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Sukupuolidysforialla viitataan ylei-
sesti siihen ahdistukseen ja kär-
simykseen, joka johtuu henkilön 
syntymässä (kehon ominaisuuk-

sien perusteella) merkityn sukupuolen 
ja henkilön sukupuoli-identiteetin väli-
sestä ristiriidasta. Sukupuoli-identiteetti 
määritellään henkilön pitkäaikaiseksi, 
vakaaksi ja jäsentyneeksi kokemuk-
seksi omasta sukupuolestaan ja kuu-
lumisesta johonkin sukupuoleen ryh-
mänä. Cissukupuoliset henkilöt, joilla 
sukupuoli-identiteetti on yhtenevä syn-
tymässä merkityn sukupuolen kanssa, 
eivät siis määritelmän mukaisesti voi 
kärsiä sukupuolidysforiasta. Sen sijaan 
transsukupuoliset ihmiset, joiden 
sukupuoli-identiteetti on syntymässä 
merkitylle sukupuolelle vastakkainen, 
ja muunsukupuoliset ihmiset, joiden 
sukupuoli-identiteetti on jotakin muuta 
kuin mies tai nainen, saattavat kokea 
sukupuolidysforiaa. Näistä ja muista 
sukupuolen moninaisuuteen liittyvistä 
käsitteistä löytyy tarkempaa tietoa 
Lääkärilehdessä vuonna 2018 julkais-
tussa katsausartikkelissa (1).

Diagnostiikka
Sukupuolidysforia esiintyy myös Ame-
rikan Psykiatriyhdistyksen (APA) yllä-
pitämässä DSM-5 luokituksessa, jossa 
sille on määritelty diagnostiset kritee-

rit, jotka esitellään taulukossa 1 (2). 
DSM järjestelmässä sukupuolidysforia 
on diagnostisena käsitteenä korvannut 
aiemman transsukupuolisuuden, mut-
ta se on kriteereiltään laajempi siten, 
että se kattaa myös nykyisin muunsu-
kupuolisiksi määritellyt henkilöt. ICD 
diagnoosiluokituksen päivittyessä on 
sen uusimpaan versioon (ICD 11) tu-
lossa diagnoosi sukupuolen yhteenso-
pimattomuus (Gender Incongruence), 
jonka diagnostiset kriteerit ovat oleel-
lisilta osin yhtenevät DSM-järjestelmän 
sukupuolidysforian kanssa. Eroa on kui-
tenkin cissukupuolisesta eroavan iden-
titeettikokemuksen vähimmäiskestos-
sa, joka DSM kriteereissä on määritelty 
puoleksi vuodeksi ja ICD-järjestelmässä 
useaksi kuukaudeksi (several months). 
Lisäksi sukupuolen yhteensopimatto-
muus tullaan ICD luokituksessa siirtä-
mään pois mielenterveyden ja käyttäy-
tymisen häiriöiden pääluokasta uuteen 
lukuun nimeltä conditions related to 
sexual health (3). Muutoksella halutaan 
painottaa yleisempää lähestymistavan 
muutosta sukupuoliristiriitaan, joka 
menneisyydessä hahmotettiin koko-
naisuudessaan mielenterveyden häiriö-
nä. Lisääntyneen tieteellisen tiedon ja 
yhteiskunnallisen vapautumisen myö-
tä syntymässä määritellystä sukupuo-
lesta eroavaa sukupuoli-identiteettiä 
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Sukupuolidysforia on ahdistusta 
ja kärsimystä, joka johtuu ihmisen 
kehon ja sukupuoli-identiteetin 
välisestä yhteensopimattomuudes-
ta ja ristiriidasta. Koska sukupuoli-
identiteetti ei ole ”terapeuttisin 
keinoin” muokattavissa toivoo 
osa sukupuolidysforiasta kärsivis-
tä ihmisistä kehoon kohdistuvia 
sukupuolenkorjaushoitoja, jotka 
helpottavat oikeaksi koettuun 
sukupuolirooliin siirtymistä ja siinä 
elämistä. Sukupuolidysforiasta 
kärsivien ihmisten hyvinvointiin 
vaikuttaa myös vähemmistöstressi, 
jota vähemmistöryhmään kuuluva 
henkilö saattaa kokea enemmistön 
ehdoilla toimivassa yhteiskunnassa 
eläessään. Vähemmistöstressin lie-
vittämiseksi potilaiden yhdenver-
taisuuteen ja yksilöllisyyttä kunni-
oittavaan kohtaamiseen kannattaa 
panostaa kaikissa terveydenhuol-
lon kontakteissa.
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pidetään nykyisin osana sukupuolen 
tervettä ja luonnollista moninaisuutta, 
ei siis mielenterveydenhäiriönä. Aino-
astaan tästä eroavuudesta mahdollisesti 
seuraavaa kärsimystä ja ahdistusta pi-
detään hoitoa kaipaavina tiloina (3-5). 
Tämä lähestymistavan muutos on ku-
vattu selkeästi useiden länsimaisten 
lääketieteellisten/psykiatristen organi-
saatioiden kannanotoissa (5-7).

