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Autismikirjon ihmisten kokemus sukupuolesta poikkeaa muita useammin yhteiskunnan 

binaarista sukupuolinormista. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella Scopus-

tietokantahakuun perustuen, miten autismi vaikuttaa sukupuolen kokemukseen ja 

miten sukupuolikokemus vaikuttaa autismikirjon ihmisten elämään. Tutkimukset jaettiin 

lääketieteen ja psykologian, eriarvoisuuden sekä sukupuolen käsitteen ylittävään 

näkökulmaan. Autismikirjon piirteille ja sukupuolen moninaisuudelle ei löytynyt kasvuun 

ja kehitykseen liittyvää yhteistä selittävää tekijää. Autismikirjon ihmisillä oli 

huomattavissa lapsesta asti syntymässä määritetyn sukupuolen stereotyyppisestä 

ilmentämisestä poikkeavaa sukupuolen ilmentämistä ja sukupuoleen identifioitumista. 

Myös muut kuin heteroseksuaaliset suuntautumiset olivat yleisempiä autismikirjon 

ihmisillä verrattuna verrokkiväestöön. Autismikirjon piirteiden ja sukupuolen 

moninaisuuden yhteys oli tutkimusten perusteella selvä. Sukupuoleltaan moninaisilla 

autismikirjon ihmisillä havaittiin huomattavasti enemmän mielenterveyden häiriöitä ja 

työttömyyttä. Lääkäreiden keskuudessa haasteeksi koettiin sukupuoleltaan moninaisten 
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autismikirjon ihmisten erityiskysymyksiin nähden riittämätön koulutus. Sukupuoleltaan 

moninaiset autismikirjon ihmiset kokivat autismin vaikuttavan vuorovaikutukseen ja 

vakavasti otettavuuteen terveydenhuollossa. Yhteiskunnassa vallitseva transfobia 

aiheutti pelkoa ja epävarmuutta sukupuolikokemuksen julkituomisessa. 

Vähemmistöyhteisöt koettiin positiivisena, ja transitio hyvinvointia tuovana asiana. 

Sukupuolen käsitteen ylittävässä näkökulmassa kyseenalaistettiin yhteiskunnan 

sukupuolinormit ja sukupuolille asetetut oletukset. Lähtökohdaksi autismikirjon 

ihmisten tutkimukseen nähtiin se, että autismikirjon ihmiset eivät pystyisi tarjoamaan 

asianmukaista näkemystä omaan käytökseensä. Tästä näkökulmasta tarjottiin teoriaa, 

jossa autismikirjon ihmisten kokemus sukupuolesta olisikin pätevä ja autenttinen, ja 

joiden kautta pystyisimme oppimaan sukupuolesta autismikirjon ihmisten näkemyksen 

kautta. Loppupäätelmänä tutkielmalle totean, että tulevaisuudessa on tarvetta 

tutkimukselle autismikirjon ihmisten seksuaalisuudesta ja sukupuolen kokemuksesta, 

erityisesti yhteiskunnan vaikutuksesta sukupuolen kokemukseen.
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1 Johdanto 

 

Autismikirjon ihmisten kokemus sukupuolesta poikkeaa muita useammin yhteiskunnan 

binaarista sukupuolinormista (1). Yhdistäviä taustatekijöitä autismikirjon häiriöiden ja 

sukupuolen moninaisuuden välillä on tutkittu, mutta varsinaista selittävää tekijää 

näiden kahden välillä ei ole todettu. Tämän tutkielman tavoite on selvittää 

systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen perustuen, miten autismi vaikuttaa sukupuolen 

kokemukseen ja toisaalta, miten sukupuolikokemus vaikuttaa autismikirjon ihmisen 

jokapäiväiseen elämään. 

 

 

1.1 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkielmani perustuu systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen. Aineistona syventävälle 

tutkielmalle toimi systemaattinen tiedonhaku Scopus-tietokannasta hakusanoilla 

’autism’ ja ’gender identity’ 1.1.2016-15.6.2021, jota on rajattu tämän syventävän 

tutkielman aiheen rajoissa. Haku käsitti 82 artikkelia. Tämän lisäksi tein kohdennettuja 

täydentäviä hakuja. 

 

 

1.2 Mitä on sukupuolen moninaisuus? 

 

Sukupuolen moninaisuuteen luetaan sekä sukupuolivähemmistöt että 

sukupuolienemmistöt. Sukupuoli koostuu ihmisen erilaisista ominaisuuksista, joita ovat 

niin geneettiset, kehitykselliset, hormonaaliset, fysiologiset, psykologiset, sosiaaliset 

kuin kulttuuriset ominaisuudet. (2) Sukupuoli-identiteetti kuvaa sitä, miten ihminen 

kokee oman sukupuolensa ja ilmaisee sitä. Seksuaalinen suuntautuminen taas kertoo 
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siitä, kehen ihminen tuntee tai ei tunne seksuaalista halua. (3) Nykyään tiedostetaan, 

että sukupuoli-identiteetti ei lähtökohtaisesti ole yhteydessä seksuaalisuuteen (4). 

 

Tässä tutkielmassa käytetään termiä sukupuoleltaan moninaiset, joilla viitataan 

sukupuolivähemmistöihin, kuten transsukupuolisiin sekä ei-binaarin 

sukupuolikokemuksen omaaviin, joista käytetään myös termiä muunsukupuoliset. 

Kaikki binaarisen sukupuolijaon ulkopuolelle jäävät ihmiset eivät koe 

muunsukupuolisuutta omaksi sukupuoli-identiteetikseen. Tutkielman liitteissä on 

esitelty taulukkomuodossa termejä, joita tässä tutkielmassa käytetään, sekä 

vanhentuneita termejä, joita ei suositella enää käytettävän kuvaamaan 

sukupuolivähemmistöjä tai sukupuolen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä (Taulukko 1). 

Käsitteet muuttuvat nopeasti, ja kannattaa kysyä ihmiseltä, mitä käsitteitä hän toivoo 

itsestään käytettävän.  

 

Sukupuolta voi korjata lääketieteellisesti ja juridisesti. Lääketieteellisiin sukupuolta 

vahvistaviin hoitoihin kuuluu hormonihoidot ja kirurgiset hoidot. Suomessa juridisia 

sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen. Suomessa edellytetään juridista sukupuoltaan 

korjaavalta ihmiseltä vuonna 2003 voimaan tulleen Lain transseksuaalin sukupuolen 

vahvistamisesta mukaan lääketieteellinen selvitys siitä, että pysyvästi kokee kuuluvansa 

vastakkaiseen sukupuoleen, sekä steriloimista tai muusta syystä johtuvaa 

lisääntymiskyvyttömyyttä. Näiden lisäksi juridista sukupuolta korjaavalta edellytetään 

Suomen kansalaisuutta tai asuinpaikkaa Suomessa, sekä täysi-ikäisyyttä. Translain 

päivitys on vuonna 2019 valitun hallituksen hallitusohjelmassa, ja siinä on esitetty 

poistettavaksi ainakin lisääntymiskyvyttömyyden vaatimusta. Suomi on ainoa 

Pohjoismaa, jossa lisääntymiskyvyttömyyttä edellytetään. Kansainväliset 

ihmisoikeuselimet, kuten YK:n ihmisoikeusneuvosto, on moittinut Suomea tästä. Myös 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vaatimuksen ihmisoikeussopimuksen 

vastaiseksi. (5–7) 

 

Myös terveydenhuollossa on pitkään huomioitu ainoastaan binaarinen, kaksinapainen 

sukupuolikäsitys ja monet terveydenhuollon järjestelmät ja menetelmät perustuvat vain 

tähän luokitteluun (8,9). Terveydenhuollossa sukupuolivähemmistöjen huomioiminen 
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on tärkeää, sillä merkittävä osa vähemmistöjen kokemasta terveyskuormasta yhdistyy 

heidän kokemaansa syrjintään (10). Vähemmistöjen huomioimiseen myös velvoittaa 

yhdenvertaisuuslaki, joka toteaa, että ”viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden 

toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 

yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi”. (11)  

Lakiin ja terveydenhuoltoon heijastuu aiempi käsitys sukupuolen korjaamisesta mies-

nainen-akselilla. Tätä haastaa ei-binaarit sukupuolen kokemukset, jotka nimenomaan 

autismikirjolla ovat yleisiä (1). 

