden omaa kokemusta, toisaalta analyysin avulla siitä on 

mahdollista johtaa kolme tämän tutkimuksen kannalta olennaista pääluokkaa, jotka 

yhdessä muodostavat yhdistävän luokan, joka on sukupuolen moninaisuus.  (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 109-113.)  

 

Analyysivaiheessa haastatteluaineisto ja blogitekstit on keruun jälkeen luettu huolellisesti 

ja etsitty niistä nousevia, tutkimuksen tehtävän kannalta oleellisia ilmauksia ja 

muodostettu niistä pelkistetyt ilmaukset. Tutkimuksessa on edetty empiirisestä 

haastattelu- ja blogiaineistosta käsitteellisempään kuvaukseen ja näkemykseen 

tutkittavasta ilmiöstä, joka tässä tapauksessa on yksilön ja yhteiskunnan yhdessä ja 

erikseen määrittämä kuva sukupuolen moninaisuudesta ja sen ilmaisusta, sekä näiden 

kahden määrittäjän yhteentörmäyksestä. Myöhemmin esitellään taulukoiden muodossa 

aineiston redusointi, klusterointi ja abstrahointi (taulukot 5,6 ja 7)  (Tuomi & Sarajärvi, 

109-113.)  Taulukossa (taulukko 4) esitellään haastattelusitaattien ja blogitekstien 

ilmaisut, jotka muodostavat pelkistetyt ilmaukset. 
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Taulukko 4. Pelkistetyt ilmaukset ja esiintyvyys aineistossa 

Pelkistetty ilmaisu Ilmauksien lukumäärä haastatteluissa ja blogiteksteissä 

Esimerkit ikäsidonnaisuudesta kaksinapaisen 

sukupuolijärjestelmän omaksumisen ja oman 

sukupuolikokemuksen ilmentämisen suhteen 

4 

Esimerkit kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän 

esilletulosta yhteiskunnassa ja kulttuurissa 

10 

Esimerkit toiseuden kokemuksista 
16 

Esimerkit halusta tulla hyväksytyksi joukkoon omana 

itsenään 

3 

Esimerkit ulkoisista tekijöistä sukupuolen ilmentäjinä 
10 

Sukupuoli-identiteetistä keskusteleminen lapsen kanssa 
6 

Esimerkit sukupuolen moninaisuuden ilmenemisestä 
2 

Esimerkit ympäristön tiedostavuudesta sukupuolen 

moninaisuuden suhteen 

4 

Näkemykset vanhemman roolista 
7 

Esimerkit perheen ulkopuolisten hoitavien tahojen 

suhtautumisesta 

8 

Esimerkit perheen ja lähipiirin suhtautumisesta lapsen 

sukupuolen ilmaisuun 

12 

Esimerkit tuen saamisesta ja hankkimisesta 

 

9 

Kokemukset varhaiskasvatuksesta, sen merkityksestä ja 

tukemisen mahdollisuuksista 

 

16 
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Taulukko 5. Pelkistetyt ilmaukset ja alalaluokat 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Esimerkit toiseuden kokemuksista 

 
Esimerkit halusta tulla hyväksytyksi joukkoon omana 

itsenään 

 

 

Kokemukset joukkoon kuulumisesta ja 

kuulumattomuudesta 

Esimerkit ulkoisista tekijöistä sukupuolen ilmentäjinä 
 

Esimerkit sukupuolen moninaisuuden ilmenemisestä 

 

Sukupuoli-identiteetistä keskusteleminen lapsen kanssa 
 

Esimerkit ikäsidonnaisuudesta kaksinapaisen 

sukupuolijärjestelmän omaksumisen ja oman 

sukupuolikokemuksen ilmentämisen suhteen 

 
 

 

Koetun sukupuolen ilmentäminen 

Esimerkit kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän 

esilletulosta yhteiskunnassa ja kulttuurissa 

 

Esimerkit ympäristön tiedostavuudesta sukupuolen 
moninaisuuden suhteen 

 

 

Esimerkit perheen ulkopuolisten, hoitavien tahojen 
suhtautumisesta 

 

Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen näkemysten tuottama 

määritelmä sukupuolesta 

Esimerkit tuen saamisesta ja hankkimisesta 

 

Näkemykset vanhemman roolista 
 

Esimerkit perheen ja lähipiirin suhtautumisesta lapsen 

sukupuolen ilmaisuun 

 
 

Tuen saaminen 

 

Perheen ja lähipiirin suhtautuminen lapsen sukupuolen 
ilmaisuun 

Kokemukset varhaiskasvatuksesta, sen merkityksestä ja 
tukemisen mahdollisuuksista 

 

Varhaiskasvatuksellinen näkökulma sukupuoleen 
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Taulukko 6. Aineiston abstrahointi 1 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Kokemukset joukkoon kuulumisesta 

ja kuulumattomuudesta 
 

Koetun sukupuolen ilmentäminen 

 

Sisäiset kokemukset Sukupuoli yksilön itse 

määrittelemänä sisäisenä 
kokemuksena 

Yhteiskunnallisten ja kulttuuristen 

näkemysten tuottama määritelmä 
sukupuolesta 

 

 

Tuen saaminen 
 

 

Ulkoiset normit Sukupuoli yhteiskunnan määrittelyn 

rajaamana roolien kokoelmana 
 

 

 

Perheen ja lähipiirin suhtautuminen 

lapsen sukupuolen ilmaisuun 

 
Varhaiskasvatuksellinen näkökulma 

sukupuoleen 

 

Kasvatuksen ja pedagogiikan 

merkitys 

 

Sukupuolen moninaisuus 

varhaiskasvatuksessa 

 
 

 

 

 

Taulukko 7. Aineiston abstrahointi 2. 

Pääluokat Yhdistävä luokka 

Sukupuoli yksilön itse määrittelemänä sisäisenä 

kokemuksena 

 

Sukupuoli yhteiskunnan määrittelyn rajaamana roolien 

kokoelmana 

 

Sukupuolen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 

 

 

Sukupuoli ja sen moninaisuus ilmiönä länsimaisessa 

yhteiskunnassa lapsuuden näkökulmasta 

 

 

Aineiston analyysin jälkeen on tulkittu pienoiskertomuksista saatua tietoa ja määritelmiä, 

jotka valottavat sukupuoleltaan moninaisena elämistä tässä yhteiskunnassa. 

Haastattelujen ja blogitekstien tuoma tieto ja kokemusperäinen kertominen ilmiöstä on 

tulkittu aikaisemman tutkitun teoreettisen tiedon kautta ja yhdistelty pääluokkiin, joista 

jokainen osaltaan kokoaa tarkempaa kuvaa sukupuolen moninaisuudesta yhdistävään 

luokkaan, joka on sukupuoli ja sen moninaisuus ilmiönä länsimaisessa yhteiskunnassa 

lapsuuden näkökulmasta. 
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5. Tutkimuksen tulokset – Sukupuoli ja sen moninaisuus 

ilmiönä länsimaisessa yhteiskunnassa lapsuuden 

näkökulmasta 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on teoreettista tutkimustietoa, haastatteluaineistoa ja 

blogitekstejä yhdistelemällä ja analysoimalla koota kuva siitä, millaista on elää 

transsukupuolisena ja sukupuoleltaan moninaisena yhteiskunnassa, joka yhä vahvasti 

näkee sukupuolet kahtena mahdollisena, kaksinapaisena sukupuolijärjestelmänä, joka 

pohjaa biologiaan.  

 

Yhdessä tutkimukseen kerätty, analysoitu ja käsitteellistetty aineisto sekä teoreettinen 

viitekehys piirtävät kuvan siitä, mitä on elää sukupuoleltaan moninaisena lapsena 

maailmassa, joka katsoo sukupuolen moninaisuutta niin biologisten, kuin kulttuuristenkin 

silmälasien lävitse. Yksilön oma identiteetti voi olla hyvin suuressa ristiriidassa sen 

kanssa, kuinka ympäröivä yhteiskunta vaatii häntä identiteettinsä muodostamaan. 

Transsukupuolisen tai intersukupuolisen ihmisen identiteetti voi olla ehjä ja yhtenäinen, 

mutta ympäröivä yhteiskunta saattaa osaltaan määritellä identiteetin vääräksi.  

 

Tulososiossa esitellään aineistosta muodostetut pääluokat ja kuvataan niiden sisällöt. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 113.) Tulososiossa on tarkoituksella käytetty runsaasti suoria 

sitaatteja blogi- ja haastatteluaineistosta. Näiden sitaattien avulla konkretisoituu yksilön 

oma ääni, joka on tässä tutkimuksessa erityisesti haluttu saada kuuluviin. Aineistosta 

nousi kaikkiaan kolme pääluokkaa, joiden sisällöt kuvataan tässä luvussa. 

 
Sukupuoli yksilön itse määrittelemänä sisäisenä kokemuksena 

 

Sukupuoli yhteiskunnan määrittelyn rajaamana roolien kokoelmana 

 

Sukupuolen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 
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5.1 Sukupuoli yksilön itse määrittelemänä sisäisenä kokemuksena 

 

Haastatteluilla ja blogiteksteillä haluttiin saada kuuluviin yksilön oma kokemus 

tutkittavasta ilmiöstä. Vaikka haastatteluaineisto koostuu aikuisten kirjoittamista 

vastauksista ja blogitekstit ovat aikuisen kirjoittamasta blogista, ovat myös haastatteluun 

vastaajat ja blogin kirjoittaja halunneet teksteillään tuoda lukijan tietoon sen, millaista 

elämä on transsukupuolisena, sukupuoltaan moninaisesti ilmaisevana tai 

intersukupuolisena lapsena tässä yhteiskunnassa, näiden diskurssien ympäröimänä.  

 

Jokainen yksilö rakentaa oman identiteettikokoelmansa vuorovaikutuksessa ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa, ja kokemus omasta sukupuolesta, eli sukupuoli-identiteetti on yksi 

niistä identiteeteistä, joihin kulttuurin normit ja ympäristöltä tuleva palaute omasta 

sukupuolen ilmaisusta suuresti vaikuttavat. Identiteetit muuttuvat ja muokkaantuvat 

elämän varrella, ja myöskään sukupuoli-identiteetti ei ole pysyvä ja muuttumaton. (ks. 

Steensma & et.al. 2013, 289; Karvinen 2006, 1-2.) 

 

Yksilön oma käsitys sukupuoli-identiteettinsä kelvollisuudesta ja arvostuksesta 

heijastelee ympäristön suhtautumista. Esimerkiksi intersukupuolisten ja 

transsukupuolisten kohdalla oman sukupuolen ilmaisu muulla kuin yleisesti totutulla 

tavalla voidaan nähdä negatiivisena poikkeavuutena sukupuolen moninaisuuden sijaan.  

(ks. Steensma & et.al. 2013, 289; Karvinen 2006, 1-2.) 

 

Haastatteluista ja blogiteksteistä heijastuu yksilöiden oma ymmärrys siitä, että oma 

sukupuolikokemus on normaalia ja hyväksyttävää, mutta sitä värittää tuska siitä, että se 

ei ole kuitenkaan kokonaisvaltaisesti yhteiskunnassamme hyväksytty.  

 

Tää on ihan oikeesti normaalia kuitenkin. (H2) 

 

Toivoisimme joulupukilta sellaista lahjaa, että ihmiset huomaisivat jokaisen olevan omalla 
tavallaan täydellisiä. (13.12.2013 Magdaleenan elämä ja teot-blogi) 
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Tällä hetkellä lapsi tuntuu onnistuneen luomaan jonkinlaisen oman lokeronsa 
kaveripiirissä ja koulussa: kavereina on sekä poikia että tyttöjä. Hän kokee olevansa poika, 
joka haluaisi olla tyttö. (H4) 

 

Meillä on ollut pitkä tie kuljettavanamme. Olemme tyttäreni kanssa käyneet läpi ilkkuvat 
lastentarhanopettajat, häpeävät sukulaiset ja olemme selvinneet ainakin 
melkein luokkatoverista, joka jaksoi muistuttaa liian usein tyttäreni kehon 
syntymäsukupuolesta. Olemme kieltäneet ehdottomasti pippelin irtileikkaamisen 
kynsisaksilla kaikkien lelujen menettämisen uhalla. Olemme nyhjöttäneet itkien eteisen 
lattialla kaverin kiusattua. Olemme sadat kerrat käyneet läpi sen asian, että tyttäreni saa 
olla totta sellaisena, millaiseksi itsensä kokee. Nyt juuri on semmoinen kausi, kun hän 

uskoo olevansa hyvä sellaisenaan. Kukaan kai ei ole vähään aikaan muistuttanut häntä 
hänen syntymäsukupuolestaan. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 01.02.2015.) 

 

 

Sekä haastattelujen vastauksissa, että blogiteksteissä toistuu sama lokeroon 

mahduttautumisen teema. Yksilön, joka on sukupuoleltaan moninainen, on vaikea 

yhteiskunnassa löytää valmista ja hyväksyttyä lokeroa itselleen, missä saisi olla myös 

sukupuoli-identiteettinsä osalta oma itsensä. Olemassaoloa värittää tieto siitä, että ei ole 

hyvä sellaisenaan kaikkien silmissä. Kriisi oman identiteetin ja yhteiskunnan vaatimusten 

välillä voi johtaa radikaaliin pahoinvointiin, kuten itsensä vahingoittamiseen ja oman 

itsensä jatkuvaan kyseenalaistamiseen. Vastaajien teksteissä ja blogiteksteissä viitataan 

tarpeeseen ja oikeuteen olla oma itsensä sukupuolen kokemuksenkin osalta, mutta 

teksteistä on havaittavissa myös vahvoja ulkopuolisuuden kokemuksia yhteiskunnassa, 

jonka vallalla oleva sukupuolijärjestelmä hyväksyy normaaliuden piiriinsä kaksi 

mahdollista sukupuolta.  

 

Yksilön totutusta poikkeava sukupuolen ilmaisu johtaa usein hämmennykseen, kun 

identiteetti ei vastaakaan fyysistä olemusta. Mitä rohkeammin jokainen uskaltaa itseään 

ilmaista, sen varmemmin sukupuolen moninaisuudesta tulee osa arkipäiväistä elämää, 

jossa jokaisen identiteetille on tilaa ja kohtaaminen on luontevaa. Hall (1999) kirjoitti, 

että totutut, sosiaalista todellisuuttamme kauan rakentaneet ja ylläpitäneet identiteetit ovat 

muutoksessa. Hän kutsui tätä identiteettien muutosvaihetta identiteettikriisiksi, joka on 

osana suurempaa muutosprosessia. Kun yhteiskunnallisessa keskustelussa on jo jonkin 

verran keskustelua sukupuolten moninaisuudesta, voidaan nähdä tämän identiteettikriisin 
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puskevan yhteiskuntaamme muutokseen ja uudistamaan vakiintuneita näkökulmiamme 

sosiaalisesta todellisuudestamme. (ks. Hall 1999, 19; Pyne 2014, 1.)  

 

Sukupuoli-identiteetin rakentaminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja lapset itse toimivat 

identiteettinsä aktiivisina rakentajina. Lapsi oppii tunnistamaan tovereiden sukupuolen ja 

oman sukupuolensa 18-24 kuukauden ikäisenä ja  lapsi alkaa yleensä valita sukupuolelle 

ominaisia leikkitovereita tai leikkejä. Jo tässä vaiheessa kuitenkin osa lapsista valitsee 

sukupuoli-identiteetin, joka ei vastaa heidän fyysistä sukupuoltaan, ja ristipaine 

ympäristön vaatimusten ja näkökantojen suhteen saattaa lapsen elämässä alkaa.  (Raij & 

et.al. 2015, 365; Chick & et.al. 2002, 149.) 

 

Lapsen sukupuoliristiriidan kokemuksen ilmentäminen on alkanut kaikilla tämän 

tutkimuksen aineistossa esiintyvillä lapsilla jo varhaislapsuudessa. Intersukupuolisuus 

lapsilla on havaittu haastateltavien perheiden osalta synnytyslaitoksella, mahdollisesti jo 

ennen syntymää tehtävien testien avulla.. 

 

Vastaajien lasten iät vaihtelivat pikkulapsista alakouluikäisiin. Pienempien lasten 

kohdalla heidän ei ole vielä mahdollista sanallistaa omaa sukupuolikokemustaan, kun taas 

isommat lapset kuvaavat kokemustaan hyvinkin tarkasti. Pienempien lasten kohdalla 

aikuisen sensitiivisyys vaikuttaa siihen, kuinka varhain asia havaitaan ja kuinka sitä  

arkielämässä käsitellään.  

 

Tavallisimmin lasten sukupuoliristiriidan kokeminen alkaa näkyä lapsen käytöksessä ja 

mieltymyksissä jo ennen kuin lapsi välttämättä alkaa puhua sukupuolikokemuksestaan. 

Pienen lapsen kokemusmaailmaa kuvailtaessa kiteytyy hyvin koko kaksinapaisen 

sukupuolijaottelun rooliodotusten ja erottelun keinotekoisuus. Lapsi ei ole vielä ehtinyt 

ehdollistua kulttuurinsa normeille, vaan suhtautuu ihmisiin vielä heitä sen kummemmin 

erottelematta. 

 

Lapsen omasta kokemuksesta katson olevan vielä liian aikaista puhua, hän on täyttänyt 

vastikään 2 vuotta. En usko, että hän ymmärtää jakoa tyttöihin ja poikiin, vaikka toki 
erottaa ihmisistä setiä ja tätejä tms., mutta mielestäni hänelle kyseessä on vastaava erottelu 
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kuin vaikka mustan ja punaisen välillä. Käsitteellisellä tasolla hän ei varmasti vielä miellä 
miehiä ja naisia jotenkin erillisinä, toisensa poissulkevina. (H1)  

 

Lapsi on oppinut puhumaan itsestään poikana mutta ei ole vielä ilmaissut ymmärtävänsä 

jaottelua tyttöihin ja poikiin. Lähimmässä ystäväpiirissä on pelkästään poikalapsia, joten 
ehkäpä ei ole tullut vain tilaisuuksia huomata lapsen ajatuksia tästä erottelusta. (H1) 

 

Vastaajat luonnehtivat sukupuolikategorioiden hahmottamista oppimisprosessiksi, 

sisäistämiseksi ja kokemukselliseksi asiaksi, joka näyttää selkenevän lapselle vasta iän 

myötä. Vastauksista on nähtävissä, että kyseessä on vastaajien mielestä nimenomaan 

jokin ulkoinen, vähitellen opittava asia, joka ei ole sisäänrakennettuna pienen lapsen 

mielessä. Kun asia vähitellen sisäistetään oppimisprosessin ja kulttuurin normien kautta, 

on vastaajien kertomuksissa nähtävissä vahvoja toiseuden kokemuksia, havaintoja itsestä 

jonain sellaisena, joka ei kuulu normaaliksi käsitettyihin ryhmiin.  