Cissukupuolisuudesta eroavien su-
kupuoli-identiteettien hahmottaminen 
osaksi sukupuolen luonnollista moni-
naisuutta selittää myös ainakin osin 
sen, miksi sukupuoli-identiteetin muu-
tosyritykset ns. ”eheytyshoidot” ovat 
osoittautuneet tuloksettomiksi. Sen 
sijaan ”eheytyshoidoille” altistustumi-
nen on mielenterveydelle haitallista ja 
kärsimystä aiheuttavaa. ”Eheytyshoi-
tojen” tarjoamista pidetäänkin nykyi-
sin laajalti epäeettisenä (6,7). Myös 
Suomen Psykiatriyhdistys on kuluvana 
vuonna ottanut kantaa ”eheytyshoito-
ja” vastaan (8).

Hoito
Vaikeimmillaan sukupuolidysforia al-
tistaa voimakkaasti masennus- ja ah-
distusoireille, toimii syrjäytymisen ris-
kitekijänä ja lisää itsemurha-ajatusten 
ja yritysten esiintyvyyttä (9,10). Osa 
sukupuolidysforiasta kärsivistä ihmi-
sistä toivookin kohdalleen sukupuolen 
korjausta ja mahdollisuutta elää oike-
aksi kokemansa sukupuolen edustajana 
yhteiskunnassa. Suomen laki sallii, tie-
tyin edellytyksin, syntymässä määritel-
lyn sukupuolen korjaamisen. Tämä on 
mahdollista täysi-ikäisille henkilöille, 
joiden sukupuoli-identiteetin vakaus ja 
omalakisuus on varmistettu lakia täy-
dentävässä asetuksessa erikseen mää-
riteltyjen erityisasiantuntijayksiköiden 
toimesta, jotka ovat näiden yksiköiden 
arvioimana siirtyneet oikeaksi koke-
mansa sukupuolen sosiaaliseen rooliin 

ja jotka voidaan juridista sukupuolta 
korjattaessa arvioida lisääntymiskyvyt-
tömiksi (11). Tämä hedelmättömyyden 
vaade lienee sisällytetty Suomen lain-
säädäntöön vuosituhannen alussa mui-
den Länsi-Euroopan maiden esimerkkiä 
seuraten. Sille ei kuitenkaan ole lääke-
tieteellisiä perusteita; transsukupuo-
lisuus ei vaikuta ihmisen valmiuksiin 
toimia vanhempana, ja nykyisin Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuin on määri-
tellyt sen perusoikeuksia loukkaavaksi 
(12-15). Suomen ”trans-laki” vaatiikin 
pikaista uudistamista.