 

 

1.3 Mitä ovat autismikirjon häiriöt? 

 

Autismikirjon häiriöt ovat laaja-alaisia, kehityksen eri osa-alueilla ilmeneviä oireyhtymiä, 

jotka perustuvat aivojen epätyypilliseen kehitykseen. Autismikirjon piirteet tulevat esiin 

eri ikävaiheissa: osa alkaa lapsuudessa, osa havaitaan vasta myöhemmin. 

Poikkeavuuksia voi olla sosioemotionaalisessa vastavuoroisuudessa, sosiaalisessa 

kommunikaatiossa ja kapea-alaisessa toistuvassa käyttäytymisessä, rajautuneissa 

kiinnostusten kohteissa ja aistitoiminnoissa. Ydinoireet ovat usein ilmeisiä. 

Kompensaatiokyvyt, ympäristön tuki ja muut interventiot voivat kuitenkin vaikeuttaa 

toimintakyvyn arviota. Tunnuksenomaista häiriölle on, että se rajoittaa jokapäiväistä 

elämää. Toimintakyvyn ongelmissa on kuitenkin yksilöllistä vaihtelua. (12) 

 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan autismikirjon häiriöiden esiintyvyydeksi arvioidaan 

1–3 %. Häiriöt ovat 2–5 kertaa yleisempiä pojilla kuin tytöillä. On epäilty, että nykyiset 

diagnostiset kriteerit eivät tavoita tyttöjen autismin kirjon piirteitä. (12,13) Tässä 

tutkielmassa käytän autismikirjon häiriön sijaan käsitteitä autismikirjon ihminen ja 

autisti. Käsitelinjaukseni noudattaa Suomen Autismikirjon Yhdistyksen suositusta(14). 

Autismikirjon häiriö -muotoa käytettäessä tarkoitetaan diagnostiset kriteerit täyttäviä 

autismikirjon piirteitä. Häiriö-muotoa käytetään myös, jos viitatuissa tutkimuksissa on 

käytetty tätä muotoa. 
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1.4 Trans- ja muunsukupuolisuuden sekä autismikirjon 
yhteisesiintyvyys 

 

Niiden henkilöiden parissa, jotka hakeutuvat sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin, on 

todettu poikkeuksellisen paljon autismikirjon häiriöitä (15). Myös autismikirjon ihmisten 

parissa on poikkeuksellisen paljon ei-binaareja sukupuolikokemuksia (1). 

Yhteisesiintyvyys aiheuttaa hoidollisia haasteita ja samaan aikaan autismikirjon ihmiset 

kokevat syrjintää sukupuoli-identiteetin tutkimuksissa ja hoidoissa autismikirjon 

erityispiirteiden vuoksi (16).  

Väitänkin, että lääketieteessä ja psykologiassa suhtaudutaan autismikirjon trans- ja 

muunsukupuolisiin ihmisiin ensisijaisesti häiriö- ja puutenäkökulmasta, kuten 

patofysiologiaa etsimällä. Tämän katsaukseni tavoite on laajentaa näitä näkökulmia 

monitieteisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Perehdyn tutkielmassani tarkemmin 

sukupuolen moninaisuuden ja autismikirjon yhteisesiintyvyyteen kuvaamalla 

lääketieteellispsykologisia, eriarvoisuutta painottavia ja kaksinapaisen 

sukupuolikäsityksen ylittäviä näkökulmia. 

 

 

2 Lääketieteellinen ja psykologinen näkökulma 

 

Trans- ja muunsukupuolisuuden ja autismikirjon yhteisesiintyvyyteen on etsitty 

biologista, yksilönkehitykseen liittyvää selittävää tekijää.  

Autismikirjon häiriöiden kehittyminen ja ainakin lapsuuden muutokset 

sukupuolikäyttäytymisessä on yhdistetty jonkinlaiseen maskulinisaatioon 

yksilönkehityksessä. Tämä onkin herättänyt epäilyn yhteisestä selittävästä tekijästä. 

Autismikirjon häiriöitä todetaan merkittävästi enemmän syntymässä pojiksi 

määritellyillä. Yksi suosittu teoria autismikirjon häiriöiden taustalla on ”extreme male 

brain” -teoria, eli ajatus autismikirjolla olevien aivoista äärimmäisen miestyyppisinä 

aivoina (17). Tässä teoriassa ajatellaan, että yleensä miestyyppiset aivot ovat tyyppiä S, 
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eli kehittyneempiä systematisoinnissa kuin empatiassa, kun taas naistyyppiset aivot ovat 

tyyppiä E, eli kehittyneempiä empatiassa kuin systematisoinnissa. Autismikirjolla olevien 

aivojen ajatellaan olevan sukupuolesta riippumatta tyyppiä S. Prenataalinen ja 

synnytyksen jälkeinen testosteronialtistus on yhdistetty vaikuttavan lapsuuden 

sukupuoliroolikäyttäytymiseen, mutta näyttöä samanlaisesta hormonivaikutuksesta 

autismikirjon piirteisiin ei ole todettu (18). Alankomaalaisessa tutkimuksessa 

sukupuolidysforiasta kärsivillä lapsilla autismioireissa ei ollut eroja sukupuoliryhmien 

välillä, minkä tutkijat katsovat puhuvan puhtaan prenataalisen testosteronialtistuksen 

roolia vastaan (19). Mikäli prenataalinen testosteronialtistus selittäisi 

sukupuolidysforian ja autismipiirteiden yhteisesiintyvyyttä, tulisi syntymässä naisiksi 

määriteltyjen ja syntymässä miehiksi määriteltyjen välillä olla selkeä ero. Tällaista ei ole 

kuitenkaan tutkimuksissa todettu. (17–19) 

 

Autismikirjolla olevien sukupuolikokemusta ja seksuaalisuutta on tarkasteltu 

tutkimuksissa myös siksi, että ne poikkeavat huomattavasti valtaväestöstä. Yksi 

hypoteesi onkin, että autismikirjon ihmisten verrokkiväestöön verrattuna suurempi 

kiinnostus samaa sukupuolta olevia kohtaan juontaisi juurensa vähäisestä romanttisten 

kontaktien saavutettavuudesta. Walsh ja kollegat (2018) tutkivat itseilmoitettuja 

autismikirjon piirteitä alankomaalaisilla autistisilla aikuisilla. Tuloksissa havaittiin selvästi 

enemmän kognitiivisia autismipiirteitä bi-, trans- sekä muunsukupuolisten ryhmässä. 