 

Haastattelun vastauksissa näkyy, että kaksijakoinen sukupuolijärjestelmän mies ja 

naiskategoriat ovat lapselle pikkulapsi-iässä vielä käsitteellisesti epäselviä, verrattavissa 

väreihin. Vasta kulttuurissa kasvaminen ja oman yhteiskunnan sukupuolinormien 

oppiminen alkaa tuottaa eroja ja yhtäläisyyksiä sukupuolten suhteen lapsen omassa 

ajattelussa. Lapsi oppii oman kulttuurinsa sukupuolijaon ja siihen liittyvät käyttäytymisen 

pelisäännöt. Mikäli lapsen oma kokemus sukupuolestaan vastaa fyysistä ilmiasua, voi 

sopeutuminen sukupuoliroolin noudattamiseen olla luonteva prosessi. Kuitenkin jos 

kulttuurisiin ja lääketieteellisiin kaavoihin on vaikeaa tai mahdotonta sovittaa omaa 

identiteettiään, voi prosessista tulla kalvava ja toiseuden vahvasti värittämä. 

Yhteiskunnan, perheiden ja muiden kasvattajien tulee luoda sellainen kasvatusympäristö, 

jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa omaksi itsekseen omalla tavallaan. Oman 

sukupuolensa asiantuntija on kuitenkin yksilö itse. 

 

Lapsi itse sanoo, ettei hän ole tyttö eikä poika. Hän on vain erilainen. (H2) 

 

Lapseni on nyt 3,5-vuotias, eikä vielä koe sukupuoltaan mitenkään erilaisena. (H3) 

 

Tuntuu vaan jotenkin erilaiselta, muuta mä en tiedä. Haluisin ehkä, et oisin ollu tavallinen 
poika ja muut ei ois koskaan kiusannu mua siitä.(H2) 
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Ei täysin enää [voi ilmaista kodin ulkopuolella omaksi katsomaansa sukupuolta vapaasti], 
ennen oli helpompaa kun lapsi oli pienempi. Lapsi pukeutui pienempänä (nyt hän on 10 v) 
aina niin kuin halusi, yleensä hameisiin tai kimaltaviin vaatteisiin, mutta nyt hieman 
isompana muiden ihmisten mielipiteet vaikuttavat enemmän, eikä hän halua erottua 
joukosta. (H2) 

 

Jos hän haluaa pitää asian salassa, hänen toivettaan on mielestäni kunnioitettava. 
Monimutkaista, vaikeaa... ja pelottavaa, kun kenelläkään ei ole valmiita vastauksia. On 
vain spekuloitava ja kokeiltava sokkona kepillä tietä ilman mitään tietoa, minne se lopulta 
johtaa. ( Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 17.08.2016.) 

 

Lapsi haluaa puhua siitä [sukupuolikokemuksestaan] enenevissä määrin, mutta haluaa 
myös pitää asian salassa. (H5) 

 

Ainoastaan kotona lapsi tällä hetkellä uskaltaa vapaasti laittaa mekon päälle niin 
halutessaan, muualla hän pukeutuu neutraalisti. Koska lapsi ei osaa sanoa onko hän poika 
vai tyttö, hänen sukupuolensa ilmaiseminen on muutenkin hankalaa. Ongelmia tuottaa ne 
hetket, kun ”tyttömäisyyttä” haluaisi ilmaista enemmän. Estävät syyt ovat toisten 
mielipiteet ja katseet, lapsi ei halua erottua joukosta eikä tulla kiusatuksi. (H2) 

 

En haluaisi, että tyttäreni joutuu häpeämään taas kerran erilaisuuttaan. Jos vain 
paketoisin hänet vähän poikamaisiin tyttöjen vaatteisiin? Tyttömäisyys näkyisi kyllä ihan 
varmasti läpi. Vähän sama kuin pakottaisin tavallisen kuusivuotiaan merirosvoista 
innostuneen pojan pinkkiin mekkoon lomamatkan ajaksi. Tunne olisi transtytölläni poikien 
vaatteissa aivan sama. Hirveä häpeä. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 28.01.2014.) 

 

Identiteetin muodostumisessa ja lapsen käsityksessä itsestään vaikuttavat monet sekä 

sisäiset että ulkoisetkin tekijät. Haastatteluissa ja blogeissa tuodaan jokaisessa esiin sanat 

erilainen tai erottua. Nämä sanat eivät sisällä tässä kontekstissaan positiivista kaikua 

ihmisten monimuotoisuudesta, vaan erilaisuus on jotain, jota ei haluta ilmaista. Se on 

yhteiskunnassa jotakin normaalista poikkeavaa, tila joka ei ole toivottu. Haastateltavat 

kuvaavat tarvetta piilottaa erilaisuutensa esimerkiksi kieltämällä itseltään mieluisa 

pukeutuminen, tai toivomalla erilaisuuden hyväksymistä osaksi normaaliuden käsitettä. 

Muiden ihmisten ja ympäröivän yhteiskunnan asettamat paineet estävät sukupuolen 

omanlaista ilmaisua ja herättävät toiveen joukkoon sulautumisesta. Haastatteluissa ja 

blogiteksteissä on huomattavissa, että joukosta erottuminen erilaisuuden vuoksi ei ole 

positiivinen kokemus, vaan sitä luonnehditaan kiusaamiseksi, tylyiksi mielipiteiksi, 

salattavaksi asiaksi ja kipeäksi sisäiseksi kokemukseksi, joka voi aiheuttaa itsetuhoisia 

tekoja ja ajatuksia. Yksilö ei kärsi, koska ei hyväksyisi itseään, vaan kärsimys on 

ympäröivän maailman aiheuttamaa, joka ei salli muodostaa kaavoistaan poikkeavia 

identiteettejä. 
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Sinä päivänä oli aurinkoista ja tyyntä, eikä se päivä ollut muille mitenkään erityinen, eikä 

se muuttanut mitään, mutta se oli sydäntä särkevän kamalaa. Ja sitä itkettiin ensin isän 
kanssa, oltiin synkkänä monta päivää ja sitten itkettiin vielä juurtajaksain ihan sykkyrällä 
äidin suuressa sylissä piilossa maailmalta. Sinä kauheana päivänä koulun pihaan ajoi 
nimittäin kirjastoauto, eikä kirjastoauton kuljettaja tiennyt, että Magdaleenan nimi on 

Magdaleena, eikä se poikanimi, mikä on Magdaleenan virallinen nimi. Onneksi ihana 
opettaja kertoi asiasta äidille, että äiti keksi miksi pienellä tytöllä kurkkua kuristi. Saimme 
puhuttua asiasta ja tämä äiti lupasi monet kerrat, että äiti ei olisi muunlaista lasta koskaan 
halunnutkaan. Juuri hyvä ja rakas on Magdaleena ihan sellaisena kuin on, eikä äiti haittaa 
ollenkaan se, että Magdaleenalla on pippeli ja väärä virallinen nimi. Se on ihan pikkujuttu, 
jonka voi sitten korjata aikuisena. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 18.09.2014.) 

 

Seuraavana maanantaina kaikki olivat puhuneet Magdaleenan kivoista juhlista. Ehkä 
vähän surullista on se, että en tiedä, olisivatko asiat näin hyvin, jos toiset tietäisivät 
Magdaleenan salaisuuden. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 17.03.2015.) 

 

Naapurissa asuu ainoastaan yksi tyttö. Hän on sellainen iloinen ja juttelevainen. Hänellä 
on paljon kavereita ja meidän Magdaleena oli yksi heistä. Sitten yhden kerran. Yhden 
kerran Magdaleena oli kertonut naapurin tytölle salaisuuden. Sen kaikkein 
suurimman salaisuuden; sen että hänellä on pippeli. Naapurin tyttö ei ole sen jälkeen 
leikkinyt enää koskaan Magdaleenan kanssa. Siitä on jo monta kuukautta. Hänellä on 
paljon sellaisiakin ystäviä, joilla ei ole pippeliä. Magdaleena sanoi, ettei enää koskaan 
kerro kenellekään. Ei kenellekään. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 02.08.2016.) 

 

Naapurin tyttö oli ilmeisesti kertonut muille kylän lapsille asiasta ja meille tuli sitten 
käymään eräs näistä tiedon saaneista. Tämä tyttö oli kymmenen vanha ja myös meillä jo 
monta vuotta leikkinyt. Hän oli hokenut Magdaleenalle: "Tyttö, poika, tyttö, poika, tyttö... 
POIKA! Hähää." Me aikuiset emme olleet kuulleet tätä. Lisäksi uidessa tämä tyttö oli 
sukeltanut Magdaleenan luokse uimalasien kanssa ja yrittänyt katsoa Magdaleenan 
housuihin. Tälle tytölle Magdaleenan isompi sisarus lähetti viestiä ja yritti soittaa. Ei 
vastausta. Magdaleenan isä soitti tytön isälle ja lähetti viestiä housujen 

koskemattomuudesta... Ei vastausta. Toisaalta en tiedä, mitä olisin vastannut tai mitä 
Magdaleenan isä olisi vastannut, jos vanhemmat olisivat olleet puheissa meidän 
kanssamme ja kysyneet suoraan sukupuolesta. Itselleni valehteleminen on todella vaikeaa, 
mutta en oikein myöskään voi tulla Magdaleenan puolesta kaapistaan ulos. (Magdaleenan 
elämä ja teot-blogi 17.08.2016.) 

 

Koulussa on tänään uintia ja Magdaleena on koko päivän kotona. Magdaleena harhailee 
edes takaisin ja riitelee kaikkien kanssa. Välillä katsoo kauan surullisena sateisesta 
ikkunasta. Sitten hän härnää pienempiä sisaruksia, kantelee, natisee ja yrittää taas olla 
kiltti. Sanoo isälle: "Minulla on isä hirveän levoton olo ja isä keksi, että katsotaan you 
tubesta Robinia.  Jos se saisi paremmalle tuulelle. Ja saahan se. Vähäksi aikaa pieneltä 
tytöltä unohtuu se, että muilla on hauskaa uimassa ja se, että huomenna muut ihmettelevät; 
Miksi et ollut meidän kanssamme uimassa? Olitko taas kipeä uinti päivän? Miten ihmeessä 
se on mahdollista? (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 17.11.2015.) 
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Oma identiteetti ja sisäinen kokemus ovat blogitekstien ja haastattelujen mukaan 

jatkuvassa törmäyskurssissa ympäristön asenteiden ja yhteiskunnan kaksijakoisen 

sukupuolijärjestelmän kanssa. Lapsuuteen ja yhteisöllisyyteen kuuluvat asiat, kuten 

koulunkäynti tiettyjen oppiaineiden kohdalla, oma nimi eri yhteiskunnan järjestelmissä ja 

vertaisryhmän suhtautuminen omaan itseen muokkaavat lapsen käsitystä oman 

identiteettinsä luvallisuudesta ja oman olemassa olonsa hyväksyttävyydestä. 

Kulttuurimme, jossa oman ruumiin paljastaminen toiselle kuuluu arkielämään 

esimerkiksi saunakulttuurin muodossa, näyttäytyy ahdistavana ja rajoittavana tekijänä 

niille, jotka ovat sukupuoleltaan moninaisia. Uimahalleista on olemassa lukuisia 

julkisuudessakin käsiteltyjä esimerkkejä siitä, kuinka lopulta genitaalit ovat se tekijä, 

jonka perusteella jakoa kahteen sukupuoleen halutaan tehdä.  

 

Lapsi, joka ei voi paljastaa muille salaisuuttaan omasta sukupuolestaan erilaisuuden ja 

kiusaamisen pelossa, jää paitsi monesta asiasta. Poisjääminen sukupuolen kannalta 

kiusallisista tilanteista saa aikaan lisää toiseuden kokemusta. Olen jotain sellaista, joka ei 

saa paljastua muille. Itsensä jatkuva salaaminen johtaa väkisinkin siihen, että oma 

identiteetti tai oma ruumis koetaan joksikin vääräksi, joka pitää salata muilta ollakseen 

hyväksytty. Sukupuoleltaan moninaiset eivät koskaan katso itseään vain omien silmiensä 

kautta vaan yhteiskunnan ja toisten ihmisten katse on aina mukana. 

 

Kertomaan rohkaistuminen voi johtaa hyväksyntään ja oikeutukseen ilmaista omaa 

sukupuolikokemustaan itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Toisaalta se voi johtaa myös 

kiusaamiseen ja ulossulkemiseen, kun joku tutuksi ja tavalliseksi koettu muuttuukin 

joksikin muuksi ja aiheuttaa hämmennystä. Omasta sukupuolesta kertominen on herkkä 

asia, ja torjutuksi tullessaan aiheuttaa vain lisää halua salata asia tulevaisuudessa kaikilta. 

Haastatteluissa ja blogeissa näkyy kipu siitä, että oma sukupuolikokemus tai oman lapsen 

sukupuolikokemus tulee torjutuksi. Vanhempien huolta lisää tieto, että lapsi haluaa 

kantaa salaisuutta sisällään pelon vuoksi.  

 

Vertaisryhmä on suuri tekijä lapsen sukupuoli-identiteetin kehittymisessä, ja toisilla 

lapsilla on suuri merkitys kaikkien lasten elämässä muillakin tavoin. Yksilö pyrkii 

samaistumaan niihin, jotka hän kokee itsensä kanssa samanlaisiksi ja haluaa tulla 
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vertaisryhmän silmissä hyväksytyksi.  (Chick & et.al. 2002, 149; Raij & et.al. 2015, 365; 

Olson & et.al. 2015, 467; Morrow 2006, 95-94, 95, 99.) Torjunta ja muiden syrjivä asenne 

vaikuttavat lapsen itsetuntoon ja sitä kautta laajasti omaan minäkuvaan.  

 

Kun yhteiskunnan sukupuolijärjestelmä ja kahdelle hyväksytylle sukupuolelle ominaiset 

tavat ja asiat alkavat hahmottua lapsen mielessä, voidaan osan kohdalla jo huomata 

varhaislapsuudessa halua muodostaa toisenlainen identiteetti, kuin mitä fyysisen 

olemuksen pohjalta usein oletetaan. Asiat ja ominaisuudet hahmottuvat kuitenkin helposti 

kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän pohjalta. Vaatteet, käytös tai muut seikat mielletään 

tyttömäisiksi tai poikamaisiksi. Myös lapset tekevät tätä erottelua oppimansa kulttuurisen 

sukupuolikäsityksen pohjalta.  

 

Lapsi, syntymäsukupuoleltaan poika, on aina pitänyt enemmän ”tyttömäisistä” asioista. Se 

on näkynyt esim. leikkien valinnassa; hän pukeutui pienenä leikeissä mielellään tytöksi, 
pyysi saada meikkiä yms. lapsi on käyttäytynyt ”tyttömäisesti” aina. (H2) 

 

Noin parivuotiaasta, selkeästi noin kolmivuotiaasta, pikku hiljaa erilaisten mieltymysten ja 
kiinnostuksen kohteiden kautta. Vahvimmin asia iski tajuntaani kun lapsi puhkesi eräänä 

iltana lohduttomaan itkuun ja julisti ettei halua pukeutua yhteenkään yöasuunsa, koska ne 
olivat ”rumia poikien vaatteita”. (H4) 

 

Noin kolmen vuoden iässä hän alkoi pukeutua siskonsa vaatteisiin itsepintaisesti. Sitä 
ennen hän oli ollut hyvin aggressiivinen ja itsetuhoinen. Kehitys oli niin jäljessä muista 

ikäisistä, että puhuimme neurologin kanssa lievän kehitysvamman mahdollisuudesta. 
Vajaa nelivuotiaana aloimme puhutella häntä tytöksi ja vaihdoimme kutsumanimen. Siitä 
lähti hurja kehitys ja hän oppi puhumaan kunnolla ja muuttui kiltiksi tytöksi. Nyt ekalla 
luokalla todistuksessa oli pelkkiä hyviä ja kiitettäviä. (H5) 

 

Ensimmäinen merkki vanhemmille lapsen sukupuoli-identiteetistä saattavat ollakin 

lapsen itsepintaiset pyrkimykset toteuttaa vastakkaisena pidetyn sukupuolen ominaista 

kulttuurista roolia. Sukupuoliin liitetään erilaisia kulttuurisidonnaisia odotuksia, vaikka 

yksilö edustaa hyvin harvoin kulttuurimme sukupuolistereotypioita. Sukupuolen 

esittäminen, hyväksyttävä performanssi sekä mielikuva kahdesta sukupuolesta, naisesta 

ja miehestä opitaan kuitenkin jo lapsuudesta lähtien. Kaikki kulttuurisesti opittu vaikuttaa 

alitajunnassamme ja muokkaa sitä, kuinka koemme tai ilmennämme omaa sukupuoli-

identiteettiämme. (ks. Heinämaa 1996, 110 -112, Steensma & et.al. 2013, 289.) 
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Samaistuminen kulttuurimme sukupuolirooleihin ja performansseihin näkyy 

haastatteluaineistossa niiden lasten kohdalla, jotka kokevat samaistuvansa identiteetiltään 

muuhun kuin ruumiilliseen sukupuoleensa. Biologinen poika, joka kokee itsensä 

sukupuoli-identiteetiltään tytöksi, samaistuu samassa yhteiskunnassa vaikuttaviin, 

tyttöyden identiteettiin liitettyihin asioihin. Mieltymys pinkkiin väriin ei ole sisäsyntyistä, 

mutta samaistumisen tarve ja yhteenkuuluvuuden tarve sen sijaan ovat ihmisen 

perustavanlaatuisia tarpeita.  (ks. Chick & et.al. 2002, 149; Olson & et.al. 2015, 467; 

Morrow 2006, 95-94, 95, 99.) 

 

Olson (& et.al. 2015) valottivat tutkimuksessaan sitä näkökulmaa, jonka mukaan lapsi 

samaistuu omaksi kokemansa sukupuolen tyypillisiksi nähtyihin leikkeihin, 

käyttäytymiseen ja valintoihin. Identifioitumisen kautta lapsi rakentaa oman 

identiteettinsä yhteneväiseksi cis-sukupuolisten, saman identiteetin muodostavien lasten 

kanssa. Hän haluaa valintojensa kautta kokea yhteenkuuluvuutta niiden cis-sukupuolisten 

lasten kanssa, joihin hän oman identiteettinsä kautta kokee kuuluvansa. (Olson & et.al. 