Juridisen sukupuolenkorjauksen 
vaatimuksena olevan sosiaalisen roo-
likorjauksen helpottamiseksi ja omaan 
kehoon kohdistuvan ahdistuksen eli 
kehodysforian lievittämiseksi osa 
sukupuolidysforiasta kärsivistä hen-
kilöistä toivoo kohdalleen kehonsa 
sukupuoliominaisuuksia muokkaavia 
sukupuolenkorjaushoitoja. Näiden 
tarkoituksenmukaisuutta arvioivat ja 
niiden toteutusta koordinoivat ne sa-
mat, Hyksiin ja Taysiin sijoitetut, koko 
valtakuntaa palvelevat erityisasiantun-
tijayksiköt, jotka ottavat kantaa myös 
juridisen sukupuolenkorjauksen edel-

lytyksiin. Näissä yksiköissä arvioidaan 
myös nuoriso-ikäisten sukupuolidys-
foriasta kärsivien kokonaistilannetta ja 
hoidon tarvetta. Suomen julkisessa pal-
velujärjestelmässä tarjottavat fyysiset 
sukupuolenkorjaushoidot on mainittu 
taulukoissa 2 ja 3 ja niiden toteuttamis-

Aikuisten ja nuoruusikäisten sukupuolidysforian diagnostiset kriteerit (DSM-5)

Vähintään kuuuden kuukauden kestoinen selkeä koetun tai ilmaistun sukupuolen ja syntymässä 
määritellyn sukupuolen yhteensopimattomuus, joka ilmenee vähintään kahdella seuraavista 
tavoista:
Merkittävä koetun sukupuolen ja kehon primaaristen tai sekundaaristen (nuorilla vielä kehittymässä olevien) 
sukupuoliominaisuuksien välinen yhteensopimattomuus
Vahva toive hankkiutua eroon primaarisista ja/tai sekundaarisista sukupuoliominaisuuksista (nuorilla estää 
sukupuoliominaisuuksien kehittyminen) koettuun sukupuoleen yhteensopimattomuuden vuoksi
Vahva toive toisen sukupuolen primaaristen tai sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien saamisesta tai 
hankkimisesta
Vahva toive kuulumisesta toiseen sukupuoleen (tai johonkin vaihtoehtoiseen määritetystä sukupuolesta poikkeavaan 
sukupuoleen)
Vahva toive tulla kohdatuksi toisen sukupuolen (tai jonkin vaihtoehtoisen määritellystä sukupuolesta poikkeavan 
sukupuolen) edustajana
Vahva kokemus omien tunteiden ja käyttäytymismallien samankaltaisuudesta toisen sukupuolen (tai jonkin 
vaihtoehtoisen määritetystä sukupuolesta poikkeavan sukupuolen) tunteiden ja käyttäytymismallien kanssa
Tila aiheuttaa kliinisesti merkittävää kuormitusta ja kärsimystä tai sosiaalisen, ammatillisen tai muuhun tärkeään 
elämänalueeseen liittyvän toimintakyvyn heikkenemistä

Suomen julkisessa 
palvelujärjestelemässä tarjottavat 
feminisoivat sukupuolenkorjaushoidot

Feminisoiva hormonihoito
Suun ympäryksen karvoituksen epilaatiohoito
Foniatrin tilannearvio ja puheterapia
Kilpiruston höyläys
Fonokirurgia (yksittäistapauksissa)
Rintojen augmentaatio (yksittäistapauksissa)
Feminisoiva genitaalikirurgia

Suomen julkisessa 
palvelujärjestelemässä 
tarjottavat maskulinisoivat 
sukupuolenkorjaushoidot

Maskulinisoiva hormonihoito
Rintakehän maskulinisaatio
Foniatrin tilannearvio ja puheterapia 
(yksittäistapauksissa)
Sisäisten sukuelinten poisto
Ulkoisten genitaalien maskulinisoiva kirurgia
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ta ja niillä aikaansaatavia tuloksia on 
kuvattu lääketieteellisen aikakauskirja 
Duodecimin vuonna 2015 julkaistussa 
Transsukupuolisuus -teemanumerossa 
(16). On tärkeää huomata, että jokai-
sen korjautujan tilanne ja tarvitsemat 
hoitotoimet arvioidaan yksilöllisesti 
korjautujan omaa kokemusta ja toivei-
ta kunnioittaen, lain ja asetusten sal-
limissa rajoissa. Myös julkisen tervey-
denhuollon palveluvalikoimaneuvosto 
PALKO on viimevuonna antanut oman 
suosituksensa sukupuolenkorjaushoi-
doista (17-19).