Tutkijat ajattelivat tämän viittaavan siihen, että sosiaalinen kaksinapainen 

sukupuolinormi ei vaikuta autismikirjon ihmisiin yhtä vahvasti kuin muihin ihmisiin, 

minkä autismikirjon ihmiset ovat ehkä muita parempia tunnistamaan oman sukupuoli-

identiteettinsä. (20)  

Useissa tutkimuksissa on tutkittu seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä 

autismikirjon ihmisillä. Kun tuloksia on verrattu verrokkiväestöön, on autismikirjon 

ihmisillä havaittu huomattavasti enemmän muuta kuin heteroseksuaalista 

suuntautumista. Yhdessä tutkimuksessa tämä näytti selittyvän autismikirjon ihmisten 

lisääntyneen sukupuolidysforian kokemuksen kautta (21). Autismikirjon ihmiset 

raportoivat enemmän sukupuolelle epätyypillisiä tunteita (1). Erityisesti naisiksi 

syntymässä määritetyt kokevat matalampaa sukupuoleen identifioitumista ja 
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negatiivisia tunteita omasta sukupuoliryhmästään (22). Van der Miesen ja kollegat (23) 

tutkivat murrosikäisten ja aikuisten autismikirjon ihmisten itseraportoitua toivetta olla 

vastakkaista sukupuolta. He havaitsivat, että autismikirjon edustajista murrosikäisissä 

6,5 % ja aikuisista 11,4 % toivoi olevansa vastakkaista sukupuolta, kun yleisväestössä 

vastaava luku oli 3-5 % (23). Puolet autismikirjon ihmisistä oli tutkimushetkellä 

parisuhteessa, pääosin vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa (23). Toisessa 

tutkimuksista tutkittiin myös haitallisia seksuaalikokemuksia syntymässä naisiksi 

määritellyillä autismikirjon ihmisillä (24). Tutkimuksessa havaittiin, että 

homoseksuaaliset autismikirjon edustajat olivat todennäköisemmin kokeneet 

negatiivisia, ei-toivottuja seksuaalitapahtumia, kuin heteroseksuaaliset autistit tai 

tyypillisesti kehittyneet seksuaalisesta orientaatiosta riippumatta. (1,21–24) 

Myös autismikirjolle sijoittuvilla lapsilla on todettu eroja sukupuolikokemuksessa. 

Brunissen ja kollegat (2021) tutkivat sukupuolieroja autismikirjon lasten ja nuorten 

sukupuolen ilmentämisessä ja identiteetissä. Tutkimusryhmässä autismikirjon 6-21-

vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmat vastasivat verkkokyselyyn lastensa sukupuolen 

ilmentämisestä ja identiteetistä. Tutkimuksessa havaittiin, että syntymässä tytöiksi 

määriteltyjen lasten vanhemmat raportoivat todennäköisemmin lapsiltaan käytöstä, 

joka ei ollut yhteneväistä syntymässä määritetyn sukupuolen kanssa, verrattuna 

syntymässä pojiksi määriteltyjen lasten vanhempiin. Vanhempien vastausten 

perusteella tyttölapsilla oli enemmän vastakkaiselle sukupuolelle ominaista käytöstä 

verrattuna poikalapsiin. Tyttölasten vanhemmat raportoivat myös enemmän lapsen 

kokemaa ahdistusta liittyen sukupuoleen yhdistyviin huoliin ja murrosiän aikaiseen 

epämukavuuteen verrattuna poikalasten vanhempiin. Tämän uskotaan viittavan siihen, 

että syntymässä tytöiksi määritellyillä on todennäköisemmin sukupuolimoninaisia 

taipumuksia, maneereita ja ilmentymiä, jotka poikkeavat perinteisistä 

sukupuolinormeista. Vanhempien raportoiman sukupuolelle ei-stereotyyppisen 

sukupuolen ilmentämisen on myös todettu yhdistyvän haasteisiin sosiaalisessa 

orientoitumisessa ja stereotyyppisessä käyttäytymisessä (25). Stereotyyppisellä 

käyttäytymisellä tarkoitettiin tässä tutkimuksessa autismikirjon piirteitä sekä 

päähänpinttymiä esineistä ja aistiärsykkeistä, ja epätyypillisiä vasteita aistiärsykkeisiin. 

(25,26) 
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Tarkastelemissani tutkimuksissa autismikirjon ihmisillä on huomattavissa lapsesta asti 

syntymässä määritetyn sukupuolen stereotyyppisestä käytöksestä poikkeavaa 

sukupuolen ilmentämistä, vähäisempää sukupuoleen identifioitumista ja 

sukupuolidysforian tunteita. Myös muut kuin heteroseksuaaliset suuntautumiset ovat 

yleisempiä autismikirjon ihmisten joukossa. Vaikuttaisikin siltä, että sukupuolen 

kokemus itsessään poikkeaa valtaväestöstä, jonka mahdollistaa vähempi alttius 

sosiaaliselle binaarille sukupuolinormille. 

Toinen mielenkiintoinen lähestyminen aiheeseen on, onko autismikirjo todella 

yliedustettuna sukupuolivähemmistöjen joukossa, jos autismikirjon piirteitä tutkitaan 

sukupuolivähemmistöillä. Trans- ja muunsukupuolisten autismikirjon piirteitä tutkittiin 

neljässä tutkimuksessa. Fielding ja Bass havaitsivat autismikirjon häiriöiden olevan 

sukupuolen uudelleen määrittämiseen hakeutuneilla aikuisilla huomattavasti 

valtaväestöä yleisempiä (15). Brittitutkimuksessa havaittiin, että yksilöt, joilla oli 

diagnosoitu autismikirjon häiriö, tai jotka täyttivät the Autism Spectrum Quotient -

kyselyssä autismikirjon häiriön diagnostiset kriteerit, olivat yliedustettuja trans- ja 

muunsukupuolisten ryhmässä (27). Tärkeimmät selittävät tekijät, jotka erottivat trans- 

ja muunsukupuolisten ryhmää cissukupuolisista olivat vähäisempi systematisointi ja 

empatia. Autismikirjon piirteet ja häiriöt olivat yleisempiä syntymässä tytöiksi 

määritellyillä kuin syntymässä pojiksi määritellyillä, vaikka tämä valtaväestössä menee 

toisin päin. Warrier ja kumppanit tutkivat autismidiagnoosien ja autismikirjon piirteiden 

esiintyvyyttä trans- ja muunsukupuolisilla henkilöillä (28). Verrattuna cishenkilöihin, 

trans- ja muunsukupuoliset saivat keskimäärin enemmän pisteitä yleisesti autismikirjon 

piirteissä ja autismiin liitetyistä piirteistä systematisoinnissa ja aistiherkkyydessä, ja 

keskimäärin vähemmän pisteitä empatiasta. Alankomaalainen tutkimus tutki 

autismioireita sukupuolidysforiaa kokevilla lapsilla (19). Sukupuolidysforiaryhmässä 

pisteet olivat koholla kaikissa autismioireiden alaluokissa. (15,19,27,28) 

Turban kyseenalaistaa näitä sukupuoleltaan moninaisilla nuorilla todettuja sosiaalisia 

puutteita (29). Hän kyseenalaistaa useissa tutkimuksissa käytettyjen the Autism 

Spectrum Quotient -, Social Responsiveness Scale – ja Asperger Syndrome Diagnostic 

Scale -kyselyiden luotettavuuden tutkimusinstrumentteina tuoden esiin, että 

pediatrisista potilaista, joilla on mieliala- tai ahdistuneisuushäiriö, jopa 80 % ylittävät 
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kyseisten kyselyiden seulontarajat (30). Lisäksi Turban viittaa aiemmin todettuun 

ilmiöön autismin kaltaiseen oireyhtymään, johon on liittynyt sosiaalista oireilua, 

masennusta ja ahdistuneisuutta sekä kohonneet pisteet autismiseuloissa (31). Turban 

nostaa myös esiin transsukupuolisten nuorten hyvän mielenterveyden silloin, kun 

heidän perheensä ovat käyttäytyneet heidän koettua sukupuoltaan vahvistavasti 

(32,33). Turbanin pääkysymys on siis, onko osa transnuorilla kuvatuista autismipiirteistä 

ainoastaan tai osittain oireita vähemmistöstressin aiheuttamasta masennuksesta ja 

ahdistuksesta, jotka palautuvat. Turban ja van Schalkwyk korostavat lisäksi, että mikään 

tutkimus ei ole todistanut, että sukupuolidysforia juontaisi juurensa autismista (34). 

(29,34) 

Autismikirjon piirteiden ja sukupuolen moninaisuuden yhteys on siis tutkimusten 

perusteella selkeä, mutta tutkimuksiin osallistuneiden ihmisten autismikirjon piirteiden 

aitoutta on kyseenalaistettu. Autismikirjon piirteiden aitoutta puoltaa kuitenkin se, että 

autismikirjon ihmisten kokemus sukupuolesta poikkeaa valtaväestöä useammin 

binaarista sukupuolinormista. 