2015, 467.) Yhteenkuuluvuutta koetaan tietenkin myös samassa tilanteessa elävien 

kanssa ja identifioituminen tähän ryhmään nähtiin vastauksissa myös ensiarvoisen 

tärkeänä.  

 

Olimme tänään Helsingin Transtukipisteellä lasten tapaamisessa. Lapset touhusivat ja me 
vanhemmat puhuimme ajatuksistamme toisessa tilassa. Lasten ohjaajat olivat todella 
hyväntuulisia tänäänkin ja hyvä tunnelma tarttui myös lapsiin. Lapset leikkivät onnellisina 
keskenään ja askartelivat kortteja. Vähän väliä vanhempien tilan oveen kolkutettiin ja joku 

lapsista toi silmät loistaen kortin vanhemmalleen ja kirmaili sitten takaisin leikkimään. 
Puhuimme muiden vanhempien kanssa siitä, miten kiva on, kun lapset oppivat tuntemaan 
toisensa pienestä saakka ja kun he tulevat murrosikään, he tietävät, etteivät ole ainoita 
laatuaan maailmassa. Toisaalta taas parhaassa tapauksessa pitävät yhtä läpi 
nuoruusvuotensa ehkä aikuisuuteen saakka. Magdaleena on saanut tapaamisista ainakin 
jo yhden hyvän ystävän. Tämä ystävä pitää yhtä paljon pinkistä ja on saman ikäinen. 
(Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 14.05.2016.) 

 

Vahva halu identifioitua siihen ryhmään, joka jakaa omaksi koetun identiteetin, näkyy 

useiden haastatteluun vastanneiden vastauksissa sekä blogiteksteissä. Isompi lapsi on jo 

oppinut kulttuurinsa sukupuoliajattelua  ja ilmaisee vahvasti haluttomuutensa toteuttaa 

sitä sukupuoliroolia, joka ei vastaa hänen sisäistä sukupuoli-identiteettiään. Tulee 

kuitenkin muistaa, että kaikki sukupuoliristiriitaa kokevat lapset eivät myöskään 
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välttämättä halua ilmentää mitään kulttuurinsa sukupuoliroolia tai identiteettiä, vaan 

liikkuvat joustavasti eri roolien viidakossa, ilmentäen itseään juuri niin kuin parhaaksi ja 

oikeimmaksi kokevat. 

 

Vanhempien kanssa käytävillä keskusteluilla oli keskeinen rooli vastaajien 

näkökulmasta. Lapsen sukupuoli-identiteetti tuli perheiden keskuudessa hyväksytyksi, 

eikä aihe ollut tabu, vaan siitä voitiin ja haluttiin keskustella. Keskusteluissa lapsen ja 

vanhemman välillä kerrottiin olevan samoja teemoja, kuin koko sukupuolikokemuksen 

ympärillä yhteiskunnallisessakin diskurssissa. Tietynlainen varovaisuus ympäristön 

mielipiteille, oikeutus ilmaista sukupuoltaan ulkoisesti esimerkiksi vaatevalinnoilla ja 

ylipäätään tarve keskustella sukupuolikokemuksesta toistui vastauksissa. Asia perheiden 

parissa on hyväksytty ja areena keskustelulle on olemassa. Tämä puolestaan herättää 

kysymyksen siitä, mikä on keskustelun määrä ja laatu niissä perheissä, joissa lapsen 

sukupuolikokemus ei ole hyväksytty asia perheen piirissäkään. Sellaisia perheitä ei tämä 

tutkimus tavoita.  

 

Aika avoimesti [puhumme sukupuolikokemuksesta] keskenämme (äiti ja lapsi) (H4) 

 

Lasta puhutellaan poikana. itse pyrin kuitenkin mahdollisuuksien mukaan käyttämään 
lähinnä sukupuolineutraaleja ilmauksia niin hänestä kuin muista ihmisistä. En ikinä 
korosta, että pojat tekevät niin tai näin tai ovat sellaisia tai tällaisia. (H1)  

 

”aika monesti, varmaan miljoona kertaa ja aina” –suora lainaus lapselta. Lapsen 
sukupuolikokemus ei ole milloinkaan ollut minulle äitinä ihmeellinen asia, huomasin 
hänestä jo pienenä, että normaaliin ”poika”-muottiin häntä on vaikea saada. Puhumme 
asiasta paljon ja vapaasti, se ei ole tabu. Eniten sukupuolikokemus kulminoituu hänen 
kohdallaan vaatevalinnoissa, jotka herättävät usein keskustelua siitä, miten ympäristö 

tulee reagoimaan. Silloin puhumme usein myös siitä, miltä lapsesta tuntuu olla 
”erilainen”. (H2) 

 

Niin moni sanoo tietäneensä transsukupuolisuudesta pienestä pitäen tai tunteneensa, ettei 
ole ihan oikein, mutta niin harvoin lapset edelleenkään saavat olla omia itsejään. Siinä 

missä tavallinen tyttö tarvitsee tukemista tyttöyteen ja isän ihailemista ja äidin kaverina 
olemista, niin sitä tarvitsee myös transtyttö.(H5)  

 

Identiteetti muovautuvana ja muuttuvana osana ihmisen minuuden kokonaisuutta 

tarjoaa jo itsessään haastavan rakennustyömaan yksilölle. Sukupuoleltaan moninaiset 

lapset joutuvat rakentamaan sukupuoli-identiteettinsä jos mahdollista vieläkin 



 82 

haastavammissa olosuhteissa. Pahimmillaan ympäristö haastaa koko identiteetin 

olemassaolon oikeutuksen ja yrittää pakottaa yksilöt ahtaisiin identiteettimuotteihin.  

 

 

5.2 Sukupuoli yhteiskunnan määrittelyn rajaamana roolien 

kokoelmana 

 

Ympäröivä maailma ja oman yhteiskunnan jäsenet ja vallitseva kulttuuri normistoineen 

asettavat odotuksia ja vaatimuksia kunkin yksilön sukupuoli-identiteetille, sukupuolen 

sallitulle ilmaisemiselle ja kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään kuulumiselle tai 

kuulumattomuudelle.Yhteiskunta määrittelee yhä vielä tiukastikin ne rajat ja roolit, 

joiden sisällä yksilön on mahdollista omaa sukupuoltaan tai omaksi muiden taholta 

oletettua sukupuolirooliaan ilmaista. Lääketiede, kulttuuri, yleiset, näkyvät 

yhteiskunnalliset järjestelmät ja instituutiot, sekä piilotetummat ja epäsuoremmat normit 

pyrkivät määrittelemään yksilön itseilmaisua ja yhä jossain määrin kavahtavat 

poikkeavaksi katsomaansa identiteettiä ja sen ilmenemistä yksilön elämässä.  

 

Lapsen ympäristö voidaan nähdä lähiympäristönä tai yhteiskunnallisena ja laajempana 

ympäristönä. Lääketiede kuuluu tähän yhteiskunnalliseen ympäristöön ja edustaa 

biologian katsantokantaa. Se on biologista näkökulmaa edustavista tahoista yksi 

voimakkaimmin vaikuttava, mitä tulee henkilön sukupuolen määrittelyyn pyrkimiseen. 

Lääketieteen vahva väliintulo yksilön sukupuolen määrittämiseen näkyy jo 

varhaislapsuudessa jokaisen lapsen kohdalla. Lääketiede määrittelee yksilön jo kohdussa 

tytöksi tai pojaksi, ja viimeistään synnytyksen jälkeen kaksijakoisen järjestelmän 

kategorioihin kuuluminen halutaan vahvistaa.  

 

Lääketieteellinen interventio sukupuoleen on entistä vahvempi, kun havaitaan, että 

suoraviivainen jako tyttöihin tai poikiin ei lapsen kohdalla onnistukaan. Tällöin yhä vielä 

kallistutaan häiriötilanäkökulmaisuuteen ja lääketieteen näkökulmasta poikkeavaa tilaa 

ryhdytään diagnosoimaan.  
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Intersukupuolisuus on yksi biologisista sukupuolen variaatioista, mutta kuitenkin 

lääketieteessä sitä tarkastellaan yhä enemmän virheenä kuin variaationa.  

Intersukupuolisuutta katsotaan sukupuolen kehittymiseen liittyvän kehityshäiriön 

näkökulmasta. (Transtukipiste, Intersukupuolisuus, noudettu 29.10.2015; Venhola 2006, 

18.) 

 

Lapseni on nyt 3,5-vuotias, eikä vielä koe sukupuoltaan mitenkään erilaisena. 
Intersukupuolisuus havaittiin pian syntymän jälkeen ulkoisten sukuelinten poikkeavuuden 

vuoksi. Periaatteessa lapsi näyttää tytöltä, mutta klitoris on normaalia suurempi ja näkyy 
koko ajan häpyhuulten välistä. Synnytyssalissa tämän arveltiin johtuvan synnytyksen 
aiheuttamista hormooneista, eikä siihen siellä kiinnitetty enempää huomiota. Vasta 
vierihoidossa osastolla kätilö alkoi ihmetellä näkemäänsä ja siitä alkoivat 
tutkimukset.(H3) 

 

Intersukupuolisten lasten kohdalla lääketieteelliset interventiot usein johtavat diagnoosiin 

jo ennen, kuin lapsi on itse valmis ilmaisemaan sukupuoli-identiteettiään. Lapsen 

ruumiilliseen sukupuoleen kohdistetaan radikaalejakin hoitoja, kuten leikkauksia. 

(Karvinen 2006, 11; Cohen-Kettenis & et. al. 2003, 24; Venhola 2001, 18.) 

 

Lapsen kromosomit tutkittiin istukkanäytteestä odotusaikana, koska sikiöseulonnassa tuli 

tulokseksi Down-riski 1/40 ja halusimme sen perusteella lisätutkimuksiin. Aluksi tuloksena 
oli Turnerin syndrooma, mutta tarkemmassa analyysissä löytyi myös Y-kromosomia, jonka 
johdosta meille kerrottiin, että lapsi saattaa olla myös tyttö tai sitten sukupuoleltaan 
epäselvä.  Lapsen synnyttyä havaittiin, että hän näytti pääosin pojalta, mutta vaikea-
asteisen hypospadian, sekä tiedossa olleiden kromosomien vuoksi sukupuoleksi merkittiin 
epäselvä. Parin viikon sisällä lääkärit totesivat tutkimustensa perusteella lapsen pojaksi, 
eikä sen jälkeen (tai oikeastaan sitä ennenkään) lääkärien taholta ole käytetty sanaa 

intersukupuolinen. Lapsen diagnoosina on siis sukupuolikromosomimosaikismi 
(kromosomisto 45x/46xy) sekä penoskrotaali hypospadia Häntä hoitavien lääkärien 
mielestä kyseessä on poika, jonka genitaaleja tulee muokata leikkauksilla ja kiveskudosta 
seurata säännöllisesti pahanlaatuisten kasvaimien varalta. ( H1) 

 

Lääketiede, biologian, anatomian ja fysiologian näkökulmasta, pelkistää sukupuolen 

moninaisuuden kärjistetyimmillään sarjaksi erilaisia kromosomeihin, hormoneihin ja 

neurologiaan liittyviä diagnooseja ja näkee varsinkin lapsuusiässä vain ruumiillisen 

aspektin sukupuolesta. Kaksinapainen sukupuolijärjestelmä on yhteiskunnassamme 

vakiinnuttanut asemansa ja lujittanut vallalla olevaa käsitystä vain kahdesta 

mahdollisesta sukupuolesta, joiden ruumiillinen ilmiasu noudattaa tietynlaista kaavaa. 

Muu on poikkeavaa, epänormaalia ja korjaustoimenpiteitä vaativaa. Ihmisen oma 
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sukupuoli-identiteetti on vauvana vasta alkanut kehittyä, mutta lääketiede näkee 

tärkeämmäksi korjata lapsen mahtumaan kulttuurimme ruumiillisiin normeihin, kuin 

odottaa lapsen oman sukupuolikokemuksen muotoutumista. Sukuelimet, sukurauhaset, 

hormonit ja kromosomit muodostavat yksilön fyysisen sukupuolen omilla 

toiminnoillaan. Sukurauhaset tuottavat sukusoluja ja erittävät hormoneja; 

mieshormonia, testosteronia sekä naishormonia, estrogeenia. Kuitenkaan biologiakaan 

ei voi tarjota erehtymätöntä kaavaa sukupuolen muodostumiselle, vaan sekin tarjoilee 

runsaan variaation sukupuolten moninaisuudesta. (Nienstedt& et. al. 1999, 433-445; 

Venhola 2001, 3, 18-19; Karvinen 2006, 1-2, 11; Heinämaa 1996, 119, 123; Cohen-

Kettenis & et. al. 2003, 24, 26-35; Nahata & et.al. 2013, 936-937; Raij & et al. 2015, 

365.) 

 

Lääketieteen edustajat pohtivat millaista hoitoa intersukupuolisille lapsille tulisi tarjota ja 

olisiko ilmiötä hoidettava korjaustoimenpitein, joilla voidaan vahvistaa fyysisiä tyttö- tai 

poikapiirteitä hormonaalisilla ja kirurgisilla toimenpiteillä. Yhteiskuntamme vaatii 

jokaisen jäsenensä määrittelyä mies- tai naispuoliseksi nimen ja sosiaaliturvatunnuksen 

osalta, eikä muita sukupuolen variaatioita hyväksytä virallisiksi vaihtoehdoiksi. 

Intersukupuolisten lasten kohdalla käydään yhä keskustelua siitä, voidaanko erilaisilla 

toimenpiteillä puuttua yksilön kehoon yleensä jo siinä vaiheessa, kun lapsi ei ole kyennyt 

ilmaisemaan omaa tuntemustaan sukupuolestaan. (Transtukipiste, Intersukupuolisuus, 

noudettu 29.10.2015; Venhola 2001, 18-19, Karvinen 2006, 11.) 

 

Mitä tulee yksilön omaan kokemukseen tai identiteetin muodostumiseen, ei niillä 

lääketieteen tutkimusten valossa näytä olevan niin suurta merkitystä varhaislapsuuden 

fyysiseen sukupuoleen kohdistuvien korjausten kannalta. Yhä edelleen lääkärit 

ehdottavat korjaavia leikkauksia tehtäväksi intersukupuolisille lapsille. (Venhola 2001, 

18-19; Karvinen 2006, 11.)  

 

Lääketieteen kentällä käydään nykyisin keskustelua intersukupuolisten lasten 

leikkaushoidosta. Alalla on ollut havaittavissa muutosääniä, koskien lasten 

leikkaushoitoa, mahdollisesti jo sellaisessa vaiheessa, jossa lapsi itse ei vielä kykene 

ilmaisemaan omaa mielipidettään, eikä kertomaan omasta sukupuoli-identiteetin 



 85 

kokemuksestaan. Kritiikki leikkaushoitoja kohtaan on kasvanut viime vuosina. (Venhola 

2001, 18-19; Karvinen 2006, 11.) 

 

Hänen [Mika Venholan] kanssaan käyty keskustelu lapsen hypospadian leikkaushoitoon 

liittyen oli todella avartava ja rohkaiseva. Omilta lääkäreiltä en olisi ikinä saanut muuta 
kuin painostusta tehdä leikkauksia toisensa perään, tavoitteena jokin ulkonaisesti riittävän 
normaali tilanne lapsen genitaalien suhteen. Venholan ansiosta olen uskaltanut nyt jättää 
päätöksen mahdollisista leikkauksista lapsen itsensä tehtäväksi, kun hän on riittävän vanha 
siihen. Yksi iso leikkaus lapselle tehtiin ennen kuin olin saanut tarpeeksi tietoa, ja tuo 
leikkaus epäonnistui lähes täydellisesti. Hypospadian suhteen ollaan siis suunnilleen 
lähtöpisteessä, lukuunottamatta tuon leikkauksen jättämiä pysyviä arpia. (H1) 

 

Vanhemmat kirjoittavat vastauksissaan hämmennyksestä ja epätietoisuudesta, kun 

synnytyssairaalassa havaitaan lapsen sukupuolessa kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän 

näkökulmasta poikkeavuutta. Erilaiset lääketieteelliset termit ja diagnoosit ympäröivät 

tuoreet vanhemmat ja lapsen sukupuolesta annetaan hoitohenkilökunnan taholta kuva 

jostakin viallisesta ja väärästä, joka pitää korjata. 

 

Monet vanhemmat ovat haastatteluissa kirjoittaneet yleisesti tiedon vähyydestä 

sukupuolen moninaisuuteen liittyen, ja harvalla synnytyssairaalassa olevalla, juuri 

sukupuoleltaan moninaisen lapsen saaneella, on takataskussaan valtavaa tietopakettia. 

Jokainen vanhempi haluaa lapselleen hyvää, ja varmasti lääkärin kuunteleminen tuntuu 

ainoalta järkevältä vaihtoehdolta. Yhteiskunta astuu yksilön sukupuolen tontille heti 

syntymän jälkeen määrittämällä tämän joko tytöksi tai pojaksi tai sitten joksikin 

epäselväksi, josta on muokattava kehoon kohdistuvilla toimenpiteillä tyttö tai poika.  