Oikein kohdennetut sukupuolenkor-
jaushoidot lievittävät sukupuolidysfo-
riaan liittyvää kärsimystä ja kehoon 
kohdistuvaa ahdistusta. Ne tukevat 
psykososiaalista toimintakykyä ja pa-
rantavat elämänlaatua (20,21). Suku-
puolenkorjaus näyttää myös vähentä-
vän voimakkaasti sukupuolidysforiasta 
kärsivien itsetuhoisia ajatuksia ja it-
semurhayrityksiä (10). Huolellisesta 
sukupuoli-identiteetin arvioinnista 
ja tarkasta hoitojen suunnittelusta 
huolimatta pieni osa kuitenkin katuu 
myöhemmässä vaiheessa ratkaisujaan. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa katujien 
määrä on pääsääntöisesti vaihdellut 0,5-
3 prosentin välillä (22,23). Tutkimustie-
to katumiselle altistavista tekijöistä on 
vielä vähäistä, mutta käytettävissä ole-
van tiedon mukaan vaikuttaisi siltä, että 
useimmiten katuminen ei niinkään liity 
sukupuoli-identiteetin muuttumiseen 
vaan pikemminkin sukupuoltaan kor-
janneen henkilön sosiaalisen verkoston 
ja laajemmin yhteiskunnan tuen puut-
teeseen ja kielteiseen suhtautumiseen 
sukupuolen korjausta kohtaan (24,25).

Muut hyvinvoinnin haasteet
Sukupuolenkorjausta suurempi kansan-
terveydellinen merkitys cissukupuoli-
sesta eroavan sukupuoli-identiteetin 

omaavien (sukupuolivähemmistöjen) 
terveyteen lienee kuitenkin vähemmis-
töstressillä ja sen vaikutuksilla terveys-
palvelujen hyödyntämiseen.

Vähemmistöstressillä tarkoitetaan 
sitä pitkäaikaista ylimääräistä henkistä 
kuormitusta, jota vähemmistöryhmään 
kuuluva henkilö saattaa kokea enem-
mistön ehdoilla toimivassa yhteiskun-
nassa eläessään. Vähemmistöstressiä 
voivat aiheuttaa fyysisen väkivallan ja 
epätasa-arvoisen lainsäädännön mah-
dollistaman syrjinnän lisäksi myös 
ympäröivän kulttuurin vääristymät, 
ennakkoluulot ja kielteiset asenteet. 
Vähemmistöstressi voimistuu, kun vä-
hemmistöön kuuluva alkaa ennakoida 
ja pelätä syrjintäkokemuksia. Osa vä-
hemmistöstressiä on myös henkilön 
itse itseensä kohdistama syrjintä (si-
säistetty syrjintä). Vähemmistöstressi 
voi siis vaikuttaa myös ihmisiin, jotka 
eivät ole henkilökohtaisesti kokeneet 
syrjintää (26,27).

Koko EU:n alueen kattavassa selvi-
tyksessä vuodelta 2014 sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvista 22 % raportoi 
kokeneensa syrjintää terveydenhuol-
lossa viimeisen 12 kuukauden aikana. 
Suomessa luku oli 24 % (28). Syrjinnän 
pelko lienee vielä toteutunutta syrjintää 
yleisempää. Tämän lisäksi luottamus 
terveydenhuollon henkilöstön val-
miuksiin sukupuolen moninaisuuden 
kohtaamisessa on vähäistä. Suomessa 
vuonna 2013 toteutetussa Hyvinvoiva 
Sateenkaarinuori tutkimuksessa aino-
astaan noin 35 % sukupuolivähemmis-
töön kuuluvista nuorista arvioi ter-
veydenhuollon valmiudet hyviksi tai 
riittäviksi (29). Kenties tähän liittyen 
THL:n kouluterveyskyselyssä vuonna 
2019 ainoastaan 60 % sukupuolivähem-
mistöihin kuuluvista oppilaista uskalsi 
kertoa rehellisesti asioistaan koulun 
terveystarkastuksessa, kun cissukupuo-