Vähemmistöjen kokema syrjintä vaikuttaa vähemmistöstressin teorian mukaan 

monialaisesti ihmisen terveyteen (10). Autismikirjon ja sukupuolivähemmistöjen 

yhteisesiintyvyyden edustajilla on useissa tutkimuksissa havaittu lisääntynyttä 

oheissairastavuutta, erityisesti mielenterveyden häiriöiden osalta. Viidessä 

tutkimuksessa tutkittiin trans- tai muunsukupuolisten terveyttä. Kaikissa tutkimuksissa 

havaittiin, että masennus ja ahdistus oli yleisempää sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla 

verrattuna ikäverrokkiväestöön. Autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneita oli trans- ja 

muunsukupuolisten joukossa ikäverrokkeja enemmän (35,36). Brittitutkimuksessa 

havaittiin, että masennus ja ahdistus oli yleisintä nimenomaan autismikirjolle sijoittuvilla 

sukupuoleltaan moninaisilla (36). Australialaisessa tutkimuksessa puolestaan havaittiin, 

että autismikirjolla olevilla transnuorilla esiintyi enemmän itsetuhoista käytöstä, ja heille 

oli todennäköisemmin asetettu jokin psykiatrinen diagnoosi verrattuna tyypillisesti 

kehittyneisiin transnuoriin (37). Autismikirjon transnuoret kokivat myös enemmän 

haasteita sukupuolta vahvistavien hoitojen saavutettavuudessa verrattuna tyypillisesti 

kehittyneisiin. Kahdessa muussa australialaistutkimuksessa tutkittiin myös autismikirjon 

ja sukupuolivähemmistöjen edustajien sosiodemografisia eroja ja todettiin, että 
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sukupuolivähemmistöjen edustajien työttömyysprosentti oli selvästi verrokkiväestöä 

korkeampi keskimääräistä ikätasoa korkeammasta koulutustasosta huolimatta (35,38). 

Amerikkalaistutkimuksessa havaittiin, että autismikirjon ihmisillä, jotka kuuluivat 

LGBTQ+ -vähemmistöihin, oli mielenterveyden häiriöiden lisäksi myös enemmän 

huonon fyysisen terveyden päiviä kuukaudessa ja he tupakoivat enemmän verrattuna 

cissukupuolisiin heteroiksi identifioituviin autismikirjon ihmisiin (39). Tutkimus selvitti 

myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajien kokemuksia terveydenhuollosta. 

Osallistujat raportoivat selvästi enemmän vastaamatta jääneitä terveydenhoidollisia 

tarpeita ja terveydenhuollon palveluiden eväämistä. Becerra-Culqui ja kumppanit 

tutkivat transsukupuolisten ja muunsukupuolisten lasten mielenterveyttä ja havaitsivat, 

että yleisin diagnoosi lapsilla oli ADD ja murrosikäisillä masentuneisuus (40). Myös 

autismikirjon häiriöiden ja muiden psykiatristen häiriöiden esiintyvyys oli korostunut 

verrattuna ikätovereihin. (35–40) 

Suomalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa tutkittiin 52 Tampereen sukupuoli-

identiteetin tutkimuspoliklinikalla hoidettua transnuorta. Nuorten mielenterveyttä 

seurattiin sukupuoli-identiteetin diagnostisesta vaiheesta alkaen ja noin vuoden ajan 

hormonikorvaushoidon aloituksen jälkeen. Tutkimuksessa havaittiin, että ne nuoret, 

jotka pärjäsivät psykiatrisesti ja toimintakyvyltään hyvin ennen hormonihoitoa, 

pärjäsivät pääosin hyvin myös sen aikana. Niillä nuorilla, joilla oli psykiatrisen hoidon 

tarvetta tai ongelmia koulussa, lähisuhteissa tai kodin ulkopuolisten asioiden hoidossa 

ennen hoidon aloitusta, ongelmat jatkuivat myös hormonihoidon aikana. Tutkijat 

esittivät johtopäätöksenään, että lääketieteellinen sukupuolen korjaus ei paranna 

toimintakykyä tai helpota psykiatrisia liitännäisoireita murrosikäisillä, jotka kärsivät 

sukupuolidysforiasta. (41) 

Tutkimusten perusteella esitän, että sukupuoleltaan moninaiset autismikirjon ihmiset 

sairastuvat siis neurotyypillisesti kehittyneitä sukupuoleltaan moninaisia tai 

cissukupuolisia autismikirjon ihmisiä useammin mielenterveyden häiriöihin, erityisesti 

masennukseen ja ahdistukseen. Heillä esiintyy myös muita useammin itsetuhoista 

käytöstä. Niin ikään työttömyysprosentti on selkeästi verrokkiväestöä korkeampi 

huolimatta korkeasta koulutustasosta, sekä kokemuksissa terveydenhuollosta nousee 

esiin kokemus vastaamatta jääneistä tarpeista, sekä sukupuolta vahvistavien hoitojen 
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saavutettavuuden haastavuudesta. Toisaalta suomalaistutkimus nostaa esiin 

mielenterveyden muuttumattomuuden sukupuolta vahvistavista hoidoista huolimatta, 

joka herättää kysymyksen niiden vaikuttavuudesta mielenterveyteen. Vuoden seuranta-

aika on tosin liian lyhyt pitkäaikaisseuraamusten arvioimiseksi. 

Osa tutkimuskatsaukseni tutkimuksista käsitteli lääkärien ja muiden hoitavien 

henkilöiden epävarmuutta sukupuolen vahvistamisessa. Sukupuolta vahvistavia hoitoja 

pidetään peruuttamattomina, ja sen myötä niiden käytön ja määräämisen oikeutusta 

kyseenalaistetaan. Ruotsalainen bioetiikan opiskelija Sara Dahlen kuvasi The Trans Train 

–dokumenttielokuvaa, joka käsittelee kahta syntymässä naiseksi määritettyä nuorta, 

jotka ovat alun perin hakeutuneet sukupuolen uudelleen määritykseen ja 

transitioituneet mieheksi. Myöhemmin he ovat päätyneet katumaan transitiota ja 

detransitioituneet syntymässä määritettyyn sukupuoleen. Dokumenttielokuvassa myös 

muiden ruotsalaisten transnuorten vanhemmat tuovat esiin huolen 

sukupuolenkorjaushoitojen vaikutuksesta nuoren psyykeen. Transnuorten vanhemmat 

kokevat myös nuorten sukupuolidysforian arvioinnin olleen riittämätöntä ja prosessin 

edenneen liian nopeasti. Dokumentin kirvoittamassa kolumnissa Dahlen kyseenalaistaa 

sukupuolen tutkimuksen käytännöt ja tämänhetkisen tiedon riittävyyden 

sukupuolenkorjausprosessien haitoista. Hän pohtii, kuka kantaa riskin virheestä tai 

katumisesta. (42,43) 

Lääketieteellisessä BMJ-aikauskirjassa toimittaja Sally Howard pohtii niin ikään 

yleislääkäreiden osaamista ja roolia sukupuolenkorjausprosessissa (44). Brittien General 

Medical Council suosittaa yleislääkäreille hormonihoidon aloittamisen harkitsemista 

aikuisille transpotilaille, jotka odottavat pääsyä erikoissairaanhoitoon. Iso-Britanniassa 

potilaat jonottavat sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle keskimäärin 18 

kuukautta, ja saattavat etsiä hormonihoitoa internetistä tai muuta kautta. Myös 

Suomessa sukupuoli-identiteetin tutkimusten ja hoitojen on todettu viivästyvän 

apulaisoikeusasiamiehen toimesta perustuslain vastaisesti (45). Yleislääkärit koetaan 

helposti esteenä sukupuolidysforian hoitoon pääsylle. Samaan aikaan yleislääkärien 

koulutukseen ei Iso-Britanniassa sisälly opetusta sukupuolidysforian hoidosta. 

