
Mistä on kyse? 

Transsukupuolinen: 

Henkilö, jonka kokemus sukupuolesta 

ei vastaa hänelle syntymässä 

määriteltyä sukupuolta 

Muunsukupuolinen, transgender: 

Henkilö voi kokea itsensä 

sukupuolettomaksi, 

monisukupuoliseksi tai sukupuolien 

välillä olevaksi 

 

Harmaa sukupuoli 

Yleisen normin mukaan ihminen on 

sukupuoleltaan aina joko mies tai nainen. 

Todellisuudessa sukupuoli ei ole niin 

mustavalkoinen asia. Hitaasti on 

yleistymässä käsitys, että kahden ahtaan 

vaihtoehdon sijasta sukupuoli olisi jana, 

jonka toisessa päässä on mies, ja 

toisessa päässä nainen. Ihminen voi 

sijoittaa itsensä mihin kohtaan tahansa 

tätä janaa biologisesta sukupuolesta 

riippumatta. Sukupuolen käsitys voi liukua 

janalla, ja usein ajatellaan myös että 

jotkut ihmiset sijoittuvat janan ympärillä 

olevalle harmaalle alueelle.   

“Silloin sijaisperheessä se meininki 

oli sellaista, että jos laitoin housut 

jalkaan, niin ne tyyliin kysyi että 

miks käytän poikien vaatteita. Mä 

vaan ajattelin, että miks mä en 

sais.” 

 – Janne 17 v. 

Janne, 17, on biologiselta sukupuoleltaan 

nainen, mutta kokee itsensä mieheksi, ja 

kokee ristimänimeään oikeammaksi  

nimen Janne. Lapsena hän leikki poikien 

kanssa legoilla ja autoilla, eikä ajatellut 

sukupuoltaan erityisesti, vaan oli ja teki 

asioita niin kuin hyvältä tuntui. Hänellä ei 

ollut tyttöjä kavereina, koska tyttöjen 

juttuja oli vaikea tajuta. “Asuin pienenä 

sijaisperheessä, jossa ne ihmiset oli tosi 

seksistisiä ja rasistisia. Oon tajunnut sen 

vasta, kun yhdeksänvuotiaana muutin 

takaisin synnyin kaupunkiini Helsinkiin. 

Silloin aloin ottaa asioista selvää ja 

ymmärsin pienenä tekemieni asioiden 

merkityksen.” 



Nykyisin Janne on sinut sen kanssa, mitä 

on sukupuoleltaan, mutta haluaa tehdä 

muutoksia fyysiseen kehoonsa, jotta olisi 

ulkoisesti enemmän sellainen kuin tuntee 

olevansa. Hän on hiljattain saanut 

lähetteen sukupuoli-identiteetin 

tutkimuspoliklinikalle, transpolille, jossa 

hoidetaan sukupuolen ristiriidoista 

kärsiviä potilaita. “En halua käydä 

kokonaista sukupuolenkorjausprosessia 

läpi, koska en oo satavarma mun 

sukupuolesta. Toivottavasti saan 

kuitenkin käydä prosessin siihen asti kuin 

haluan.” 

  

Ajatus kehon muutoksista tuntui 

raskaalta 

34-vuotiaalle Heidille määriteltiin 

syntymässä fyysisten ominaisuuksien 

perusteella sukupuoleksi mies, mutta hän 

ei ollut siihen tyytyväinen. Nuorena Heidi 

ei ajatellut lähtevänsä korjaamaan 

sukupuoltaan, koska sellaisten muutosten 

tekeminen omalle keholle tuntui 

raskaalta. “Aluksi yritin olla vaan 

sateenkaareva ihminen. Mietin miten 

kuvaisin sitä omaa kokemusta, että onko 

se homo vai bi vai mikä. Kun olin ollut 

pari kolme vuotta mukana, päätin että 

kyllä mun pitää lähteä ainakin 

transtutkimuksiin.” 

Transtutkimusten myötä Heidi kävi läpi 

sukupuolenkorjausprosessin. “Prosessin 

jälkeen muutin mun nimen Heidiksi, joten 

yhteiskunnan näkökulmasta voisi ajatella 

että oon nainen. Mutta jos mun omaa 

kokemusta kysyy, niin mun kokemus 

sukupuolesta on jotain sellasta, jolle ei 

tässä ajassa ja tässä meidän 

yhteiskunnassa oo mitään sanaa. 