 

Alussa olimme itsekin järkyttyneitä asiasta. Varmasti siksi, että asia oli kaikin puolin 

vieras. Ne normit, jotka olivat olleet ennen selviä, kääntyivätkin ylösalas ja omasta 
elämästä oli tullut tv:n ”skandaali”dokumentin sisältöä. (H3) 

 

Paljon, paljon enemmän ja julkisesti tarvittaisiin tietoa muunsukupuolisista, sillä vaikeinta 
tuntuu olevan aina selittää tilannetta, jossa lapsi on jotain muuta kuin tyttö tai poika. Hän 
itse tykkää termiä muusu, mutta hän kuvaa sitä oikeasta termistä poiketen näin: ”mä oon mun 
sukupuolinen. Muusu”. Yleisin ajatus lapseni kohdalla on se, että hän on transvestiitti, ja nämä 

vanhat, sitkeässä istuvat, käsitteet kaipaisivat hieman uutta tuulta ja käsitteiden haltuunottoa. (H2) 
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Kaiken kaikkiaan aiheesta on raskasta puhua, kun joutuu selittämään samalla niin paljon 
yleisiä taustoja ja faktoja. Koen, etten voi puhua koskaan vain oman lapseni tilanteesta 
vaan että joudun samalla esittelemään koko intersukupuolisuuden käsitettä ja kirjoa 
ihmisille. (H1)  

 

Asia on otettu vastaan pääsääntöisesti hyvin. Aiheesta on ihmisillä keskimäärin niin vähän 
taustatietoa, että aivan kaikki ei ehkä ole tullut ymmärretyksi. Kromosomeista puhuminen 
on vaikeaa jos ensin tarvittaisiin pieni peruskoulun biologian kertauskurssi... 
Hypospadiaan liittyy myös paljon väärinkäsitysten vaaroja, esim. että se vaikuttaisi lapsen 

pidätyskykyyn tai tarkoittaisi sitä, että lapsella olisi ikään kuin pojan ja tytön genitaalit, 
molemmat yhtä aikaa. (H1) 

 

Häiriötilan näkökulmasta voidaan nähdä ilmiötä tarkasteltavan ympäristön taholta myös 

silloin, kun transsukupuolinen kokemus lapsella nähdään psykiatrisen häiriötilan 

näkökulmasta. Lapsuudessa asian käsittelemiseen on toistaiseksi tarjolla lapselle ja 

vanhemmalle melko vähän apua virallisilta tahoilta. Useimmiten perhe osoitetaan 

psykiatriselle poliklinikalle keskustelemaan asiasta. Näkökulma ilmiöön on 

häiriökeskeinen ja yhä edelleen sitä yritetään selittää psyykkisillä tekijöillä. (ks. Zucker 

& et.al. 2012, 383; Zucker 2008, 359-361.) 

 

Ketään aikuista asia ei tunnu vaivaavan mitenkään, jos [Kaupungin] lasten psyk. Polia ei 

oteta huomioon, jonka mukaan lapsi tarvitsisi sukupuolikokemuksensa vuoksi terapiaa. (ei 
muuta terapian tarvetta, ihan normaali muuten) (H5) 

 

Niin... miksi siis menimme psykiatriselle poliklinikalle..? Koska meillä täällä Suomessa 
transsukupuolisuus on sairaus ja nyt sitten tutkitaan, miten oikein Magdaleena 
voikaan tuntea olevansa tyttö, vaikka hänellä on housuissaan pippeli. Kolme kertaa vielä 
joudutaan käymään tutkimuksissa. Toivottavasti herkälle pienelle tytölleni ei tule 
painajaisia. Toivoisin, että olisivat hienovaraisia. Minuakin haastatellaan/kuulustellaan 
vielä kolme kertaa aina tunti kerrallaan. Kestän kyllä sen ja yritän valistaa hoitajaa 
parhaani mukaan sukupuolen moninaisuudesta. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 
05.05.2015.) 

 

Kaikki asiantuntijatahot eivät kannusta vanhempia tukemaan lapsen kehon kanssa 

ristiriidassa olevaa identiteetin kehitystä. Syynä ymmärtämättömyyteen voivat olla 

asiantuntijatahojen tietämättömyys tai erilainen näkökulma ilmiön lähestymiseen.  

 

No, nyt kuitenkin tänään tämä vanha ja kokenut terapeuttitäti, jonka kanssa keskustelin, oli 

sitä mieltä, että meidän tulisi pysyä realiteeteissa siinä asiassa, että Magdaleena on poika, 
jolla on kikkeli ja hän vain pukeutuu tytöksi ja hän haluaisi olla tyttö. Hän sanoi, ettemme 
voi jatkaa Magdaleenan huijaamista tässä asiassa, koska Magdaleena ei ole tyttö. 
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Magdaleenaa tulisi alkaa hänen mielestään valmistelemaan tosi elämään, jossa hän 
kuitenkin tulee olemaan sen asian kanssa tekemisissä, ettei ole oikea tyttö. Eli jos 
noudatamme terapeutin ohjetta, katkaisemme nyt Magdaleenan onnellisen lapsuuden ja 
alamme hokea sitä samaa, mitä Magdaleena on jo ihan tarpeeksi kuullut muiden, kuin 
oman perheensä suusta. Emme siis saa antaa hänen sukupuoli-identiteettinsä olla totta, 

vaan meidän olisi ryhdyttävä väheksymään hänen kokemuksiaan sillä tavalla, kun se on 
meidän yhteiskunnassamme hyväksyttävää. (Magdaleenan elämä ja teot, 28.05.2015.) 

 

Niin ja lopuksi terapeutti sanoi, ettei hän muuten tiedä asiasta mitään. (Magdaleenan 
elämä ja teot-blogi, 28.05.2015.) 

 

Alkuun siis vastaanottavat tahotkin olivat järkyttyneitä. Kun asia selkeni itselle ja järkytys 
haihtui, on asiasta puhuminen helpottunut ja ihmiset ottavat asian helpommin vastaan. 
Omalla mielialalla pystyy vaikuttamaan vastaanottajaan paljon. (H3) 

 

Myös asiantuntijatahojen laaja-alaisen sukupuolen moninaisuutta koskevan tiedon vähyys toistuu 

haastattelujen vastauksissa ja blogiteksteissä. Aihe on vieras niillekin, joiden puoleen vanhemmat 

kääntyvät tarvitessaan tietoa tai tukea, tai halutessaan tasoittaa lapsen tulevaa tietä 

sukupuolikokemuksen osalta. Kertomuksissa toistuvat sanat todellinen elämä, realiteetit, tyttö tai 

poika. Yleinen ja vallitseva yhteiskunnallinen näkemys myös lasten kohdalla näyttää olevan se, 

että todellinen elämä on sitä, että on olemassa tyttöjä tai poikia ja näihin kategorioihin on yksilön 

sovittauduttava tavalla tai toisella. Biologinen sukupuoli genitaaleineen on realiteetti, jonka 

varaan on sukupuoli-identiteetti rakennettava ollakseen normien mukainen. Haastatteluissa ja 

blogiteksteissä toistui teema vanhempien syyllistämisestä; käsitys siitä, että hyvä vanhempi pitää 

huolen lapsen realiteettien sisäistämisestä. Ympäristön mielestä muunlainen vanhemmuus tukee 

lapsen harhakuvitelmia ja pitää erillään todellisuudesta. 

 

Myös lapsen oman kokemuksen vähättely on havaittavissa asiantuntijatahojen tai 

lähipiirin kannanotoissa. Sukupuolikokemus leimataan haihatteluksi tai leikiksi, joksikin 

mikä menee ohi jos vanhemmat lasta siihen suuntaan valmentavat. Kuitenkaan kukaan 

näistä asiantuntijatahoista ei automaattisesti kyseenalaista kaikkien lasten, myös cis-

sukupuolisten lasten sukupuoli-identiteettiä, ja koe sitä häilyväksi ja muuttuvaksi. 

Sukupuolikokemusta vähätellään silloin, kun se ei ole linjassa yksilön fyysisen 

olemuksen kanssa. 

 

Suurin osa kaikista tahoista on ottanut asian todella hyvin. Muutama vanhempi henkilö on 
uskonut (ja toivonut) että asia muuttuu lapsen kasvun myötä ”se on vaan joku vaihe kun 

pukeudutaan mekkoon”, mutta suurin osa on ollut hyvin positiivisesti suhtautuva. Monet 
ovat halunneet lisätietoa aiheesta.(H2) 
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Olen nyt käynyt kolme kertaa puhumassa Magdaleenan asioista lasten psykiatrisella 
poliklinikalla. Olenko saanut sieltä tukea? En. Jos aiemmin olin sinut asian kanssa, niin 
nyt kylmää selkäpiitä enemmän kuin koskaan. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että itselläni 
olisi kipeitä tuntemuksia tai epävarmuuksia oman sukupuoleni kanssa ja siitä huolimatta 
olen ihan rikki ja loukattu sieltä pois tullessani. Miten ihmeessä ne ihmiset, jotka ovat 
valmiiksi satutettuja sinne mennessään, selviävät ehjinä sieltä pois? (Magdaleenan elämä 
ja teot-blogi, 28.05.2015.) 

 

Pyysimme itse lähetettä lääkäriltä tutkimuksiin, koska ajattelimme hyväuskoisesti 
helpottavamme lapsemme tulevaisuutta näin paljon, mutta oman kuntamme psyk. polilla 
saimme lunta tupaan. Anoimme jo kahden tutkimuskerran jälkeen siirtoa toiseen yksikköön 

Helsinkiin, koska nykyään on lain mukaan oikeus valita hoitopaikkansa ja itseasiassa 
laissa on myös kohta, jossa sanotaan, että trans-asioita ei voi tutkia muualla, kuin 
Helsingissä tai Tampereella. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 12.06.2015.) 

 

Hyviäkin kokemuksia perheen ulkopuolisista tahoista löytyy. Parhaimmillaan asia on 

otettu vastaan luontevasti ja perheen toiveiden mukaisesti. Kunnioitusta ja tukea on 

saatavilla. Tällöin lapsen oma kokemus on tärkeä ja hyväksytty ja sitä kunnioitetaan. 

 

[Sairaala] ottaa asian aivan normaalisti ja epikriisien teksteissä häntä kutsutaan 

kutsumanimellä. Opettajille ja muille tahoille asia on ihan ok. Jopa koulukyytifirmalta 
tulee viikon koulukyytiviestit kutsumanimellä. (H6) 

 

Transsukupuolisten tutkimus aloitetaan Suomessa vasta nuoruusiässä (Kaltiala-Heino & 

et.al. 2013, 822-823.) Vaikka yhteiskunta yhä katsoo transsukupuolisuutta häiriötilan 

näkökulmasta, esiintyy asiantuntijatahoissa haluttomuutta alkaa tutkia asiaa lapsen 

kohdalla aiemmin. 

 

Kun kerroin, että haluaisin näin helpottaa tyttäreni myöhempiä tutkimuksia, työntekijä 

langan toisessa päässä sanoi: "Joka tapauksessa kaikki joutuvat käymään saman myllyn 
läpi, oli lapsuudesta dokumentteja tai ei, eli ette pysty helpottamaan tällä tavoin lapsenne 
asioita ollenkaan. Vaikka kyllä tietysti kaikki dokumentit pyritään sitten aikuisena 
kaivamaan esille." Kun ihmettelin, että mitä nyt pitäisi sitten tehdä, niin sain neuvon: "Näin 

nuoren kanssa ei voida tehdä mitään, mutta kannattaa ottaa yhteyttä esim. oman koulun 
kouluterveydenhoitajaan tai olla hoidossa siellä oman kunnan psyk. polilla, jos on muita 
huolia, kuin tämä trans-asia." (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 12.06.2015.) 

 

Sukupuoli-identiteetin vahvistuttua nuoruusiässä transsukupuoliseksi, katsotaan että 

sukupuolen uudelleen määrittely on mahdollista aloittaa. Fyysisiin hoitoihin on 

mahdollisuus jo ennen kuin oman biologisen sukupuolen kaikki puberteetin myötä 
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ilmenevät muutokset on saavutettu. Tällöin tavoitteena on, että saavutetaan toivottu 

ruumiillinen uskottavuus ennen sukupuolelle tyypillisten ulkoisten ominaisuuksien 

kehittymistä puberteetin myötä. Hollanti on varhaisten hoitomuotojen edelläkävijämaa, 

jossa puberteettia jarrutetaan lääkehoidolla. Hollannissa on mahdollista aloittaa 

hormonaalinen lääkehoito 16-vuotiaana. Kirurgiset hoidot ovat kuitenkin poissuljettuja 

alaikäisten kohdalla. Hormonihoito murrosiän jarruttamiseksi antaa nuorelle aikaa 

rakentaa identiteettiään rauhassa, ilman pelkoa ei-toivottujen murrosiän muutosten 

ilmaantumisesta. Hormonihoito nähdään Hollannissa mahdollisena, kun 

transsukupuolinen identiteetti on alkanut kehittyä lapsuudessa ja vahvistunut 

nuoruusiässä, eikä nuorella ole mielenterveydellisiä tai päihdeongelmia. Vaatimukseksi 

katsotaan myös, että nuoren perheympäristö on vakaa ja nuorta tukemaan kykenevä. 

(Kaltiala-Heino & et.al. 2013,822-823.) 

 

Translasten vanhempien ajatuksissa lapsen murrosikä herättää monenlaisia kysymyksiä, 

myös mahdollisuudesta murrosikää jarruttaviin ja estäviin hoitoihin liittyen. 

Magdaleenan äiti on saanut vastaukseksi Tampereen Evan nuorisopuolen psykiatrilta 

seuraavaa:  

 

Psykiatri kirjoitti myös näin: "Jos lapsen kokemus ei puberteetin myötä muutu, alueenne 

asiantuntijat voivat tehdä meille lähetteen. Diagnoosia ei voi tehdä etukäteen, koska 
lapsuudessa alkaneessa sukupuolidysforiassa mahdollinen transsukupuolisuuden 
diagnoosi vahvistuu nimenomaan puberteetissa." Sydän jätti yhden lyönnin lyömättä, kun 
luin tämän lauseen. Maailmalla on siis käytössä murrosikää jarruttavia blokkereita, joiden 

saamisesta tulevaisuudessa kyselin tältä alan ammattilaiselta. Ja tämä oli siis vastaus. 
Pitääkö Magdaleenan antaa kasvaa ensin 185cm pitkäksi? Pitääkö antaa hänen äänensä 
madaltua? Pitääkö hänellä olla leveät hartiat, aataminomena ja partakarvat ennen kuin 
hän voi tietää, haluaako hän olla mies vai nainen? (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 
17.08.2016.) 

 

Fyysiset sukupuolen tunnusmerkit ja murrosiän mukanaan tuomat muutokset tuntuvat 

kaikista nuorista hämmentäviltä. Transsukupuolisilla tai intersukupuolisilla, tai muutoin 

sukupuoleltaan moninaisilla nuorilla ahdistus ja paine voivat tuntua erityisen 

ylitsepääsemättömiltä. Useimmiten paineen aiheuttajina ovat ympäristössä vaikuttavat 

tekijät, kuten median ja digitodellisuuden luomat kuvat miehistä tai naisista. Lapset elävät 

vahvasti ympäristössä, jossa vaikuttajana on aina myös digitaalinen ympäristö 

hahmoineen ja ihanteineen. Yhteiskunta toimii useimmiten monella osa-alueellaan 
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heteronormatiivisesti. Muiden suhtautuminen ja heihin ulkopuolelta kohdistuvat 

oletukset ja odotukset pohjaavat fyysiseen sukupuoleen ja sukupuolijärjestelmän 

kaksinapaisuuteen. (Venhola 2001, 19; Paasonen 2010, 39-40; Wohlwend 2012, 593; 

Freeman 2007, 357-358; Schilt & et.al. 2009, 441; Zaman 2008, 111.) 

 

Meillä on tuolla olohuoneessa kavereiden kanssa hyvin toimeen tuleva iloinen koululainen, 

joka on noin keskiverto oppilas, lempeä ja kiltti. Hänen elämänasenteensa on valoisa, 
mutta kyllä hän osaa tunteitaankin ilmaista. Hän osaa marssia vihaisena huoneeseensa ja 
paiskata ovensa kiinni... ja tulla puolen tunnin päästä sitten sopimaan ja halaamaan. Hän 
rakastaa kaikenlaisia suloisia pieniä eläimiä ja isona hän aikoo perustaa kukkakaupan. 
Hän on tasapainoinen ja normaali lapsi, paitsi viranomaisten kantilta katsottuna. Hänen 
kehitystään on seurattu tähän asti neurologisen puolella, mutta nyt saimme sekä iloisia 

uutisia, että hieman hämmentäviä myös. Iloinen uutinen oli se, että hänen kehitystään ei 
tarvitse enää seurata. Hän on taidoiltaan tavallinen lapsi. Huono uutinen on hänen 
tuntemuksiensa sairaalloisuus. Neurologi nimittäin soitti ja sanoi, että Magdaleena 
siirretään lastenpsykiatrian puolelle. Kysyin miksi? Neurologi ilmoitti syyksi poikkeavan 
sukupuoli-identiteetin. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 17.08.2016.) 

 

Vastaajien kertomuksissa ja blogitekstien kirjoituksissa toistuvat kokemukset 

ulkopuolisen maailman ymmärtämättömyydestä ja ympäristön hämmennyksestä lapsen 

sukupuolikokemusta kohtaan. Elokuvat, kirjallisuus ja muu ympäröivä todellisuus eivät 

anna vaihtoehtoja omanlaiselle sukupuolikokemukselle, tai suhtautuvat siihen 

pilkallisesti. Arjessa on harvoja asioita, joissa kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä ei 

dominoi. Vastaajien kokemukset, sekä blogitekstin kirjoittajan kokemukset ympäristön 

kaksijakoisesta, sukupuolittuneesta todellisuudesta ovat harvoin sävyltään positiivisia. 

Ympäristön oletukset, normit ja arvot saavat aikaan sukupuoleltaan moninaisille jatkuvia 

joukkoon kuulumattomuuden kokemuksia ja piiloviestivät sitä, millainen tulisi olla 

mahtuakseen yhteiskunnan sukupuolinormeihin.  

 

Varoitus! Älä katso tätä elokuvaa, äläkä lue tätä kirjaa minkään näköistä kehoristiriitaa 
kokevalle lapsellesi. Elokuvassa Aasi ( Donkey Xote ) nauretaan orille, joka on pukeutunut 
tammaksi. Meidän pienellä tytöllämme tuli elokuvasta paha mieli moneksi 
päiväksi.Lapsuuteni lempikirjassa: Eduard Uspenskin Alas taikavirtaa ( Vniz po volsebnoi 
reke ) on transsukupuoliselle lapselle hyvin ahdistava hahmo, Iivari Pahasilmä, joka ei ole 

nainen, eikä mies ja joka pilaa aina kaiken ja on muille ilkeä ja inhottava. En suosittele. 
(Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 27.06.2014.) 

 

Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä käytetään paljon 

sukupuolittavaa materiaalia kuten kirjoja ja leluja. Kirjojen hahmot ovat usein 
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poikasankareita ja tytöille jää statistin rooli. Toistaiseksi hyvin vähän on sellaista 

lastenkirjallisuutta, jossa henkilöhahmot olisivat sukupuoleltaan moninaisia. 

Sukupuolittavat materiaalit ovat jo sinänsä ongelmallisia sukupuolen laajemman 

variaation esille tuomisessa, mutta erityisen haavoittavia ne voivat olla niiden lasten 

kohdalla, joille kumpikaan totuttu kategoria ei tunnu omalta, ja jossa sukupuoleltaan 

moninaiset hahmot on esitetty naurunalaisina. Suuri osa lapsille markkinoiduista 

tuotteista on suunnattu rajoitetusti vain kahdelle sukupuolelle ja brändit ruokkivat 

käsityksiä sukupuoliin liitetyistä ihanneominaisuuksista. (ks. Freeman 2007, 357-358; 

Janmohamed 2010, 308, 310; Wohlwend 2012, 593, 595-596.) 