Kolumniin haastateltu yleislääkäri kommentoikin, että päätös hormonien määräämättä 

jättämisestä suojelee lääkäriä, mutta ei auta potilasta. (44) 
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Lääkärit siis pelkäävät sukupuoleen monisuuteen liittyviä kysymyksiä ja erityisesti 

autismikirjon ihmisten erityiskysymyksiä, koska he kokevat oman koulutuksensa 

riittämättömäksi. Yleisesti huolta aiheuttaa epävarmuus hoitojen 

pitkäaikaisvaikutuksista sekä katumisen mahdollisuus. Samaan aikaan potilaat kokevat 

pitkittynyttä sukupuoliristiriidan kokemusta ja auttamatta jäämisen kokemusta, kun 

lisääntyneen tarpeen edessä sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikoiden resurssit 

ovat auttamatta riittämättömiä. Perusterveydenhuollon lääkäreiden osaaminen ei riitä 

sukupuolen moninaisuuden kysymyksiin potilaiden eikä lääkäreiden itsensä 

näkökulmasta. 

 

 

3 Eriarvoisuuden näkökulma 

 

Autismikirjolle sijoittuvien sukupuoleltaan moninaisten ihmisten oma ääni ja 

kokemustieto nousee erityiseen asemaan, kun kyse on aiheesta, jota on tutkittu vielä 

vähän, ja tietoa hoidon tuloksista pitkällä, vuosikymmenien tähtäimellä ei juurikaan ole. 

Sukupuoli-identiteetin tutkimukset laukaiseva tekijä on yksilön kokemus ristiriidasta 

syntymässä määritetyn sukupuolen ja oman sukupuolikokemuksen välillä. Monet 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemat ongelmat, kuten 

mielenterveyden häiriöt ja väkivalta, yhdistyvät heidän kokemaansa 

vähemmistöstressiin (10). Vähemmistöstressi on teoria, joka selittää terveyseroja 

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja muun väestön välillä (46). Se on 

kroonista, sosiaalisista ja rakenteellisista olosuhteista seuraavaa kuormitusta. 

Stressitekijöihin sisältyy niin syrjiviä rakenteita, suoraa syrjintää ja väkivaltaa, 

ympäristöön kohdistuvaa pelkoa vuorovaikutustilanteista, kuin myös sisäistettyä 

itsesyrjintää. Sukupuoleltaan moninaisten keskuudessa esimerkki rakenteellisista 

vähemmistöstressiä aiheuttavista stressitekijöistä on esimerkiksi sukupuolitetut WC-

tilat, jotka edellyttävät toistuvaa julkista ulostulemista. Vähemmistöstressi yhdistettynä 
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resilienssitekijöihin määrittää suuresti vähemmistöstressin aiheuttamia 

mielenterveyshaittoja. Vähemmistöstressiä aiheuttavaa syrjintää tapahtuu myös 

terveydenhuollossa. (10) 

 

Sukupuoleltaan moninaisten autismikirjon ihmisten kokemuksia sukupuolesta ja sen 

vaikutuksesta eri osa-alueisiin tutkittiin neljässä haastatteluin toteutetussa 

tutkimuksessa. Amerikkalaisessa tutkimuksessa transsukupuolisista murrosikäisistä 

esiin nousi teemoina muistoja murrosikää edeltäneestä sopeutumattomuudesta, 

vahvoja sukupuolidysforian kokemuksia sekä pelko sosiaalisesta sukupuolen 

ilmentämisestä havaitun transfobian vuoksi (47). Tutkimuksessa havaittiin myös erityisiä 

haasteita sukupuolen moninaisuuden ja neurodiversiteetin vuorovaikutuksesta. 

Esimerkiksi sukupuoleen liittyvien asioiden abstraktius haastoi nuorten kommunikointia 

näistä asioista. Nuorten nähtiin olevan myös riskissä tulla väärinymmärretyksi 

sukupuoleen liittyvien asioiden ja tarpeiden suhteen. Nuoret kertoivat, että heidän 

sukupuolikokemustaan oli epäilty tai väärinymmärretty heidän autisminsa vuoksi. 

Autismikirjon ja sukupuolen moninaisuuden etuna nähtiin vähemmistöjen 

yhteisöllisyys.  

 

Toisessa amerikkalaistutkimuksessa tutkittiin intersektionaalista häirintää autismikirjon 

ihmisillä ja havaittiin, että transsukupuoliset osallistujat olivat kokeneet räikeintä 

sukupuoleen kohdistuvaa häirintää, joka oli johtanut marginalisaatioon ja opiskelu-, 

kansalais- ja sosiaalisista piireistä ulkopuolelle jättämiseen (48). Brittitutkimuksessa 

puolestaan tutkittiin autisminkirjolle sijoittuvien aikuisten kokemuksia 

sukupuolidysforiasta, ja havaittiin päälöydöksenä autismin vaikutus esteenä sekä 

suojaavana tekijänä osallistujien sukupuolidysforian ymmärtämisessä (49). Osallistujat 

saavuttivat suurempaa henkilökohtaista yhtenäisyyttä ja hyvinvointia transition myötä. 

Transition jälkeen he kokivat edelleen vihamielisyyden ja erilaisuuden pelkoa 

sosiaalisessa elämässä kahden stigmatisoidun identiteetin vuoksi (49). Toisessa 

brittitutkimuksessa tutkittiin nimenomaan naisiksi syntymässä määritettyjä 

autismikirjon ihmisiä (50). Naisilla oli mm. ollut vaikeuksia identifioitua stereotyyppisiin 

sukupuolirakenteisiin sekä naisen fysiologiaan, kuten kuukautisiin. Heidän kokema 

erilaisuus kulttuurisista feminiinisyyteen kohdistuvista odotuksista ja 
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mukautumattomuus näihin sai heidät kyseenalaistamaan sukupuoli-identiteettiään sekä 

mukavuutta omassa kehossa. (47–50) 

Sukupuoleltaan moninaisten autismikirjolle sijoittuvien lasten kokemuksia tutkivassa 

tutkimuksessa haastateltiin lasten äitejä. Haastattelut toteutettiin kahteen otteeseen, 

kolmen vuoden välein. Haastatteluissa selvitettiin, miten lapsen autismi vaikutti heidän 

ymmärrykseensä lapsen sukupuoli-identiteetistä ja sen ilmaisusta. Äitien pelko 

transfobisesta ja cisnormatiivisesta yhteiskunnasta sekä hämmennys siitä, aiheuttiko 

lapsen autismi sukupuolen moninaisuuden, esti heitä täysin tukemasta lapsen 

sukupuolikokemusta. Haasteiksi koettiin epäselvyys lapsen sosiaalisten ja 

emotionaalisten haasteiden taustasyistä sekä riittävän avun ja tuen puute. (51) 

 

Mielenkiintoisen tapausselostuksen tarjoavat Cain ja Velasco, jotka kertovat 

muunsukupuolisen Grayn tarinan (2020). Gray identifioitui varhaisen aikuisikänsä non-

binaariksi ja sukupuoleltaan määrittämättömäksi.  30 vuoden iässä hän korjasi 

sukupuoltaan hormonihoitojen tukemana syntymässä määritetystä naisesta mieheksi. 

Kaksi vuotta transition jälkeen Gray päätti detransitioitua tavoitteenaan saavuttaa 

naisidentiteetti. Detransitioon vaikutti lääketieteelliset haasteet, kuten vähäiset 

muutokset testosteronihoidon aikana sekä vaikeudet terveydenhuollon ammattilaisten 

ja eri reseptien kanssa. Gray koki, että transihmisenä terveydenhoidon saaminen oli 

haastavaa, ja saattoi vaikuttaa jopa detransitioon. Pääasiallisena viestinä 

sukupuolikokemuksestaan Gray toivoi, että ymmärrettäisiin, että joillain ihmisillä 

sukupuoli-identiteetti on joustava, ja että kaksinapainen sukupuolikäsitys ei sovi kaikille. 

(52) 

 

Dewinter ja kumppanit (53) suuntasivat katseen tulevaisuuteen käyden läpi tarpeita 

tulevaisuuden tutkimukselle autismista, seksuaalisuudesta ja intiimeistä suhteista. 