Tykkään siitä sanasta muunsukupuolinen. 

Se on ehkä ensimmäinen suomenkielinen 

sana, joka sillä tavalla kuvaa sitä omaa 

kokemusta.”  

“Kuulun sellaiseen vähemmistöön, 

jota ei tietyllä tavalla oo 

olemassa.”  

– Heidi 34 v. 

Heidin kokemus sukupuolesta on pysynyt 

aina samana, mutta tapa käsitellä ja 

ymmärtää asiaa on muuttunut ajan 



myötä. Hän sanoo olevansa sinut oman 

itsensä ja sukupuolensa kanssa, mutta 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen hän ei ole 

tyytyväinen. “Ei oo kivaa kuulua 

sellaiseen vähemmistöön, joka on aika 

näkymätön ja heikossa asemassa. Mutta 

itseni kanssa mulla ei silleen oo 

ongelmia.” Haastavinta 

sukupuolivähemmistöön kuulumisessa on 

erilaisuuden kanssa eläminen. “Tosi 

harvoin kohtaan epäasiallisia tilanteita, 

Suomi on tosi ihana paikka ja ihmiset 

ovat kohteliaita toisilleen. Silti, kun on 

erilainen, niin aina takaraivossa on se 

ajatus, että elämässä saattaa kohdatat 

inhottavia tilanteita. Perusturvallisuus 

puuttuu.” 

 

Yhteiskunnassa merkitystä on vain 

fyysisellä sukupuolella 

Jannelle on tullut vastaan tilanteita, joissa 

on pakko valita sukupuoli kahdesta 

ahtaasta vaihtoehdosta. Sellaisissa 

tilanteissa hän on jäänyt miettimään, 

miksi vaihtoehtona ei ole kohtaa muu. 

“Vaikka mä koen itseni mieheksi, niin 

mun sukupuolessa on kuitenkin se 

harmaa alue. Se on niin liukuvaa. Vaikka 

se on pieni juttu, niin ei se tunnu 

mitenkään kivalta, että siinä on vaan 

kaksi vaihtoehtoa.” Esimerkiksi koulun 

terveystietolomakkeissa Jannen rastittaa 

sukupuolekseen nainen, koska 

yhteiskunnassa on merkitystä vain 

fyysisellä sukupuolella. “Jos se on yhtään 

virallisempi yhteys, niin mun on pakko 

laittaa nainen, vaikka se tuntuukin niin 

väärältä.” Janne toivoo olevansa 

tarpeeksi rohkea, että voisi vaihtaa 

koulunsa tietoihin kutsumanimekseen 

Janne. “Opettajat alkaisi kutsumaan mua 

sillä nimellä, ja sitten tulevaisuudessa 

voisin ruksittaa sen ‘mies’ kohdan.”  

 

Myös Heidi törmää toisinaan tilanteisiin, 

joissa sukupuolta kysytään, ja 

vaihtoehtona on vain mies tai nainen. 

Heidi ei ole vanhemmuussyistä vaihtanut 

juridiseksi sukupuolekseen naista. “Mun 

elämäntilanne on sellanen, että nimi on 

Heidi, mutta juridinen sukupuoli on mies. 

Sen takia virallisimmissa yhteyksissä 

laitan sen miehen, mutta sitten yleensä 



selitän auki tilannetta ja kirjoitan 

palautteeseen, että toivon, että 

seuraavalla kerralla voisin valita vähän 

vapaammin.”  

“Kun lomakkeissa on vain kaksi 

vaihtoehtoa, niin se ärsyttää tosi paljon. 

Tulee sillä tavalla näkymätön olo, että 

ihan kun mua ei ois olemassa. Kun oma 

tilanne ei oo yksiselitteisen selkeä, niin 

joskus joutuu täyttämään lomakkeita niin, 

että ihminen siellä toisessa päässä voi 

ajatella, että tässä on nyt täyttäjällä 

käynyt joku virhe.” 

Lähteet: www.seta.fi 
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