 

Olemme ajatelleet hankkia passia Magdaleenalle. Jos vaikka menisimme kesälomalla 
ulkomaille. Olemme miettineet kaunista Kroatiaa. Tai ehkäpä lentäisimme Legolandiaan 

Tanskaan. Mietityttää vain, pitäisikö pakottaa Magdaleena poikien vaatteisiin 
lentokentällä, jotta säästyisimme kiusalliselta ja ahdistavalta passin selvittelyltä? 
Saammekohan passia, jos haemme sitä aivan tytön näköisen lapsen kanssa, joka 
kysyttäessä sukupuolta, kertoo tomerasti olevansa tyttö ja aivan toisen niminen, kuin se 
passiin tuleva nimi? Mitä jos ne poliisiasemalla nauravat tai eivät usko tai jopa haluavat 
tarkistaa asian? (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 28.01.2014.) 

 

Meille on puhuttu siitä, kuinka Suomi on niin vahvasti saunakulttuurinen maa ja kuinka 
lapset voivat olla julmia toisilleen, että koulussa voi tulla jumppatuntien vaatteidenvaihdon 
ja peseytymisten tai uinnin vuoksi lapselle kiusallisia tilanteita, mutta toivon, että asia 
saadaan hoidettua koulun tms. paikan kanssa niin, ettei näin käy. (H3) 

 

Hammashoitaja oli kävellyt käytävää edes takaisin ja ollut reippaasti myöhässä, ennen 
kuin oli huhuillut potilasta Magdaleenan syntymänimellä. Kun pojan nimi ja sirot ja söpöt 
pienen tytön kasvot eivät tuntuneet oikein sopivan hoitajan mielestä yhteen, hämmästys oli 
ollut suuri ja myös näkynyt hoitajan naamalta. Magdaleenan jännittynyt mieli oli 

muuttunut kuin taika-iskusta masentuneeksi. Kurjaa mieltä riitti moneksi päiväksi ja 
saimme käydä monta keskustelua siitä, miksi äiti ei saa muutettua pojan nimeä virallisista 
papereista pois. Se vaan on semmoinen sääntö, että äidillä ei ole oikeuksia. Että voit sitten 
aikuisena itse sen muuttaa. Tyhmät sydäntäsärkevät säännöt, jotka laittavat pienen tytön 
häpeämään itseään. Onneksi joulu tuli pian ja suru Magdaleenan sisällä vaihtui iloksi. 
(Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 31.12.2013.) 

 

Ulkoiset tekijät sukupuolen määrittäjinä vaikuttavat vahvasti lasten todellisuudessa. 

Kaikki haastateltavat ja blogin kirjoittaja kertovat tilanteista ja ulkoiseen olemukseen 

liittyvistä tekijöistä, jotka aiheuttavat ympäristössä hämmennystä lapsen sukupuolesta. 

Yhteiskuntamme rajaa normeissaan sukupuolelle tyypillisen hiustenpituuden, vaatteiden 

värit ja esimerkiksi kimalteiden ja säihkeen tarkasti toiselle sukupuolelle kuuluvaksi. 
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Mikäli näitä syvään istutettuja normeja ylitetään, voi se aiheuttaa ympäristössä 

voimakastakin hämmennystä.  

 

Tällä hetkellä ei tule varsinaisesti mieleen mitään, mutta mitähän mahtaa käydä kun lapsi 

kasvaa isommaksi esim. liikuntatuntien ja harrastusten suhteen? Aiemmin päiväkodissa oli 
pitkä vaikea jakso, kun olimme juuri muuttaneet uudelle paikkakunnalle, ja lapsi arasteli 
pukeutumistaan. Pitkän aikaa meni niin, että arkisin päiväkotiin hän valitsi tarkoin 
"poikavaatteet", mutta vietti viikonlopun joka minuutin pinkissä hörhellyksessä. Sitten kun 
lapsi sai lisää itsevarmuutta ja vakiinnutti asemansa kaveripiirissä, hän alkoi muuttaa 
pukeutumistaan myös arkena. (H4) 

 

Lapsellani on pitkähköt hiukset, koska en ole niitä raaskinut leikata, ja hänellä on paljon 
punaisen värisiä tai unisex-tyylisiä vaatteita. Ehkä näistä syistä johtuen, tai jostain minulle 
tuntemattomasta syystä, tuntemattomat ihmiset usein tulkitsevat lapsen tytöksi. Mielestäni 
pienen lapsen sukupuolen jatkuva ääneen arvailu on painostavaa ja asiatonta käytöstä, oli 

lapsen oma sukupuolikokemus sitten mikä tahansa. En usko, että tällaisessa ilmapiirissä 
lapsen olisi kovinkaan helppo ilmaista sukupuoltaan vapaasti, jos se sattuisi jollain tavalla 
poikkeamaan odotetusta. (H1) 

 

Pukeutumisesta ja esim. hiusten pituudesta ulkopuoliset tulkitsevat yleensä lapsen tytöksi, 

mutta saattavat hämmentyä kun käy ilmi että lapsella on pojan nimi. Vieraammat lapset 
saattavat ihmetellä asiaa ääneen. Lapsi yleensä ohittaa hankalaksi kokemansa tilanteet 
vastaamalla välttelevästi tai poistumalla. Tuntuu että tällä hetkellä lapsi onnistuu kuitenkin 
olemaan luontevasti sellainen kuin on ja pukeutumaan kuten haluaa niin koulussa kuin 
vapaa-ajallakin. (H4) 

 

En olisi koskaan halunnut kuulla ”ehkä se on vain vaihe joka menee ohi”. Kaikilta 
hyväksynnän lapsesta normaalina juuri tällaisena, en kaipaa kuulla että ”ehkä hän 
muuttuu”, vaikka se olisikin sanottu hyvällä tarkoituksella. (H2) 

 

Sukupuolista käytävässä yhteiskunnallisessa keskustelussa ongelmalliseksi nousee 

termien luokittelevuus ja poissulkevuus. Yhteiskunta haluaa luokitella ja mahduttaa 

yksilönsä lokeroihin ja eräitä lokeroita ovat juuri kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän 

luomat hyllyt. Niille sijoitetaan yhteiskunnan jäsenet luokkiin mies tai nainen. Muita 

hyllyjä sukupuolille ovat lääketieteen diskurssissa vain eri diagnooseja edustavat 

luokittelut tai kieli, joka viittaa epäselvyyteen tai vaillinaisuuteen. Länsimaisessa 

yhteiskunnassa ei ole vielä pitkään ollut sopivia ei- lääketieteellisiä tai ei-halventavia 

termejä sukupuoleltaan moninaisille. 

 

Lääkärien mielestä lapseni on siis ikään kuin jollain tavalla viallinen poika. Minun 

mielestäni hän on vain oma itsensä, periaatteessa pitkälti poika, mutta kuitenkin myös 
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jotain muuta. Parempaa nimitystä en ole löytänyt kuin intersukupuolinen, joten ajattelen, 
että sitä lapseni on, jos jotain nimitystä on pakko käyttää.(H1) 

 

Uskon että omaksi koetun sukupuolen vapaata ilmaisemista estää pitkälti ihmisten tiedon 
puute tai lähinnä se uskomus, että jokainen ihminen on biologisesti joko mies tai nainen. 
Sukupuolen moninaisuus on tuttu ilmiö useimmille ihmisille, kun sillä tarkoitetaan 
transsukupuolisuuden tiettyjä ilmentymiä. Intersukupuolisuus tuntuu olevan vieraampi 
käsite.(H1) 

 

Jos itselle sopivaa lokeroa ei tunnu löytyvän tai lokeron etsiminen on vielä kesken, voi 

kokemus lapsesta itsestään tuntua hyvin hämmentävältä. Yhteiskunta odottaa häneltä 

johonkin lokeroon mahduttautumista. Jos yksilö ei ole cis-sukupuolinen nainen tai mies, 

oletetaan hänen kuitenkin lokeroivan itsensä siinä tapauksessa kategoriaan 

transsukupuolinen mies tai nainen. Muitakin lokeroita on viime vuosina nähty 

vaihtoehtoina, mutta niiden olemassaolon yhteiskunnallinen ja kulttuurinen laajempi 

tunnustaminen on vasta kehittymässä.  

 

Lapsen omaksi katsomasta sukupuolesta minulla ei vielä ole tietoa mutta ylipäänsä 

ympäristö asettaa kovia paineita sille, että olisi oltava ehdottomasti joko tyttö tai poika. 
(H1) 

 

Vaikka suomen kielessä persoonapronominit eivät erottele sukupuolia kaksijakoisesti, on 

ihmisillä silti tarve tietää henkilön sukupuoli tai parhaimmillaan ymmärtää syvällisemmin 

yksilön omaa kokemusta omasta sukupuolestaan. Kieli ja kulttuurinormit kielen sisällä 

ohjaavat sitä, kuinka kohtaamme ja kohtelemme toisiamme.   

 

Lasta puhutellaan poikana. itse pyrin kuitenkin mahdollisuuksien mukaan käyttämään 
lähinnä sukupuolineutraaleja ilmauksia niin hänestä kuin muista ihmisistä. En ikinä 
korosta, että pojat tekevät niin tai näin tai ovat sellaisia tai tällaisia. (H1)  

 

Usein sukupuoliin liittyvässä keskustelussa lapsen sukupuoliristiriidan kokeminen 

irroitetaan lapsesta itsestään ja syytä haetaan vanhemmista ja kasvatusmetodeista. Lapsen 

transsukupuolisuus ja sukupuolen moninaisuus nähdään sukupuolisensitiivistä kasvatusta 

kritisoivassa diskurssissa vanhempien kasvatuksen tuloksena, jonain mikä on syötetty 

lapsen ajatusmaailmaan ulkopuolelta. Magdaleenan elämä ja teot-blogin kirjoittaja oli 



 94 

saanut kritiikkiä anonyymilta kirjoittajalta siinä, että antaa lapsensa toteuttaa omaksi 

katsomaansa sukupuolta vapaasti. 

 

Terapeuttiko tässä on nyt tehnyt väärin? Tarhaikäisen lapsen saa parissa päivässä 
uskomaan vaikka mihin, jos sinnikkäästi yrittää. Vastuutonta toimintaa vanhemmilta. Oma 
poikani leikkii välillä kissaa, pitäisikö tämä 5-v kolli viedä jo leikkaukseen? Kyllä sitä vaan 
joutuu omaakin poikaa pyytämään siirtymään ruokapöytää syömään, vaikka kissat syö 
lattialla. Ja olen kieltänyt myös kissanvessan hankkimisen hänen tarpeilleen. Olenko nyt 
huono äiti? En, vaan kerron lapselleni rehellisesti mikä ja kuka hän on, aivan kuten 

terpeutti on heillekin maininnut. Kerrotaan faktat. Yhtään trans-ihmisiä halveksumatta, 
päin vastoin. On upeaa jos uskaltaa AIKUISENA näyttää todellisen itsensä. Vanhemman 
täytyy näyttää tie siihen asti. Totta on, että vanhemman täytyy tukea lasta omissa 
tunteissaan, mutta pitää pysyä todellisuudessa. (Magdaleenan elämä ja teot-blogissa 
anonyymin henkilön sosiaaliseen mediaan kirjoittama kommentti, 30.05.2015.) 

 

Anonyymi kirjoittaja katsoo, että transsukupuolisuus ja sukupuoliristiriidan kokeminen 

on verrattavissa mihin tahansa kuvitteluleikkiin ja vanhempien tehtävä on ohjata lapsi 

takaisin todellisuuteen, biologisten faktojen ääreen. Mikäli lapsi on transsukupuolinen, 

on kirjoittajan mukaan hyväksyttävää näyttää se aikuisena. Kirjoittajan ajatuksissa 

lapsuudessa täytyy yrittää muokata identiteetti biologian sanelemaan suuntaan ja mikäli 

se ei onnistu, voi lapsi aikuiseksi kasvettuaan toteuttaa omaa itseään vapaasti. Anonyymi 

kirjoittaja ei näe identiteetin kehittymistä jatkumona, joka alkaa varhaislapsuudessa ja 

muovautuu läpi elämän, vaan jonain, joka on muokattavissa ympäristön vaatimusten 

mukaiseksi. Magdaleenan elämä ja teot-blogin kirjoittaja on vastannut anonyymille 

kirjoittajalle seuraavasti: 

 

Ihmisillä on eri tapoja kasvattaa lapsia. Minusta henkilökohtaisesti on upeaa, jos jo lapsi 

uskaltaa näyttää todellisen itsensä. Neljän vuoden eläminen omaksi tuntemassaan 
sukupuolessa ei ole mikään hetkellinen päähän pistos tai ohi menevä leikki, eikä tämä 
terapeuttitäti ollut ensimmäinen viranomainen, jonka kanssa olemme olleet asian tiimoilta 
tekemisissä. Tosin ihan ensimmäinen, jonka suhtautumistapa oli ylenkatsova. Magdaleena 
on sitä paitsi nykyään koulu-ikäinen. Magdaleena kyllä joutui hyvin selkeästi kuukausien 

ajan esittämään meille asiaansa omasta sukupuolenkokemuksestaan, ennen kuin otimme 
yhteyttä transtukikeskukseen ja aloimme ottaa asiasta muutenkin selvää. Me vanhemmat 
olemme tuikitavallisia cis-sukupuolisia valkoihoisia keskiluokkaan kuuluvia heteroita, 
jotka eivät ole koskaan olleet osana vähemmistöä missään asiassa, joten asia oli meille 
aluksi hyvin vieras. Vanhemman täytyy tukea lastaan tunteissaan minunkin mielestäni ja 
jos lapsella sattuu olemaan aivoistaan ja identiteetistään poikkeava ruumis, vanhemman 
on seistävä lapsensa rinnalla, vaikka koko maailma olisi vastassa. Transsukupuoliselle 
ihmiselle sukupuoli-identiteetti on totta. Se on aivan yhtä totta, oli hän sitten lapsi tai 

aikuinen. Sukupuolituntemus saattaa muuttua, mutta silti tällä hetkellä tämä on täyttä totta, 
eikä se muuksi muutu lasta loukkaamalla. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 30.05.2015.) 
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Ympäristön suhtautumiseen liittyvissä blogiteksteissä ja haastatteluun vastanneiden 

vanhempien kirjoituksissa toistuvat huolen sävyttämät ilmaisut siitä, miten toive lapsen 

pärjäämisestä ja ympäristön hyväksynnästä seuraa mukana vanhemman ajatuksissa 

kaiken aikaa. Yhteiskunnalta ja sen jäseniltä toivotaan, että jokainen tulisi hyväksytyksi 

sellaisena kuin on, myös sukupuolensa osalta. Liikkumavaraa kaksinapaiseen 

sukupuolijärjestelmään tarvitaan, jotta jokainen yhteiskunnan jäsen tulisi kohdatuksi 

tasavertaisena, ja yksilön itsemääräämisoikeus oman sukupuolensa osalta alkaisi 

toteutua.  

 

Kirjoitan tätä blogia nimettömänä ja tyttärenikin nimi on muutettu kahdesta syystä; 

ensiksikin en haluaisi tyttöni joutuvan julmien ihmisten maalitauluksi ja toiseksi, 
huostaanotettu lapsi ei saa esiintyä julkisesti missään tunnistettavasti. Otan hienoisen 
riskin siinä, että joku meidät tunnistaa, mutta koska sydän verellä pelkään tulevaa ja 
ymmärtämättömiä tuomitsevia ihmisiä lapseni kannalta, en näe muuta vaihtoehtoa, kun 
omalla avautumisellani auttaa edes hitusen asenneilmapiirin muodostumisessa 
hyväksyvämmäksi. Mitä se on keneltäkään pois, jos kaikki saavat olla onnellisia? Mitä? 
(03.12.2013 Magdaleenan elämä ja teot-blogi) 

 

Tässäkin tutkimuksessa esiteltyjen aiempien tutkimusten valossa voidaan todeta, että 

murrosta sukupuolten laajempaan määrittelyyn on jo havaittavissa, mutta edelleen 

sukupuoli nähdään pitkälti vain kahden biologisen sukupuolen kenttänä.  Muut 

sukupuolen variaatiot ja sukupuolen moninaisuus ovat yhä vielä jotain, jota ei täysin 

yhteiskunnassa hyväksytä normaaliuden piiriin kuuluvaksi, asiaksi, jonka olemassaolo on 

luonnollinen osa sukupuolten moniäänistä kuoroa. 

 
 

5.3 Sukupuolen moninaisuus varhaiskasvatuksessa 

 

Yhteiskunnan tarjoamat kasvatusympäristöt ja niihin osallistuminen ovat olennainen osa 

nykylapsuutta. Yhtenä osa-alueena kasvatuksen kentällä on varhaiskasvatus. Tämän 

tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka sukupuoleltaan moninaisten 

lasten vanhemmat ovat kokeneet varhaiskasvatuksen osana lapsensa elämää. Kuinka 

varhaiskasvatuksessa on suhtauduttu lapsen sukupuolikokemukseen ja onko se tarjonnut 

tukea lapselle ja vanhemmalle oikealla tavalla vai lainkaan. 
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Varhaiskasvattajana pohdin tämän tutkimuksen myötä erityisesti sitä, kuinka luoda 

sellainen psyykkinen ja fyysinen oppimisympäristö varhaiskasvatukseen, jossa jokaisella 

olisi hyvä olla omana itsenään. Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää, kuinka 

varhaiskasvatus vastaisi mahdollisimman hyvin sukupuoleltaan moninaisten lasten 

tarpeisiin.  Kuinka heidät ja kaikki muut lapset tulisi kohdata sukupuolisensitiivisesti niin, 

että toiseuden tai vierauden kokemusta ei syntyisi jo varhaislapsuudesta alkaen. Kuten 

edellä tutkimuksessa on käynyt selväksi, ei ilmiön kieltäminen tai vähättely ole 

vaihtoehto lähestymistavaksi. Kasvattajien on tarvittaessa muutettava omia 

ajatusmallejaan mukailemaan tutkittua tietoa asiasta. Lasten tehtävä ei ole muuttua 

vastaamaan yhteiskunnan asettamaa kuvaa heistä. (ks. Chick & et.al. 2002, 149, 153; 

Pyne 2014, 1.) 