Tutkimukseen osallistui 65 autismikirjon edustajaa, tutkijaa sekä autismikirjon ihmisten 

vanhempia ja aiheen ammattilaisia. Tutkimuksessa osallistujat jaettiin fokusryhmiin 

pohtimaan, mitkä tutkimuskysymykset tuntuivat tärkeimmiltä. Vastaukset jaettiin 

teemojen ja osallistujien määrittämän tärkeysasteen mukaan. Tutkimuksessa havaittiin, 

että tulevaisuuden tutkimuksen toivottiin painottuvan kehittämään tapoja tukea 

seksuaalista ja suhteisiin liittyvää hyvinvointia autisminkirjolla sekä saamaan parempaa 
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ymmärrystä autisminkirjon ihmisten seksuaalisuudesta ja suhteista. Lisäksi esiin nousi 

tarve stereotyyppisten sosiaalisten näkemysten ja stigman vaikutusten tutkimiselle. (53) 

 

Yhteisesiintyvyyden edustajat kokevat siis autismin vaikuttavan vuorovaikutukseen ja 

vakavasti otettavuuteen terveydenhuollossa. Sukupuoli-identiteetin tutkimukset 

koetaan myös ulkoa tulevana saneluna, ja käytännöt eriarvoistavina. Yhteiskunnassa ja 

kulttuurissa ilmenevä transfobia aiheuttaa pelkoa, ulkopuolelle jäämistä ja 

epävarmuutta sukupuolen kokemuksen julkituomisessa. Vanhemmissa lasten autismi 

yhdistettynä sukupuolen moninaisuuteen aiheuttaa hämmennystä lapsen 

sukupuolikokemuksen aitoudesta, ja he kokevat jäävänsä ilman riittävää tukea. 

Yhteiskunnan odotukset vaikuttavat myös sukupuolen kokemukseen, ja voivat aiheuttaa 

sen kyseenalaistamista. Samaan aikaan vähemmistöyhteisöt koetaan positiivisena ja 

transitio henkilökohtaista hyvinvointia tuovana asiana, sekä autismi sukupuolidysforian 

ymmärtämistä helpottavana tekijänä. Autismikirjon ihmiset kaipaavat tukea 

seksuaalisuuteen ja suhteisiin liittyvää hyvinvointiin ja parempaa ymmärrystä 

aiheeseen. Binaarisesta sukupuolinormista poikkeaville kokemuksille toivotaan 

parempaa ymmärrystä. 

 

 

 

3.1 Sukupuolen moninaisuus Suomessa 

 

Ida Loponen (2022) tutki pro gradu -tutkielmassaan sukupuolivähemmistöjen 

kokemuksia suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Tutkielmassa havaittiin, että 

sukupuolivähemmistöjen edustajat kohtaavat niin tahatonta kuin tahallista syrjintää 

terveydenhuollossa. Syrjintä ilmenee niin asiattomina kommentteina, 

väärinsukupuolittamisena ja ymmärryksen puutteena. Vastaajat olivat kohdanneet 

syrjintää niin perusterveydenhuollossa kuin sukupuolentutkimuksen poliklinikallakin. 

Sukupuolen tutkimuksen poliklinikalla alentavaksi koettiin mm. ulkopuolisen sanelu 

omasta sukupuolikokemuksesta. Syrjinnän kokemukset olivat johtaneet pahimmillaan 

terveydenhuollon kontaktien välttämiseen. (54) 
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Suomen Autismikirjon Yhdistys on nostanut esiin, että autismikirjon ihmisten 

keskuudessa ongelmallisena koetaan HUS:in sukupuoli-identiteetin 

tutkimuspoliklinikoiden käytäntö autismidiagnoosin tai -epäilyn kohdalla suoritettavista 

neuropsykiatrisista tutkimuksista tai seksuaaliterapiasta, jotka viivästyttävät 

sukupuolen korjausprosessin alkamista verraten transihmisiin, jotka eivät sijoitu 

autismikirjolle (16). TAYS:in sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla vastaavaa 

käytäntöä ei ole. Autismikirjon transihmisten näkökulmasta tämä käytäntö on syrjivä 

autismin laajan kirjon ja yksilöllisen vaihtelun vuoksi. (16) 

 

 

4 ”Beyond gender” – sukupuolen tuolle puolen 

 

Useissa transihmisten kokemissa syrjinnän muodoissa ja vähemmistöstressin 

rakenteellisten stressitekijöiden taustalla on binaarinen sukupuolinormi. Autismikirjon 

ihmisillä on todettu esiintyvän enemmän sukupuolen joustavuutta ja vaikeuksia 

sopeutua binaarisille sukupuolille asetettuihin sosiaalisiin odotuksiin. Kaikessa tässä 

haasteita aiheuttaa yhteiskunnan sukupuolinormi sekä sukupuolille asetetut odotukset. 

Nyt suunnitteilla oleva juridisen sukupuolen korjauksen irrottaminen lääketieteellisestä 

sukupuolen korjauksesta on askel kohti vapaampaa sukupuolen käsitettä, eli juridisen 

sukupuolen korjaamiseksi ihmisen ei tule sopeutua muiden asettamiin kehyksiin 

sukupuolelle asetetuista normeista, vaan oma kokemus sukupuoli-identiteetistä riittää. 

(6) 

Queer-teorian, seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkija David Jackson-Perry (2020) on 

paneutunut väitöskirjassaan vallitseviin sukupuolinormeihin ja näkemykseen autismista. 

Hän kyseenalaistaa ajatuksen autismikirjon ihmisten transsukupuolisuuden selittävän 

tekijän löytymisestä autistisista puutteista. Hän näkee, että suuri osa autismiin ja 

sukupuolikokemukseen liittyvästä tutkimuksesta lähtee siitä, että autisminkirjon ihmiset 

eivät pysty tarjoamaan asianmukaista näkemystä omaan käytökseensä. Jackson-Perry 

jakaa autismikirjoon kohdistuvan tutkimuksen toimivan kolmella tasolla. Ensimmäisenä 
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tutkimuksessa lähdetään oletuksesta, että onnistumista seksuaali- ja sukupuoliasioissa 

verrataan aina ei-autistisiin, jotka muodostavat kuvitteellisen normaalin. Autismikirjon 

ihmisten seksuaali- ja sukupuolitapahtumat rajataan onnistuneiksi ja ymmärrettäviksi 

vain tyypillisesti kehittyneisiin verratessa. Toiseksi muut kuin heteroseksuaalit ja 

cissukupuoliset identiteetit esitetään epävarmoina ja satunnaisina, ja ne yhdistetään 

sosiaalisiin rajoitteisiin, biologiseen poikkeavuuteen tai kognitiiviseen 

rajoittuneisuuteen. Heteroseksuaalisuus on ainoa, joka ei vaadi oikeutusta tai 

kyseenalaistamista – se ”vain on”. 

Puutteen sijaan Jackson-Perry lähtee näkökulmasta, jossa autistinen kokemus 

sukupuolesta ja seksuaali-identiteetistä on pätevä ja autenttinen. Hän tarjoaa kolme 

vaihtoehtoista teoriaa siitä, mitä voimme oppia sukupuolesta autismin kautta. 

Bayesilaisen teorian mukaan aiempi tieto muokkaa sitä, mitä lähtökohtia asetamme 

tilanteelle. Esimerkiksi saatamme ajatella, että ihmiset, joilla on penis, ovat miehiä – 

minulla on penis – minunkin täytyy olla siis mies. Tyypillisesti kehittyneillä nämä 

ennakko-odotukset ovat vahvempia kuin autisminkirjon ihmisillä. Autismikirjon ihmiset 

voivat siis kokea aiemmin kohdattuja tilanteita täysin uutena tilanteena, ilman aiempaa 

käsitystä todesta. Tämän ajatellaan helpottavan sosiaalisista rakenteista yli pääsemistä. 