 

Sukupuoli ja sukupuolittavat käytänteet ovat osa lasten arkipäivää, myös 

varhaiskasvatuksen saralla.  Lasten omat ajatukset ja mielipiteet, heille suunnatut 

kulutustavarat ja median tuotteet, ympäröivän kasvatuskulttuurin heteronormatiivisuus 

tai sukupuolisensitiivisyys eivät ole sukupuolesta vapaita elämän osa-alueita. Sukupuoli 

ja sukupuoleen liittyvät tekijät eivät ole lapsuudesta ja varhaiskasvatuksesta erillään, vaan 

vahvasti läsnä myös sukupuoli-identiteettityön kautta jo varhaisesta lapsuudesta saakka. 

Identiteetti rakentuu vastaamaan fyysistä sukupuolta kulttuurisine odotuksineen, tai 

muotoutuu yksilön kokemuksena joksikin muuksi. Tärkeintä on, että identiteetti 

minkälaisena hyvänsä olisi hyväksytty, ymmärretty ja sensitiivisesti kohdattu lapsen 

kanssa toimivilla. Varhaiskasvatussuunnitelma painottaa lapsen oman mielipiteen 

huomioonottamista, ja tämän huomioinnin tulisi luonnollisesti ulottua myös 

sukupuolikokemukseen (ks. Schilt & et.al. 2009, 441; Freeman 2007, 357-358; 

Wohlwend 2012, 593; Heikkilä & et.al. 2005,12, 14.) 

 

Tutkimukseen haastatelluilla vanhemmilla ja blogin kirjoittajalla oli sekä hyviä että 

huonoja kokemuksia lapsensa varhaiskasvatuksesta ja siihen liittyvistä ammattilaisista. 

Asiallisuus ja ammatillisuus olivat merkkejä sellaisesta asian vastaanotosta, johon 

vastaajat olivat tyytyväisiä. Kuitenkin myös sana hyväksyminen toistui vastauksissa. 

Näyttää siltä, että kasvattajan oma käsitys sukupuolista ja niiden moninaisesta luonteesta 



 97 

vaikuttaa kasvattajan roolin taustalla, kun ryhmään tulee sukupuoleltaan moninainen 

lapsi.  

 

Sekä päiväkodissa että koulussa asia on otettu ammattimaisen asiallisesti vastaan: lapseen 
on suhtauduttu omana itsenään. (H4) 

 

Opettaja ei hyväksy asiaa. Yritti pakottaa tanssiaisiin tyttönä. Tästä seurasi pitkään 
kestänyt ahdistus. Ei mennyt tanssiaisiin, mistä opettaja suuttui meille vanhemmille.(H6) 

 

Päiväkoti ja koulu olivat onneksi valmiiksi tuttuja paikkoja isomman sisaruksen kautta, ja 
molemmissa paikoissa lapsi tunnettiin jo valmiiksi ennen päiväkodin ja koulun alkua. 
Henkilökunta on ollut todella ymmärtävä ja salliva, lapsi on saanut tulla mekossa 
päiväkotiin ja kouluun, kiusaamiseen on puututtu, lasta on autettu jos on tullut hankala 

tilanne vastaan (esim. kyseilyitä ”miks tolla pojalla on mekko?” tai ”onks toi tyttö vai 
poika?”). Suhtautuminen on siis ollut hyvä.(H2) 

 

Meillä on varmaan ollut tuuria: sekä aiemmassa kunnallisessa päivähoidossa että 

myöhemmässä yksityisessä päiväkodissa ja nykyisessä koulussa (lapsi on ekaluokkalainen) 
asia on otettu aika mutkattomasti. (H4) 

 

Opettajien mielestä sukupuoli on lapsen niin yksityinen aihealue, että hänen ei tarvitse 
selvittää sitä muille ollenkaan. Sukupuolen salaaminen onnistui esikoulussa ja myös ekalla 

luokalla helposti. Lasta käsitellään koulussa täysin identiteetin mukaisesti, eikä hän 
osallistu uintiin terveydellisistä syistä. (H5) 

 

Vastauksista ja blogiteksteistä ilmenee, että varhaiskasvatuksen kentällä on liian paljon 

vaihtelua sen suhteen, kuinka sukupuoleltaan moninainen lapsi kohdataan päiväkodissa. 

Aikuisten reaktiot ja mielipiteet siirtyvät lapsiin, ja aikuisilla on suuri valta vallitsevan 

tunneilmaston luomisessa.  Kohtaaminen ei saisi riippua kohtaavien ihmisten omista 

mielipiteistä tai uskomuksista, vaan sen tulisi olla tasalaatuista ja faktatietoon 

perustuvaa.. 

 

Kun menin ensimmäistä kertaa juttelemaan lastentarhanopettajan kanssa Magdaleenan 
tilanteesta, valmistauduin siihen, että joutuisin puolustelemaan ja selittelemään. 

Varauduin myös siihen, että pitäisin muille vanhemmille jonkin sortin 
keskustelutilaisuuden aiheesta ja vastailisin kiperiin kysymyksiin ja toivoisin, että kaikki 
vanhemmat olisivat moderneja ajatusmaailmaltaan, mutta lastentarhan opettajalla olikin 
toisenlainen idea. Lastentarhanopettajan mielestä pienen tyttömme housun sisältö ei kuulu 
kenellekään muulle ja hänen mielestään asia on muutenkin ihan pikkujuttu lapsessa. Ja 
arvatkaa mitä... se on toiminut! (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 17.03.2015.) 
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Ympäristön suhtautuminen vaikuttaa vastaajien mukaan lapsen sukupuolikokemuksen 

ilmaisemiseen. Hyväksyvä suhtautuminen ja vapaa itseilmaisu ovat kuitenkin 

ensiarvoisen tärkeää lapsen tasapainoisen kasvun kannalta. Vertaisryhmällä on lapsen 

elämässä suuri merkitys ja siinä hyväksytyksi tuleminen on perustarve. Ympäristön tarve 

luokitella lapsi ulkoisten seikkojen pohjalta näkyy haastateltujen vastauksissa. 

Vastauksista voi huomata ympäristön suhtautumisen vaikuttavan voimakkaasti siihen, 

haluaako lapsi isommaksi kasvettuaan olla täysin oma itsensä joka tilanteessa.  Usein 

ympäristön hämmennys liittyy siihen, että lapsen vaatetus tai ulkonäkö hiustyyleineen ei 

vastaa kulttuurissamme yleisesti hyväksyttyä, tiettyyn fyysiseen sukupuoleen liitettyä 

ulkoista olemusta.  

Pahimmillaan lapsen oma kokemus ja oikeus siihen kyseenalaistetaan aikuisten ja muiden 

lasten taholta. Aikuisten sukupuolittavat kasvatuskäytännöt päiväkodeissa vahvistavat 

lasten ajatuksia kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästä ja tuovat lasten tietoisuuteen sen, 

että muu kuin tähän järjestelmään kuuluva sukupuolen ilmaisu on jotain, joka ei ole 

normaalia. Lasten jaottelu sukupuolen mukaan esimerkiksi leikkeihin, toimintoihin ja 

ryhmiin vahvistaa kaksijakoisuutta ja jättää osan lapsista näiden kahden ryhmän 

ulkopuolelle. Sukupuolen mukaan jaottelu on tarpeetonta ja eikä sille löydy perustetta 

varhaiskasvatuksellisesti. (vrt. Janmohammed 2010.) 

 

Lähipiirin lapset ovat hyväksyneet Magdaleenan sellaisena kuin hän on. Lapset kysyvät 
toisinaan, että voiko Magdaleena olla tyttö, jos hänellä on pippeli. Olen todennut, että 
joillekkin tytöille on vahingossa kasvanut pippeli ja joillain pojilla on vahingossa pimppa, 

se ei ole tavallista, mutta ei haittaa mitään. Tämä on riittänyt lapsille, mutta ei aina 
aikuisille. Ne aikuiset, jotka eivät pysty hyväksymään asiaa, ovat jääneet lähipiiristämme 
pois. Se on valitettavaa ja surullista, mutta sille vaan ei voi mitään. Jos se asia häiritsee, 
että meidän pieni ihana valoisa, onnellinen ja rakas tyttäremme on syntynyt poikana, on 
jollekin ylitsepääsemättömän vaikeaa, sille emme valitettavasti voi mitään. (03.12.2013 
Magdaleenan elämä ja teot-blogi) 

 

Syksyn tullen Magdaleena jatkoi samassa puolipäiväisessä puhetta tukevassa 
päiväkotiryhmässä, missä oli ollut keväänkin. Niin pienet ihmiset eivät itse olisi sitä 
keksineet, ellei tarhatädeillä olisi ollut vääränlainen asenne. Magdaleena itki ahdistuneena 
päiväkotiin viedessä ja näki jatkuvasti kauhu-unia. Muutaman kuukauden päästä hän näytti 
nuken avulla, mitä lapset tekevät... lyövät, potkivat ja kourivat haaroista. Päiväkoti kielsi 

asian. Emme saaneet sosiaalitoimistolta lupaa lopettaa päiväkotia, mutta valehtelimme 
lapsemme olevan kipeä, kunnes saimme puheterapeutin lähettämään sosiaalitoimistoon 
lausunnon, että puhe on kehittynyt tarpeeksi, jotta päiväkotia ei enää tarvita 
kehityksellisistä syistä. Muutamassa viikossa painajaiset loppuivat. (03.12.2013 
Magdaleenan elämä ja teot-blogi) 
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Varhaiskasvatuksen ammattilaiset kohtaavat työssään laajan kirjon lapsia ja perheitä, 

mutta tuskin mitään muuta ihmisryhmää kohtaan jo yhteiskunta asettaa niin tiukkoja 

normeja kuin sukupuoleltaan moninaisia lapsia. Olen itse työssäni lastentarhanopettajana 

kohdannut kasvattajia, joiden mielestä sukupuoltaan moninaisesti ilmaisevat lapset ovat 

huvittavia tai sairaita ja häiriintyneitä. Liian sukupuolisensitiivinen kasvatus nähdään 

vanhempien hössötyksenä ja erikoisuuden tavoitteluna. Olen kuullut kommentteja siitä, 

että olemmehan kaikki joko miehiä tai naisia ja biologiaa on turha yrittää paeta. Yhteen 

vetona varhaiskasvatuksen kentällä olen havainnut, että lapsi nähdään liian usein 

passiivisena olentona, jonka erikoisuutta tavoittelevat vanhemmat ovat muokanneet 

haluamakseen. Lapsen oma kokemus sukupuolestaan kyseenalaistetaan ja hänet nähdään 

passiivisena oman identiteettinsä luomisen suhteen. Koska edellä mainittuja uskomuksia 

ja katsantokantoja olen omankin urani varrella kohdannut, on selvää, että 

varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee lisää tietoa ja koulutusta sukupuolen moninaisen 

luonteen ymmärtämiseen. (ks. Janmohamed 2010, 304; Schilt & et.al. 2009, 441;) 

 

Olen lähdössä huomenna kertomaan lastentarhanopettajaopiskelijoille transsukupuolisen 

lapsen hyvästä kohtaamisesta. Olen koko iltapäivän pohtinut, mitä kertoisin heille siitä. 
Miten valottaisin kulttuurihistoriallista painolastia? Miten vakuuttaisin, että kyse ei ole 
sairaudesta? Miten kertoisin asioista niin, että he osaisivat tuoda tulevaan 
työympäristöönsä tietoa asiasta niin, että translapset ympäri Suomen tuntisivat olevansa 
hyväksyttäjä omina itseinään hoitopaikoissaan. Voisiko käydä niin, että tämä olisi yksi 
niistä hyvistä lumipalloista, jotka kasvavat matkallaan. Tai ihan rehellisesti, jos edes yksi 
translapsi, yhdessä päiväkodissa saa yhden opettajan, joka kohtelee häntä 

ymmärtäväisesti, niin tämä melkein kuudensadan kilometrin ja yhden vuorokauden 
mittainen matka tulee olemaan vaivan arvoista. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 
25.02.2014.) 

 

Joskus ympäröivän yhteiskunnan normit pakottavat translapsen kasvamaan siihen 

sukupuoleen, johon on syntynyt, täysin vanhempien tietämättä. Asian lopulta selvittyä, 
vanhemmat kokevat usein syyllisyyttä siitä, että lapsi on joutunut olemaan 
syntymäsukupuolensa kahleissa ja voinut salaa huonosti. Useimmille vanhemmille ei satu 
omalle kohdalle omaa lasta, joka tuntisi olevansa toista sukupuolta, kuin on, mutta 
useimpien aikuisten lasten kasvumatkan varrelle sattuu toisten lapsia, jotka eivät tunne 

kuuluvansa siihen sukupuoleen, mihin ovat syntyneet. Keskimäärin jokaisessa 
suuremmassa koulussa on ainakin yksi transsukupuolinen tai transgender lapsi ja jos 
mahdollisimman moni lapsi on opetettu kotonaan suvaitsevaiseksi, se säästää jopa 
ihmishenkiä, sillä transsukupuolisten lasten ja nuorten keskuudessa on selvästi kohonnut 
itsemurhariski, jos lapsi ei ole saanut olla sitä sukupuolta, johon tuntee kuuluvansa. 
(Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 20.3.2014.) 

 

Vanhempien vastauksissa ja kirjoituksissa toistuivat toiveet siitä, että lapsi kohdattaisiin 

yksilönä, henkilökohtaisesti juuri omana itsenään ja että varhaiskasvatuksen 
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toimintakulttuuri olisi sukupuolisensitiivinen. Sukupuolen määrittelyn tärkeys 

yhteiskunnassamme näyttäytyi haastateltavien vastauksissa siten, että koettiin ympäristön 

vaativan yksilöä määrittelemään itsensä pysyvästi joksikin. Liukuvuutta tai joustavuutta 

sukupuolissa on vielä yleisesti yhteiskunnassamme hankala ymmärtää. 

Varhaiskasvatuksen ympäristöissä on ollut vastaajien kokemusten perusteella 

havaittavissa sekä heteronormatiivisuuteen pohjaavaa ajattelua että näiden normien 

tietoista purkamista kasvattajien taholta. Vaikka sukupuolen salaamiseen joutuminen on 

vielä kaukana siitä ihannemaailmasta, jossa saisi avoimesti olla mitä on, kuitenkin on 

otettu askel eteenpäin.  On myönnetty jokaisella lapsella olevan oikeus omaan sukupuoli-

identiteettiinsä vastasi se fyysistä olemusta tai ei. Heteronormatiivisuuden ja  

kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän omaksuminen näkyy myös muiden lasten 

kommenteissa, joissa kysytään avoimesti onko uusi lapsi tyttö vai poika. Lapset ovat 

sisäistäneet kulttuuriset normit, joissa vaihtoehtoja sukupuolille nähdään kaksi, ja jossa 

osaltaan media vaikuttaa siihen mielikuvaan, millaisia näiden kahden sukupuolen tulisi 

olla. (ks. (Zaman 2008, 111; Pyne 2014, 1-2.) 

 

Lapsen yksilöllisyys ja rauha kasvaa omaksi itsekseen tulee varhaiskasvatuksessa turvata. 

Lapsen yksityisyyteen kajoaminen on väärin kaikissa tilanteissa, myös tietenkin niissä, 

jotka koskevat sukupuolta. Kysyttäessä tuen tarpeellisuudesta ja parhaista 

varhaiskasvatuksellisista tukimuodoista sukupuoleltaan moninaisille lapsille vastaajat 

kokivat, että varhaiskasvatuksellinen tuki olisi parhaimmillaan sukupuolisensitiivisen ja 

sukupuolineutraalin toimintatavan toteuttamista. Lapsi tulisi kohdata sellaisena kuin hän 

on, ja tukea häntä sellaisissa tilanteissa, joissa toisten lasten vaikeat kysymykset tai 

kiusaaminen ilmenevät. Vastaajat toivoivat sukupuolista ja niiden moninaisuudesta 

ylipäätään keskusteltavan kaikkien lasten kanssa enemmän.  

 

Varhaiskasvatuksen kentälle toivottiin lisää keskustelua ja tiedonhankintaa. Vastaajat 

toivoivat, että lasta kohdeltaisiin ihan tavallisesti kuten muitakin lapsia. Lapselle olisi 

toivottu enemmän tukea ja aktiivisempaa puuttumista niihin tilanteiseen, kun lasta on 

kiusattu tai kyseenalaistettu sanallisesti. 
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Toivoisin varhaiskasvatukselta mahdollisimman sukupuolineutraalia toimintatapaa. 
Uskon, että ympäristössä missä ei jatkuvasti korosteta lasten eikä aikuisten sukupuolta, 
jäisi intersukupuolisille tai sukupuoliristiriitaa kokeville lapsille eniten tilaa kasvaa omaksi 
itsekseen (H1) 

 

Lapsi on saanut hyvin olla oma itsensä, mutta ainahan sitä vanhempana toivoisi vielä 
enemmän lapsen henkilökohtaista kohtaamista sellaisena kuin on. Olisin kaivannut 
lapselle vielä enemmän tukea niihin tilanteisiin, kun muut lapset kyselevät tai sanallisesti 
kiusaavat. Vaikka siis yksin lasta ei täysin jätettykään.(H2) 

 

Ettei asiasta nosteta turhaa meteliä ja lasta kohdellaan kuten muitakin lapsia. (H3) 

 

Ehkä asiasta olisi voitu enemmän puhua myös lapsille: että eivät kaikki lapset ole selkeästi 
poikia tai tyttöjä. (H4) 

 

Eettisyys ja ammatillisuus sekä lisäksi erilaiset lait ja asetukset velvoittavat 

varhaiskasvattajat kohtaamaan jokaisen lapsen sensitiivisesti ja yksilöllisesti. Onkin 

mielenkiintoista tutkia, miten kohtaaminen toteutuu tai jää toteutumatta sukupuoleltaan 

moninaisten lasten kohdalla ja miten se parhaimmillaan voitaisiin tehdä sensitiivisesti. 

Useat tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvattajien ammattitaidossa voi olla puutteita 

sukupuolen moninaisuuden kohtaamisen saralla ja nuo puutteet tulisi täyttää jo 

lastentarhanopettajien koulutuksen sisällöissä. Omien sukupuolikäsitysten reflektointi ja 

heteronormatiivisuuden tunnistaminen toimintaympäristöissä ovat tärkeitä osia 

kasvattajien omassa sukupuolitietoisuuden kehittämisprosessissa.  (ks. Chick & et.al. 

2002, 150, 153-154, Janmohamed 2010, 304.) 