Bottom-up processing -teorian mukaan autismikirjon ihmiset kategorisoivat tilanteita 

löyhemmin aiempien kokemusten mukaan, ja ovat avoimempia uudelle tiedolle.  

Epätäydelliset systeemit -teorian mukaan tyypillisesti kehittyneet voivat olla herkemmin 

systemaattisia arvioidessaan ideoita, kieltäytyen hyväksymästä niitä, joita pidetään 

epätäydellisinä. Autismikirjon ihmisten omaleimainen tapa tietää voi tarjota 

ajankohtaisemman kuvan maailmasta kuin niiden, joiden tapa nojaa aiempaan 

kokemukseen. (55)  
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5 Pohdinta 

 

Autismikirjon piirteisiin ja transsukupuolisuuteen on monta näkökulmaa. Autismikirjon 

puolelta toivottaisiin oman kokemuksen arvostamista, ja kokemus siitä, että 

ammattilaiset sanelevat heidän sukupuolikokemuksensa tuntuu nöyryyttävältä. 

Autismikirjon ihmiset kokevat myös päivittäisessä elämässä transfobiaa ja yhteisöjen 

ulkopuolelle jättämistä. Vähemmistöyhteisöt koetaan vahvuutena. Lääkäreiden 

näkökulmasta nousee esiin huoli virheellisestä diagnostiikasta yhteisesiintyvyyden 

edustajien kanssa, ja pelko virheiden tekemisestä. Yhdenvertaisuuden puitteissa on 

selvää, että yhteisesiintyvyyden edustajien suurempi riski oheissairastavuuteen on syytä 

terveydenhuollossa tunnistaa. Terveydenhuollossa voidaan vähentää siellä tapahtuvaa 

syrjintää tarjoamalla vähemmistöt huomioon ottava ja hyväksyvä ilmapiiri, ilman 

oletuksia terveyshistorian tai ulkoasun perusteella. On myös tärkeää tiedostaa, että 

autismikirjon piirteistä ei tämänhetkisen tutkimustiedon valossa löydy yksiselitteisesti 

trans- tai muunsukupuolisuutta selittävää. Myöskään yhteistä patofysiologiaa ei ole 

löytynyt. Ajatus siitä, että autismikirjon häiriö selittäisi trans- tai muunsukupuolisuuden 

tai vähentäisi sen hoitamisen tai tuen tarvetta ei siis ole ongelmaton. Päinvastoin 

autisminkirjolle sijoittuvien henkilöiden sukupuolikäsityksen erityispiirteet ja toisaalta 

sen tuomat mahdolliset vahvuudet on syytä tiedostaa hoitokontakteissa. Autismikirjon 

ihmisten trans- tai muunsukupuolisuus on siis aito ilmiö, jota tulee hoitaa. 
 

Virheiden pelko on lääkäri- ja hoitohenkilökunnan parissa ymmärrettävää. Täytyy 

tunnistaa kuitenkin myös mahdollinen julkaisuharha – otsikoihin saattaa nousta 

herkemmin nuori, joka transitioiduttuaan katuu ja haluaa ryhtyä detransitioon, kuin 

transihminen, jonka hoidon viivästyminen on johtanut sukupuolidysforian oireiden 

pitkittymiseen. Virheiden pelkoa voidaan myös vähentää lääkäreiden ja muun 

terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksella transsukupuolisuudesta ja autismikirjon 

ihmisten erityispiirteistä. Tämä on erityisen tärkeää niin resurssipulan, kuin sen valossa, 

että ensimmäinen kontakti sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin pääsemiselle on aina 

perusterveydenhuollossa. 
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Autismikirjon ihmisten käsittely puute- ja häiriönäkökulmasta on myös syytä huomioida 

– onko erityispiirteiden osalta syytä puhua puutteesta tai oireesta, jos piirre ei sen 

omaavalle henkilölle ole ongelma? 

 

Lääketieteen maailma Suomessa näyttäytyy kovin paternalistisena – olemme tottuneet 

asetelmaan, jossa potilas hakeutuu lääkäriin, ja lääkäri kertoo hänelle diagnoosin. Joskus 

tällainen asetelma voi tosin haastaa lääkärin ja potilaan välistä luottamussuhdetta, jos 

potilas ei koe tulleensa kuulluksi. Lääkäreinä haluamme kovasti päästä patofysiologian 

ytimeen, mutta aina se ei ole mahdollista. Entä jos trans- ja muunsukupuolisuus on 

luonnollinen ilmiö, josta ympäröivä yhteiskunta tekee määritelmillään ja käytännöillään 

poikkeavan?  

 

Haasteita yhteisesiintyvyyden erityispiirteiden ja sukupuoli-identiteetin tutkimusten ja 

hoidon osalta voitaisiin myös pitää yhteisenä haasteena, joiden ratkomisessa niin 

terveydenhuolto kuin yhteisesiintyvyyden edustajat pääsevät ääneen. Autismikirjon 

ihmisten kuulemisessa on selvästi parannettavaa myös kaikissa hoidon vaiheissa, vaikka 

hoidossa ei olisikaan kyse autismikirjon häiriöstä tai sukupuolen tutkimuksista tai 

hoidoista. 

 

Tutkimukseni jätti minut pohtimaan, kenen tehtävä on määritellä henkilön sukupuoli ja 

milloin. Sukupuolikokemus ja sen ilmentäminen on jokaisen henkilön oma asia niin 

kauan, kuin oman kehon yhtenäistäminen linjaan sukupuolikokemuksen kanssa ei vaadi 

terveydenhoidollista tukea ja yhteiskunta sallii henkilön kyseenalaistamatta ilmentää 

sukupuolikokemustaan. Cissukupuoliset saavat itse määrittää sukupuoli-identiteettinsä 

mielenterveyden- ja neuropsykiatrisista häiriöistä huolimatta, mutta juridisen 

sukupuolen vahvistaakseen transsukupuolinen joutuu alistumaan muiden, kuten 

terveydenhuollon määriteltäväksi. Suomessa muunsukupuolisiksi itsensä määrittävillä 

ei ole ollenkaan mahdollisuutta sukupuolikokemuksen kanssa linjassa olevaan juridiseen 

sukupuoleen, joka johtaa jatkuvaan väärinsukupuolittamiseen. Mielestäni tällä hetkellä 

autismikirjon piirteet ja alaikäisyys nähdään yhteiskunnan ja lääketieteen silmin 

henkilön sukupuolikokemuksen aitoutta heikentävänä tekijänä. Lääketiede ja 
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lainsäädäntö reagoivat jatkuvasti muutoksessa olevaan, kulttuuriin ja lainsäädäntöön 

sidoksissa olevaan sukupuolikäsitykseen, mutta viiveellä. 

 

 

6 Tutkimusten puutteet 

 

Tässä katsauksessa käytettyjen tutkimusten verrattavuus vaihtelee, sillä osassa on 

tutkittu nimenomaan autismikirjon diagnoosin saaneita, kyselyissä autismikirjon 

diagnoosikriteerit täyttäneitä, ja osassa itseraportoituja autismikirjon piirteitä. Osassa 

sukupuolen osalta on tarkennettu käytettävän osallistujien syntymässä määriteltyä 

sukupuolta, osassa on käytetty binaarista sukupuolijakoa ilman tarkempaa määritelmää. 

Todennäköisesti tutkimuksissa, joissa käytetään termiä ’naiset/miehet’ ilman 

tarkempaa erittelyä, on syytä olettaa, että kyseessä on syntymässä määritelty sukupuoli. 

Itseraportoinnissa käytettyjä kyselykaavakkeita on lukuisia, ja niiden käyttö ei ole ollut 

yhtenäistä. Tutkimuksista, joissa osallistujina on autismikirjon ihmisiä, useimmat on 

tehty autismikirjon ihmisillä, joilla ei ole todettu älyllistä kehitysvammaisuutta. Useissa 

haastattelututkimuksissa osallistujamäärät jäävät varsin rajallisiksi. 

 

 

7 Lopuksi 

Loppupäätelmänä totean, että tulevaisuudessa on edelleen tarvetta tutkimukselle 

autismikirjon ihmisten seksuaalisuudesta ja sukupuolen kokemuksesta, erityisesti 

yhteiskunnan vaikutuksesta sukupuolen kokemukseen. Lääketieteen häiriönäkökulmaa 

tulisi tarkastella myös kriittisesti, ja sen vaikutusta yhteisesiintyvyyden edustajien 

terveyteen. Myös mahdollisia tukikeinoja sukupuoleltaan moninaisille autismikirjon 

ihmisille tulisi selvittää.  
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Taulukko 1. Sukupuolen moninaisuuden sanastoa 

Binaarinen sukupuolinormi Syvällä yhteiskunnassa oleva normi siitä, 

että ihmiset jaetaan anatomisten ja 

biologisten piirteidensä perusteella 

kaksinapaisen sukupuolikäsityksen 

mukaan – joko mieheksi tai naiseksi. 

Näitä pidetään toistensa vastakohtina. 

Tämä sukupuolikäsitys ei ota huomioon 

sukupuolen moninaisuutta. 

Cis(sukupuolinen) Henkilön sukupuoli-identiteetti on 

linjassa syntymässä (ensisijaisesti 

genitaalien perusteella) määritetyn 

sukupuolen kanssa. 

Heteronormatiivisuus Oletus ihmisten seksuaalisesta 

suuntautumisesta ensisijaisesti heterona, 

jolloin esimerkiksi homo-ja biseksuaaleja 

sekä muita seksuaalivähemmistöjä 

pidetään lähtökohtaisesti poikkeuksena 

standardista. 

HLBTIQ, LHBTIQ/ (englanniksi 

LGBTQ(IA+) 

Homot, lesbot, biseksuaalit, 

transihmiset, intersukupuoliset ja 

queerit. Akronyymi, jota käytetään 

viitatessa sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöihin. 
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Intersukupuolinen Kattotermi henkilölle, jonka kehon 

sukupuolitetut piirteet, kuten genitaalit, 

kromosomit tai hormonitoiminta ei 

vastaa yksiselitteisesti kumpaakaan 

binaarisista sukupuolista.  

Muunsukupuolinen Henkilö, joka ei koe kumpaakaan 

binaarisista sukupuolista omaa 

sukupuoli-identiteettiään kuvaavaksi. 

Muunsukupuolinen voi kokea olevansa 

jotain miehen tai naisen väliltä, 

molempia, tai sitten jotain muuta. Kaikki 

binaarisen sukupuolijaon ulkopuolelle 

jäävät eivät koe muunsukupuolisuutta 

omaksi sukupuoli-identiteetikseen. 

Poikana/tyttönä syntynyt, 

biologiselta/alkuperäiseltä 

sukupuoleltaan poika/tyttö 

Ei suositella käytettäväksi kuvaamaan 

syntymässä määritettyä sukupuolta, 

vaan mieluummin ’syntymässä 

tytöksi/pojaksi (genitaalien perusteella) 

määritelty’, sillä sukupuoli on jatkumo, 

joka koostuu geneettisistä, 

kehityksellisistä, hormonaalisista, 

fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista 

ja kulttuurisista ominaisuuksista. 

Sukupuolen ilmaisu Merkit, joita ihminen välittää muille 

sukupuolestaan ulkonäön ja 

käyttäytymisen kautta. 

Sukupuolen korjaus/vahvistaminen Lääketieteelliset ja juridiset 

toimenpiteet, joiden avulla henkilö voi 

elää sukupuoli-identiteettinsä 

mukaisessa sukupuolessa. Sukupuolen 

korjaamiseen tähtäävien hoitojen tavoite 
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on vähentää sukupuolidysforiaa. Näitä 

ovat esimerkiksi hormonihoidot ja 

erilaiset kirurgiset interventiot. 

Sukupuolen moninaisuus Kattotermi, jota käytetään kuvaamaan 

koko sukupuolen variaatiota, myös 

cishenkilöitä. Sukupuolen moninaisuus ei 

ole optimaalinen termi kuvaamaan 

sukupuolivähemmistöjen edustajia, sillä 

yleensä yksittäisen henkilön 

sukupuolikokemus on yhdenlainen. 

Sukupuolen vaihtaminen Vanhentunut termi, jonka tilalta 

käytetään nykyään termiä ’sukupuolen 

korjaus’. 

Sukupuolidysforia Koetun sukupuolen ja ilmennetyn 

sukupuolen ristiriidasta aiheutuva 

kokonaisvaltainen ahdistus tai pahan 

olon tunne, jota transihmiset voivat 

kokea. Voidaan jakaa keho- ja 

sosiaaliseen dysforiaan. Kehodysforia 

viittaa kehon sukupuolittuneisiin 

piirteisiin liittyvään ahdistukseen, ja 

sosiaalinen dysforia viittaa ympäristön 

väärinsukupuolittamisen aiheuttamaan 

ahdistukseen. Väärinsukupuolitettaessa 

henkilön sukupuoli luetaan väärin 

ulkoisten ominaisuuksien perusteella. 

Sukupuolijoustava Yksi käännös englannin kielen termille 

’gender fluid’. Henkilö, jolla voi olla 

liukumaa ja liikkuvuutta sukupuolessaan 

ja sen ilmaisussa. 
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Syntymässä määritetty sukupuoli Syntymähetkellä genitaalianatomian 

perusteella määritetty sukupuoli ja 

oletus siitä, mihin suuntaan sukupuoli-

identiteetti kehittyy – useimmiten 

nainen tai mies, joskus myös 

intersukupuolinen. 

Intersukupuolisellekin määritetään 

kuitenkin binaarinen sukupuoli, sillä 

juridisesti Suomessa tunnistetaan vain 

mies- ja naissukupuoli. 

Transfeminiini Identiteetti tai identiteetin lisämääre. 

Kuvaa henkilöä, joka on syntymässä 

määritetty pojaksi, mutta identifioituu 

sukupuoleltaan enemmän feminiiniseksi 

kuin maskuliiniseksi. Henkilö ei 

kuitenkaan koe yksiselitteisesti olevansa 

nainen. 

Transihminen Kattotermi, jota käytetään kaikista, 

joiden sukupuoli-identiteetti tai 

sukupuolen ilmaisu eroaa joskus tai aina 

syntymässä määritellylle sukupuolelle 

asetetuista odotuksista. Transihmisiin 

lukeutuvat transvestiitit, 

muunsukupuoliset ja transsukupuoliset. 

Transmaskuliini Identiteetti tai identiteetin lisämääre. 

Kuvaa henkilöä, joka on syntymässä 

määritetty tytöksi, mutta identifioituu 

sukupuoleltaan enemmän 

maskuliiniseksi kuin feminiiniseksi. 

Henkilö ei kuitenkaan koe 

yksiselitteisesti olevansa mies. 



 28 

Transseksuaali Vanhentunut termi, jota aiemmin 

käytettiin kuvaamaan transsukupuolista 

henkilöä. 

Trans(sukupuolinen) Henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei 

vastaa syntymässä määritettyä 

sukupuolta. Transsukupuolisen henkilön 

sukupuoli-identiteetti voi olla binaarinen 

(mies tai nainen), tai muunsukupuolinen. 

Transsukupuolinen henkilö voi kokea 

tarvetta lääketieteellisiin sukupuolta 

vahvistaviin hoitoihin/sukupuolen 

korjaamiseen ja sukupuolen juridiseen 

vahvistamiseen. 

Transvestiitti Henkilö, jolla on ajoittain tarve ilmaista 

toista binaarista sukupuolta, kuin mikä 

hänelle on syntymässä määritelty. Usein 

tyytyväinen syntymässä määriteltyyn 

sukupuoleen, eikä koe tarvetta 

juridisiin/lääketieteellisiin korjauksiin 

sukupuolen suhteen.  

 

(3,4,56,57)  

 