 

Tutkimukseen haastatellut vanhemmat toivoivat varhaiskasvatuksen ammattilaisten 

saavan ajantasoista tietoa, jota nämä hyödyntäisivät aktiivisesti työssään. Se tukisi 

vastaajien mukaan myös omaa vanhemmuutta, kun lapsen sukupuoli tulisi hyväksytyksi. 

Vanhempi voisi luottaa siihen, että kasvattaja toimii lapsen ja perheen kanssa asiallisen 

faktatiedon tuntien, ei omien mielipiteidensä ja uskomustensa pohjalta.  

 

Minua tukisi parhaiten se, jos voisin luottaa siihen että varhaiskasvatuksen 
henkilökunnalla on ajantasaista tietoa näistä asioista. Ihan pelkkä faktojen tuntemus 
riittäisi, ei edes tarvittaisi mitään sen ihmeellisempää täydennyskoulutusta esim. 
intersukupuolisten lasten tukemiseen tms. (H1) 
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Myös jo varhaiskasvatuspuolelle tietoa tarvittaisiin lisää, vanhemmille ei välttämättä 
tarvitse sanoa että kaikki leikkivät joskus nukeilla ja mekoilla, ehkä se menee ohi. 
Ennemmin toivoisin, että mikäli vanhempia askarruttaa, aiheesta voidaan keskustella 
(neuvola, varhaiskasvatus, perheneuvola, Seta) mutta mikäli vanhempia ei askarruta 
lapsen leikki- ja pukeutuminen, ei siitä kannata tehdä numeroa ja arvailuja ”meneekö 
vaihe ohi”. (H2) 

 

Meillä Suomessa saa koulun aloittaa 6-vuotiaana esikoulussa. Pakollinen koulu alkaa 
seitsemänvuotiaana. Siksi meidän kuusivuotiaalla Magdaleenallamme oli tänään 

ensimmäinen koulupäivä. Jännitin sitä jopa enemmän kuin Magdaleena. Magdaleena 
aloitti koulun pienessä lähikoulussa ja vaikka kyläläiset ovat aina suhtautuneet 
Magdaleenaan alkuhämmästyksen jälkeen normaalisti, pelkäsin koulun alkua todella 
paljon. Hätäilin koulun pihalla itku silmässä, hakisinko koulusta iltapäivällä yksinäisen 
murtuneen pienen tytön. Mutta hainkin koulusta itsevarman nauravaisen pienen tyttäreni, 
joka oli ihan iloinen oma itsensä. Jouduin vakuuttamaan monta kertaa, että huomenna 
pääset kouluun uudestaan ja sitä seuraavana ja sitäkin seuraavana päivänä. Koulussa oli 
kiva ope ja kiva avustaja ja kivat kaikki lapset. Ja välitunnilla oli kivaa ja oppitunnilla oli 

kivaa. Maailma on muuttunut ja muuttuu edelleen pala palalta. Sosiaalisen median 
siivittämänä suvaitsevaisuus lisääntyy niin nopeasti, että ehkä ei tarvitsekaan olla 
huolissaan? Ehkä transsukupuolisuudesta tuleekin vielä niin tavallinen asia, että 
tämmöisiä blogeja ei enää tarvita. (Magdaleenan elämä ja teot-blogi, 12.08.2014.) 

 

Sukupuoli on yhä yhteiskunnassamme erojen ja toiseuden tekemisen väline. Yksilöt 

lokeroivat ja määrittelevät itseään ja toisiaan kuuluvaksi meihin tai niihin toisiin. 

Kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän osat nähdään toisilleen vastakkaisina ja eroja 

täynnä olevina vastapooleina. Sukupuolen osalta normaaliuden käsite on yhä ahdas ja 

siihen mahtumattomuus aiheuttaa usein kriisin tällaisen yksilön ympäristössä, eikä 

sukupuolen moninaista ilmaisua välttämättä nähdä positiivisena variaationa normaaliksi 

katsotussa, kaksijakoisessa sukupuolijärjestelmässä. (ks. Meadow 2010, 814; Karvinen 

2006, 1-2.) 

 

Ruotsissa jo pitkään harjoitettu tasa-arvopedagogiikka on yksi osa-avain 

sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen, mutta sen perimmäinen ongelma piilee useiden 

aiheesta tehtyjen tutkimusten pedagogisessa oletusarvossa, että kaikki lapset 

identifioituvat joko pojiksi tai tytöiksi. Sellaisenaan tasa-arvopedagogiikka ei siis tuo 

vastausta sukupuoleltaan moninaisten lasten sensitiiviseen kohtaamiseen. Eteenpäin 

muokattuna tasa-arvopedagogiikassa on kuitenkin hyviä aineksia laajemmalti 

sukupuolitietoisen pedagogiikan perustaksi. (ks. Bayne 2009, 130.) 
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Usein sukupuolisensitiivinen pedagogiikka kietoutuu kaksinapaiseen 

sukupuolijärjestelmään puhuessaan useimmiten tytöistä ja pojista, kahdesta 

mahdollisesta sukupuolesta. Kuitenkin pedagogiikka, jossa sukupuolten välisiä raja-

aitoja kaadetaan ja sukupuoli nähdään jonain, jonka ei tulisi rajoittaa yksilön valintoja, 

vastaa osaltaan myös transsukupuolisten ja muiden sukupuoleltaan moninaisten lasten 

tarpeisiin varhaiskasvatuksessa. Tiukat kahtiajaot ja kahden sallitun sukupuolen 

olemassaolon ilmaiseminen suoraan ja epäsuorasti aiheuttaa tarpeetonta tuskaa ja 

syrjäyttämistä sukupuoleltaan moninaisille lapsille. Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka 

kaksinapaisuuden ulkopuolelle käsitettynä, varhaiskasvatuksen peruskäytäntönä, tarjoaisi 

kaikille lapsille samanlaiset osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuudet ilman tiukkoja 

sukupuolinormeja. (vrt. Naisasialiitto Unioni Ry 2015, 24.) 

 

Tutkimukset nostavat leikin tärkeäksi tekijäksi sukupuoliroolien harjoittelussa ja 

sukupuoli-identiteetin rakentamisessa. Leikki on lapselle ominaista ja tyydytystä 

tuottavaa toimintaa. Leikin kautta erilaisia rooleja voi kokeilla, ja leikin avulla lapsi 

jäsentää ympäröivää todellisuutta ja maailmankuvaansa. Tästäkin syystä 

leikkimateriaaleja ja fyysisen leikkiympäristön suunnittelua tulisi tehdä 

sukupuolisensitiivisen pedagogiikan kautta, jotta kokeileminen ja rooleilla leikittely olisi 

sallitumpaa ja yksi peruskäytännöistä varhaiskasvatusympäristöissä. Leikkien, 

leikkimateriaalien ja ohjaavan kasvattajan käytäntöjen ja sanojen valinta osaltaan 

purkavat heteronormatiivisuutta varhaiskasvatuksesta. Heteronormatiivisuudesta 

sukupuolen moninaisuuden suuntaan siirryttäessä ei varhaiskasvatusympäristö enää toimi 

toiseuttajana ja syrjäyttävänä, vaan kaikki mukaan kutsuvana. (ks. Chick & et.al. 2002, 

149; Janmohamed 2010, 304;  Kalliala 2012, 204-205.) 

 

Transtukipiste painottaa osaltaan jokaisen oikeutta omanlaiseensa sukupuolen ilmaisuun 

ja onkin julkaissut internet-sivuillaan runsaasti tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja 

asian kohtaamisesta lapsuudessa. Transtukipiste on julkaissut esimerkiksi Oppaan lapsen 

sukupuolen kehityksestä huolestuneille vanhemmille  (Transtukipiste s.a.)  sekä lapsen 

oikeuksiin perustuvan lehtisoppaan Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä. 

(Transtukipiste 2011.)  Nämä oppaat sisältävät hyödyllistä tietoa vanhemmille, joita oman 

lapsen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin kehitys mietityttää. Oppaista on kuitenkin 
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luettavissa yhteiskunnan suhtautumistapaa heijastelevia osia. Molemmissa oppaissa 

yksiselitteisesti tuomitaan yksilöön kohdistuva kiusaaminen tai sukupuolikokemukseen 

puuttuminen väkisin, mutta samalla toinen opas neuvoo, miten vanhempien ja muiden 

kasvattajien on hyvä valmentaa lasta selviytymään kiusaamistilanteista. (Transtukipiste 

s.a, 5.)  

 

Varhaiskasvatuksen tulisi tarjota sukupuoleltaan moninaisille lapsille kodin rinnalle 

ympäristö, jossa saisi vapaasti olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena. 

Sukupuolisensitiivinen kasvatus yhdistettynä sensitiivisiin ja lapsen oikeuksia 

kunnioittaviin kasvattajiin luovat pohjan tällaiselle varhaiskasvatusympäristölle. Ei voida 

ajatella, että vain sukupuoleltaan moninaiset lapset hyötyisivät tällaisesta 

oppimisympäristöstä. Sukupuolisensitiivisyys osana jokaisen lapsen tasapainoista 

kasvatusta takaa yhteiskuntaamme avarakatseisia, normeja ylittäviä jäseniä, joilla on 

mahdollisuudet mihin tahansa.  

 

Uusi, 1.8.2017 käyttöön otettava Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

velvoittaa kasvattajia kohtaamaan lapset sukupuolisensitiivisesti. Asiakirja mainitsee 

sukupuolen moninaisuuden osana tasa-arvoista varhaiskasvatusympäristöä ja lausuu 

varhaiskasvatuksen olevan sukupuolisensitiivistä toimintaa. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30.) Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016 on oikeudellisesti varhaiskasvatuksen järjestäjiä velvoittava asiakirja 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30). Sukupuolisensitiivinen 

varhaiskasvatus on normi, jota myös vanhemmat voivat kasvatushenkilöstöltä vaatia, eikä 

sen toteutumista saa estää henkilön oma ideologinen ajatusmaailma. 
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6. Johtopäätökset 
 
 

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että yksilön sukupuoli-identiteetti muotoutuu 

prosessinomaisesti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tieteellä ei ole tarjota yhtä 

tyhjentävää selitysmallia sukupuoli-identiteetin muodostumiselle. Siinä vaikuttavat 

kerroksittain biologia, yksilön oma kokemus, sekä kulttuuriympäristö erilaisine 

sukupuolimalleineen ja rooleineen. Sukupuolen moninainen luonne ei myöskään saa 

tyhjentävää selitystä, vaan siihen vaikuttavat samat tekijät kuin sukupuoli-identiteetin 

muodostumisessa muutenkin. Tutkimus systemaattisine kirjallisuuskatsauksineen ja 

aineiston analyyseineen osoittaa, että yksilön sukupuoli on paljon muutakin kuin 

biologinen ilmiasu genitaaleineen. 

 

Sukupuoli yksilön itse määrittelemänä sisäisenä kokemuksena on yksilön omaa 

sukupuolikokemusta ja oman itsen määrittelyä vahvimmin ohjaava tekijä. Sisäinen 

kokemus on vahva tieto omasta sukupuolesta, eivätkä tuohon sisäiseen kokemukseen 

vaikuta esimerkiksi biologinen keho tai ympäristön paine. Kirjallisuuskatsauksessa 

aiempien tutkimusten valossa on todettu, että ihmisen omaa kokemusta omasta 

sukupuolestaan ei voida ulkoapäin tulevilla keinoilla muuttaa. Ulkoapäin tulevat normit 

voivat saada yksilön peittämään todellisen sukupuolikokemuksensa, mutta sisäinen 

kokemus ei muutu. 

 

Identiteettiä on kuitenkin mahdollista ulkoapäin haavoittaa ja saada yksilö tuntemaan 

itsensä eriarvoiseksi tai vialliseksi. Haastattelu- ja blogiaineistosta käy ilmi, että toive 

joukkoon kuulumisesta ja tunne joukon ulkopuolelle jäämisestä on vahvasti läsnä 

sukupuoleltaan moninaisten lasten keskuudessa. Oma sukupuoli on asia, johon muut eivät 

suhtaudu aina mutkattomasti. Yksilön oma identiteetti ja kokemus omasta itsestä voivat 

olla vahvoja ja ehyitä, mutta identiteetti ei tule hyväksytyksi muiden silmissä.  

 

Yhteiskunta määrittelee yhä vahvasti sen, keitä sen jäsenten on lupa olla sukupuoleltaan. 

Yhteiskuntarakenne perustuu pitkälti kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään ja sen 

ulkopuolelle jääviä yksilöitä katsotaan pitkälti lääketieteellisten ja psykiatristen linssien 
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lävitse. Yhteiskunta määrittelee jäsenensä jo ennen syntymää tai viimeistään 

syntymähetkellä kuulumaan joko naisten tai miesten ryhmään. Tässä vaiheessa yksilön 

omalla identiteetillä ei katsota olevan merkitystä, vaan jako perustuu ulkoisiin 

sukupuolen tunnusmerkkeihin. Tästä hetkestä alkaen lasta aletaan kasvattaa sen roolin 

mukaisesti, joka katsotaan kulttuurisesti sopivaksi. Mikäli jakoa ei voida tehdä ja lapsen 

biologiset tunnusmerkit ovat epäselvät, on lääketiede valmis menemään niin pitkälle, että 

lapsi muokataan kirurgisesti sopimaan kaksijakoiseen sukupuolikategoriaan.  

 

Myöhemminkään yksilöllä ei ole mahdollista määrittää omaa sukupuoltaan itse 

ilmoittamalla, vaan mikäli biologinen sukupuoli ei vastaa koettua, käynnistyvät 

pitkäkestoiset tutkimukset asian selvittämiseksi. Sukupuoliristiriitaa kokevien lasten 

kohdalla hyvin usein tarjotaan tukimuodoksi psykiatrista palvelua. Tutkimuksen 

perusteella voidaan todeta, että yhteiskunta on voimakkaasti mukana jäsentensä 

sukupuolen määrittelyssä ja ilmaisun vapaudessa yksilöiden syntymästä lähtien. 

Tutkimukseen osallistuneilla vanhemmilla oli huoli lapsensa tulevaisuudesta 

yhteiskunnassa, joka yhä on sukupuolen osalta vahvasti kaksijakoinen.  

 

Sukupuolen moninaisuus varhaiskasvatuksessa ei ole ollut pitkään esillä. Tässä 

tutkimuksessa on osoitettu, että Ruotsin mallin mukainen tasa-arvopedagogiikka sisältää 

paljon hyviä elementtejä sukupuolten sensitiiviseen kohtaamiseen varhaiskasvatuksessa, 

mutta sekään ei ole ongelmaton pedagogiikka. Se pohjaa myös voimakkaasti oletukseen 

kaksijakoisesta sukupuolijärjestelmästä. Tulisikin mieluummin kehittää sukupuolten 

moninaisuuden kohtaamista sukupuolisensitiivisen pedagogiikan näkökulmasta, mikä ei 

aseta tarkkoja kategorioita, joihin lasten oletetaan mahduttautuvan. On aika luopua 

ajatuksesta, että kaikki lapset ovat joko tyttöjä tai poikia. Sukupuolten kirjo on paljon 

laajempi, ja ainoa vaihtoehto toimivaan vuorovaikutukseen on sukupuolisensiviivisyys, 

johon myös uusi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 varhaiskasvattajat 

velvoittaa. Tutkimuksen aineistossa vanhemmat pitivät sukupuolisensitiivistä 

pedagogiikkaa ainoana oikeana lähestymistapana nykymaailman varhaiskasvatuksessa.  

 

Tutkimus osoittaa, että kasvattajina toimivien henkilöiden on ymmärrettävä sukupuolen 

moninaisuuden käsite ja alettava siitä lähtökohdasta kehittää omaa sukupuolisensitiivistä 
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kohtaamistaan lasten kanssa. Tutkimuksessa todetusti kaikki lapset hyötyvät 

sukupuolisensitiivisestä pedagogiikasta. Tutkimukseen haastatellut ja blogin kirjoittaja 

peräänkuuluttavat tiedon lisäämistä sukupuolen moninaisuudesta, ja tutkijan oman 

kokemuksen mukaan sille on nykyisessä varhaiskasvatusmaailmassa huutava tarve.  

 

Sukupuolisensitiivinen kasvatusympäristö edellyttää ymmärtäviä ja tietoisia kasvattajia. 

Hyväksyvä ja salliva kasvuympäristö toteutuu, kun kasvattajat ymmärtävät laajasti 

sukupuolen käsitettä ja suhtautuvat pelottomasti sukupuolen variaatiomahdollisuuksiin. 

Lapset tarvitsevat monenlaisia malleja arkeen- mitä on olla ihminen ja miten monin eri 

tavoin ihminen voi kokea ja saa ilmaista sukupuolensa.  
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7. Tutkimuksen luotettavuus  
 
 

Tässä tutkimuksessa haastatteluun osallistui vain sellaisia vanhempia, jotka ovat 

hyväksyneet lapsensa sukupuolen moninaisuuden ja sukupuolen ilmaisun. Käytännössä 

tutkimukseen olisi ollut hyvin vaikea, jollei jopa mahdoton löytää vanhempia, jotka 

lapsensa sukupuolista ilmaisua eivät hyväksy. Sellaisia vanhempia on vaikea tavoittaa, 

koska käytännössä he eivät myönnä asian olemassa oloa tai eivät ainakaan halua vastata 

asiaan liittyviin kyselyihin. Täten voidaan katsoa, että aineisto edustaa kapea-alaisesti 

vain sukupuolen moninaisuuden kanssa sinut olevia vanhempia.  

 

Suhteellisen kapeasta vastaajajoukosta huolimatta tutkimusaineisto tarjoaa väylän nähdä 

millaista on elää lapsuuttaan sukupuoltaan totutusta poikkeavalla tavalla ilmaisevana 

lapsena tai intersukupuolisena lapsena. Henkilöiden oma kokemus, aiheesta käytävä 

yhteiskunnallinen keskustelu, lääketieteen tutkimustulokset ja suhtautumisnäkökulma, 

sekä kulttuurinen näkökanta sukupuoliin täydentävät tässä yhteiskunnassa vallitsevan 

kuvan sukupuolista ja siitä, kuinka totutusta poikkeava sukupuolen ilmaisu tai ilmiasu 

koetaan ja nähdään.  

 

Mikään näkökulma yksistään ei tarjoa riittävän laveaa valokeilaa ilmiön tarkasteluun, 

vaan osaltaan jokainen, erillinen katsantokanta tuo esiin oman osuutensa koko kuvasta. 

Olemassa oleva teoreettinen tutkimustieto ja yksilöiden oma kokemus piirtävät ilmiölle 

ääriviivat ja kokemusta on mahdollista tuoda yleisempään tietoisuuteen. Tutkimuksessa 

selvitetään, millaista elämä sukupuoleltaan moninaisena lapsena tässä yhteiskunnassa on 

ja minkälaista roolia varhaiskasvatuksen on mahdollista näytellä ilmiön eri osa-alueilla. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa, kuten tässä, voidaan myöntää, että tutkimuksessa 

vaikuttavat tutkijan ikä, asenne ja havainnot, koska tutkija on tutkimuksen asetelman 

luoja ja hän tulkitsee sitä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 136.) Laadullinen tutkimus ei täten 

koskaan voi olla täysin vapaa tutkijansa vaikutuksista.  
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Tässä tutkimuksessa esitelty ja analysoitu aineisto on kerätty asiasta parhaiten pienten 

lasten kohdalla kertomaan pystyviltä henkilöiltä – lasten vanhemmilta. Tietenkään he 

eivät ole lähtökohtaisesti parhaita vastaamaan toisen yksilön sisäiseen kokemukseen 

liittyviin asioihin, mutta toiseksi paras tietolähde he ovat. Mitä pienemmästä lapsesta on 

kyse, sen mahdottomampaa on ensikäden tiedon saaminen suoraan kokijalta itseltään. 

Tästä syystä olen perustanut tutkimukseni ja sen tulokset vanhemmilta keräämääni 

aineistoon haastatteluiden ja blogikirjoitusten muodossa ja niiden analyysiin. 
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8. Pohdinta 
 
 

Kaiken kohtaamisen avain on sen asiantilan hyväksyminen, että hyvinvoivia yksilöitä ei 

voida kasvattaa niin kauan kuin kasvatettavan tulee piilottaa omaa identiteettiään tai 

rajoittaa tai hävetä sitä. Kun tavoitteena on hyvinvoivien yksilöiden kasvatus, voidaan 

tavoitteeseen päästä tukemalla lapsia oman itsensä hyväksymisessä ja sellaisen 

kasvatusilmapiirin luomisessa, jossa jokainen saa ilman kyseenalaistusta olla se joka on, 

itsemäärittelemänsä versio itsestään.  

 

Jokaisella tulisi elämässään ja kaikissa siihen kuuluvissa ympäristöissään olla oikeus olla 

oma itsensä ja itse määritellä oma identiteettinsä. Mallon (& et.al. 2006.) viittaavat artik-

kelissaan Busting Out of the Child Welfare Closet: Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender-Affirming Approaches to Child Welfare Hordeen (1984), jonka sitaatin ha-

luan liittää myös tähän tutkimukseen sellaisenaan:  

 

Tell them about how you're never really a whole person if you 

remain silent, because there's always that one little piece inside 

you that wants to be spoken out, and if you keep ignoring it, it 

gets madder and madder and hotter and hotter, and if you don't 

speak it out one day it will just up and punch you in the mouth 

from the inside. 

—Audre Horde (1984, 42). 

 

Kuten tästä tutkimuksesta ja siinä esitellyistä kokemuksista käy ilmi, on itsensä 

kieltäminen vahingollista ja lopulta myös mahdotonta. Runon sanoin on mahdotonta tulla 

kokonaiseksi ihmiseksi, jos joutuu pysyttelemään hiljaa, koska tuo pieni hiljainen pala 

vaivaa ja haluaa tulla esiin.  Vaikeneminen johtaa lopulta monenlaisiin ongelmiin, eikä 

lopputuloksena ole ehjää, identiteetiltään kokonaista yksilöä, joka voisi elää onnellisena. 

 

Tämä tutkimus esittää perustellusti kysymyksen, onko sukupuoli ja sukupuolen ilmaisu 

yksilön oma asia? Tämän tutkimuksen tutkimustulosten mukaan voidaan todeta, että 

sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat yksilön ominta ja sisintä kokemusta, 
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jotain niin ihonalaista, ettei kellään muulla eikä millään instanssilla olisi todellista 

oikeutta puuttua niihin. Tulokset tässä tutkimuksessa kertovat kuitenkin myös sen, että 

yksilön sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti on syntymästä asti jotain sellaista, joka on 

alttiina muiden katseille ja toimenpiteille.  

 

Lääketiede alkaa normittaa ja valmistaa lasta heti syntymän hetkellä, mahdollisesti jo 

ennen syntymää, merkitsemällä onko lapsi nais- vai miespuolinen. Mikäli tätä jakoa ei 

voida yksiselitteisesti suorittaa, seuraa kriisi, häiriötila jossakin vakaaksi katsotussa ja 

muuttumattomassa. Tällöin yhteiskunta odottaa yksilön muuttuvan, sopeutuvan ja 

asettuvan sellaiseen sukupuolen normiin, joka voidaan määritellä joksikin. Vielä 

yhteiskunta ei osaa suhtautua sellaiseen yksilöönsä, joka ei mahdu sen asettamiin 

raameihin.  Häiriöksi katsottu sukupuolen ilmaisun tapa ei ole häiriö yksilössä, vaan se 

on pikemminkin häiriö yhteiskunnan kapeissa raameissa, joihin mahtumattomat 

määritellään epänormaaleiksi.  

 

Lapselle opetetaan normaaliuden käsitettä heti syntymästä lähtien. Ympäröivä kulttuuri, 

sen sex- ja genderkäsitykset pakottavat lapsen alusta asti kysymään itseltään kysymyksen 

olenko minä normaali ja hyvä tällaisena kuin olen? Normaalius määritellään ulkoapäin, 

eikä yksilön sisäisellä kokemuksella vaikuta olevan jalansijaa oman itsen määrittelyssä. 

Räikeimmin tämä näkyy intersukupuolisten lasten kohdalla, joita lääketiede kiirehtii 

leikkaamaan muottiin sopiviksi. Sukupuoli merkitään joksikin vääräksi ja ulkopuoliseksi 

heidän kohdallaan jo varhaislapsuudessa, koska yhteiskunnalla ei ole heille sopivaa 

muottia tai kategoriaa, joka olisi osa normaaliuden käsitettä.  

 

Yhteiskunta kykenee haavoittamaan syvästi yksilöä ja mitätöimään pahimmassa 

tapauksessa sukupuolikokemuksen. Juuri tämän kokemuksen, jonka pitäisi olla yksilölle 

voimanlähde, vapaasti virtaava ilmaisu. Se miten ympäristö kohtelee sukupuolen 

ilmaisua, kertoo enemmän yhteiskunnasta kuin yksilöstä. Yhteiskunnan tarve työntää 

marginaaliin ja määritellä yksilöitä ja näiden sukupuolta niin monin eri tavoin on 

häkellyttävän suoraviivainen ja periksi antamaton prosessi. Diskurssi sukupuolen 

ympärillä kertoo tarpeesta tunkeutua yksilön intiimeimpään sisäiseen kokemukseen ja 

puuttua sekä mallintaa tätä kokemusta yhteiskuntaan soveliaaksi kaksinapaisuudeksi. 

Miksi kulttuuri haluaa polarisoida sukupuolen? Mainonta korostaa entistä enemmän 
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sukupuolen sex-tunnusmerkkejä ja tarjoaa yksilöille välineitä ylikorostaa ja alleviivata 

biologista sex-tunnusmerkistöä. 

 

 Jos yksilön oma sukupuolen ilmaisu ja identiteetti eivät kerrostu fyysisen kehon varaan 

totutulla tavalla, altistaa yhteiskunta hänet pitkällisiin tutkimuksiin ja analyyseihin, joissa 

halutaan todentaa ulkopuolisen tahon määrittelemänä yksilön oma sukupuolikokemus ja 

sen totuudellisuus. Ihmisen itsensä tunne tai tieto asiasta ei riitä, yhteiskunnan on saatava 

tehdä määrittely itse omien lääketieteellisten sekä kulttuuristen tekijöidensä valossa. 

Mikäli yksilö tämän prosessin aikana kykenee esittämään kulttuurisesti oikeanlaista 

sukupuoliperformanssia, myöntyy yhteiskuntakin tunnustamaan sen kokemuksen 

todenperäisyyden, jonka yksilö on tiennyt itse jo pitkään tai aina.  

 

Cis-sukupuolisten lasten kohdalla ei tehdä oletuksia siitä, että lapsen ilmentämä 

sukupuoli on häilyvä tai muuttuva, jotain joka on vielä kokemuksena vaillinainen, ja josta 

lapsi itse ei voi olla varma. Miksi näin siis ajatellaan transsukupuolisen lapsen kohdalla? 

Tässäkin yksilöä pyritään määrittelemään ja oma sisäinen kokemus mitätöidään. 

Lääkkeeksi ja ratkaisuksi tarjotaan psykiatrista hoitoa ja sukupuolikokemuksen 

vähättelyä, kuten tähän tutkimukseen haastateltujen kertomuksista voidaan lukea. 

 

Tämä tutkimus pyrkii antamaan äänen sille moniääniselle kuorolle, jossa lääketiede, 

biologia ja kulttuurinen sekä kasvatuksellinen näkökulma sukupuoleen ja sukupuoli-

identiteettin muodostavat käsityksemme sukupuolesta. Kuoroon liittyvät yksilöiden omat 

ainutkertaiset elämänkokemukset, jotka osaltaan monimutkaistavat ja puolustavat 

yksilöllisyyttä, intiimiyttä ja vaativat tilaa tälle yksilöllisen sukupuolen ilmaisun 

oikeutukselle. Hyvä yhteiskunta antaa tilaa yksilölle olla olemassa. Viime kädessä 

joidenkin marginalisoiminen kaventaa kaikkien elämisen tilaa ja heikentää yhteisön 

elinvoimaisuutta yksilöitään vähättelemällä. Sukupuoli kontrollin kohteena on 

heikentävä suhtautumistapa. Tulisi pyrkiä sukupuoleen elinvoiman lähteenä niin 

yksilöllisesti kuin yhteiskunnallisesti. Sukupuolen ilmaiseminen on luovaa toimintaa, 

joka kumpuaa yksilön herkimmästä, yksityisimmästä alueesta, jonne yhteiskunnalla ei 

tulisi olla kaventavine määrittelyineen asiaa. 
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Varhaiskasvatuksen kentällä vaihtoehdoksi sukupuolen moninaisuuden esiintuomiselle 

tarjotaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta, joka osaltaan laventaa sitä raamia, johon jo 

varhaiskasvatuksessa yksilöä liian usein puristetaan. Monet sukupuolittavat käytännöt 

ovat tiedostamattomia ja tahattomia, mutta yhtä kaikki toiseuttavia ja haavoittaviakin. 

Kasvattajien itsereflektio ja omien ajatus- ja käyttäytymismallien tunnistaminen on 

prosessi, joka jokaisen sukupuolisensitiivisen kasvattajan tulee käydä lävitse voidakseen 

aidosti tukea ja mahdollistaa sukupuolen moninainen ilmaisu varhaiskasvatuksesta 

lähtien.  

 

Sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta on kuitenkin ensin riisuttava kaikki se totuttu 

kaksinapaisuus sukupuolen osalta, mikä yhteiskunnassamme vallitsee. On luovuttava 

sellaisesta puheesta, jossa eritellään pedagogiikkaa tyttö- ja poikapedagogiikkana tai 

tehdään voimakkaita vastakkainasetteluja sukupuolten kaksijakoisuudesta. Monet 

ruotsalaiset tutkimukset tasa-arvopedagogiikasta pohjaavat samaan kapea-alaiseen 

sukupuolen kaksinapaisuuteen kuin muukin yhteiskunta.  

 

Moniäänisyyttäkin on onneksi nykyisin enemmän kuuluvissa ja sukupuoli käsitetään 

laajemmin kuin vain kahdeksi vaihtoehdoksi. Tämä käsitys tulee kuitenkin vielä siirtää 

myös varsinaista kasvatustyötä tekevien mieliin niin, että sukupuolisensitiivisyys on 

varhaiskasvatuksen normi, eikä jotain jota kasvattaja voi vain halutessaan toteuttaa. 

Sukupuolisensitiivisyydelle on annettava vahva jalansija varhaiskasvatussuunnitelmassa, 

ja sen tulee olla osa jokaista varhaiskasvatusta tarjoavaa tahoa.  

 

Käsityksemme sukupuolista on lavenemassa, mutta samalla yhteiskunnalliseen 

keskusteluun on liittynyt myös niitä ääniä, jotka kovaäänisesti puolustavat perinteistä 

sukupuolijakoa ainoana oikeana ja luonnollisena vaihtoehtona. Sukupuolikäsitys on 

vahvasti polarisoitumassa, ja ääripäät siirtyvät koko ajan kauemmaksi toistensa 

ajatusmaailmasta. Tällaisessa yhteiskunnassa voi olla vaikeaa löytää paikkaa ja tilaa, 

jossa eri ääripäihin sijoittuvat äänet löytäisivät yhteisen keskusteluareenan asiaan liittyen.  
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Selvää on, että tutkimusta ja keskustelua kuitenkin tarvitaan. Tieteellisen tutkimuksen 

kenttä Suomessa ei ole vielä varsinaisesti herännyt tutkimaan lasten sukupuolen 

moninaisuutta, mutta nyt on korkea aika tehdä se. Kieltämällä ilmiön olemassa olon 

tuemme vain sitä hiljaisuuden tilaa, jossa yksilön oma ääni sukupuolensa osalta on 

tukahdutettu. Ilmiön vähättely tai puhe identiteettikokemuksen ohimenevyydestä johtaa 

osaltaan siihen, että osa lapsista kokee olonsa ulkopuolisiksi ja vääriksi. Tukemalla lapsen 

identiteettiä tässä ja nyt hyväksymme lapsen sukupuolikokemuksen todeksi, juuri 

sellaisena, kuin lapsi sen sillä hetkellä kokee. Jatkotutkimusaiheeksi sopisi hyvin lasten 

sukupuolten moninaisuuteen liittyvän pedagogisen otteen tutkiminen ja kehittäminen. 

Kuten tämän luvun alkupuolen runossa sanotaan, hiljaisuus ilmiön ympärillä ei enää ole 

vaihtoehto.  

 

Tutkijana esitän nöyrimmät kiitokseni niille kaikille kohtaamilleni lapsille, jotka aikanaan 

herättivät minut pohtimaan sukupuolta ja sen moninaisuutta. Niille, jotka kaikesta 

huolimatta uskalsivat olla identiteetiltään sitä, minkä omaksi kokivat, sekä niille, joiden 

kokemuksen yhteiskunnan normitus pyrki tallomaan. Teidän sukupuolenne on minulle 

totta.  
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Liitteet 

 

Liite 1:  

 

Haastattelulomake/ gradu ”Sinun sukupuolesi on minulle totta”/ Emmi Kamula-Enqvist 

 

 

1. Minkä ikäisenä ja millä tavoin lapsesi alkoi ilmentää kokemaansa 

sukupuoliristiriitaa/ kuinka lapsesi intersukupuolisuus havaittiin? Kuinka lapsi 

kokee oman sukupuolensa? 

 

 

2. Mistä olet vanhempana hankkinut tietoa ja tukea intersukupuolisuuteen / 

sukupuoliristiriitaan liittyen? Koetko saaneesi tukea ja tietoa? 

 

 

3. Kuinka puhutte lapsen kanssa hänen sukupuolikokemuksestaan? 

 

 

4. Kuinka lapsi itse suhtautuu omaan sukupuolikokemukseensa? 

 

 

5. Oletteko puhuneet lapsen kokemasta sukupuoliristiriidasta/ 

intersukupuolisuudesta avoimesti perheen ulkopuolisille tahoille? Jos olette, 

keille olette asiasta kertoneet (sukulaisille, varhaiskasvatuksen työntekijöille, 

koululle, ystäville jne?) 

 

 

6. Kuvaile millä tavoin asia on otettu vastaan edellä mainittujen tahojen toimesta? 

 

7. Voiko lapsi kodin ulkopuolella ilmaista omaksi katsomaansa sukupuolta 

vapaasti?  

 

8. Jos omaksi koetun sukupuolen ilmaisu ei kaikkialla ole mahdollista, mitkä ovat 

ne paikat, joissa lapsi ei voi olla oma itsensä sukupuolen osalta? Millaisia ovat 

estävät syyt? 

 

  

9. Kuvaile, miten ammattikasvattajat, kuten lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja 

alakoulun opettajat ovat lapsen sukupuoliristiriidan kokemiseen/ 

Intersukupuolisuuteen suhtautuneet? 

 

10. Millaista tukea kaipaisit/ tai olisit kaivannut varhaiskasvatuksesta lapsellesi? 

 

11. Millaista tukea kaipaisit/ tai olisit kaivannut varhaiskasvatuksesta itsellesi? 
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12. Mitä muuta haluat aiheesta kertoa? 

 

 

Kiitos vastauksistanne! Palautathan lomakkeen sähköpostitse osoitteeseen: emmi-

kaisa.kamula@helsinki.fi 08.04.2016 mennessä! 
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Liite 2.  

Saatekirje 

 

Hei!  

Kiitos vielä teille kaikille, jotka olette kiinnostuneita vastaamaan graduuni liittyvään 

haastatteluun! 

 

Tämän viestin liitteenä on kysymyslomake graduni ”Sinun sukupuolesi on minulle totta” 

haastatteluosuuteen liittyen. Voitte täydentää vastaukset suoraan kysymysten alle ja 

lähettää lomakkeen minulle sähköpostin liitetiedostona.   

 

Takaisin minulle lähettämänne haastattelulomakkeet käsitellään ja säilytetään 

asianmukaisesti niin, että ne eivät joudu tämän tutkimuksen ulkopuolisten tahojen käsiin. 

Vastauslomakkeitanne tällaisenaan käsittelevät ainoastaan minä, sekä pro graduohjaajani 

Nina Sajaniemi. Haastatteluaineisto tallennetaan ilman tunnistetietojanne ja niitä 

käsitellään virusturvaltaan ajantasaisilla tietokoneilla. Vastauksianne käytetään ja 

julkaistaan vain tässä minun gradussani, nimettömästi tietenkin! Nimettömyys taataan 

joka työvaiheessa. Gradun valmistumisen jälkeen vastauslomakkeenne tuhotaan 

asiaankuuluvasti. 

 

Toivoisin voivani saada lomakkeet täytettyinä takaisin perjantaihin 08.04.2016 

mennessä. Mikäli teillä herää kysyttävää, vastaan mielelläni! 

 

Hyvää kevättä toivottaen,  

 

Emmi Kamula-Enqvist 
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