lisista näin teki 79 %. Myös saatu tuki ja 
apu jäi cissukupuolisia vähäisemmäksi 
sekä terveydenhoitajalta (83 % vs 90 %) 
että koululääkäriltä (74 % vs 83 %) (30).

Vähemmistöstressi on tutkimuksissa 
liitetty seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen huonompaan mielentervey-
teen, fyysiseen terveyteen ja jopa ly-
hentyneeseen eliniänodotteeseen (26). 
Mekanismiksi on ehdotettu toisaalta 
vähemmistöstressiä kokevien ihmis-
ten muita huonompia elämäntapoja ja 
terveysvalintoja, toisaalta pitkäaikaista 
elimistön stressitilaa ja sen aiheutta-
maa tulehdusreaktiota. Tutkimusnäyt-
tö vähemmistöstressin vaikutuksesta 
etenkin fyysiseen terveydentilaan on 
kuitenkin osin ristiriitaista, ja lisätie-
toa näistä mahdollisista yhteyksistä 
tarvitaan. On myös hyvä huomata, että 
suuri osa nykyisestä tiedosta on kerty-
nyt pelkästään seksuaalivähemmistöjä 
tarkastelemalla (31). Kokemuksen ta-
solla sukupuolivähemmistöihin kuu-
luvat nuoret arvioivat terveytensä kor-
keintaan keskinkertaiseksi tai huonoksi 
useammin kuin cissukupuoliset nuoret 
(45 % vs 20 %) ja kokevat saavansa apua 
joltakin taholta harvemmin (59 % vs  
81 %), silloinkin kun sitä todella tarvit-
sisivat (30).

Jokainen voi tehdä jotakin
Sukupuolivähemmistöjen terveyden-
huollon kontaktien parantamiseksi on 
suositeltu mm. terveydenhuollon am-
mattilaisten omien arvojen, uskonnol-
lisen vakaumuksen ja kulttuuritaustan 
tiedostamista, sekä omien asenteiden 
ja mahdollisten ennakkoluulojen tar-
kastelua.  Tärkeänä pidetään luonnol-
lisesti myös aitoa potilaslähtöisyyttä 
ja kunnioittavaa kohtaamista, jossa 
potilaan terveyttä tuetaan hänen elä-
mäntilanteensa ja arvojensa mukaises-
ti, ”potilaan ehdoilla”. Sanavalinnoissa 
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kannattaa suosia sukupuolineutraaleja 
termejä, tai niitä termejä joita potilas 
itse toivoo käytettävän. Vastaanotto ti-
laan voi sijoittaa materiaalia, joka viestii 
avoimesta suhtautumisesta seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan. 
Kaikkea ei tarvitse tietää, kunhan aito 
kiinnostus ja auttamisen halu välitty-
vät kohtaamisessa, mutta lisäkoulut-
tautumisesta on hyötyä. Taloudellisesti 
tiukkoina aikoina on hyvä huomata, että 
merkittävä muutos on saavutettavissa 
varsin vaatimattomilla taloudellisilla 
panostuksilla (32,33).

Lopuksi
Cissukupuolesta eroavat sukupuoli-
identiteetit otaksuttiin aiemmin har-
vinaisiksi ja sukupuolen moniaisuutta 
pidettiin marginaali-ilmiönä. Viime-
aikainen yhteiskunnallinen vapautu-
minen ja kertynyt tutkittu tieto ovat 
kuitenkin voimakkaasti haastamassa 
tätä käsitystä. Vuoden 2019 kouluter-
veyskyselyssä 3 % nuorista määritteli 
kuuluvansa sukupuolivähemmistöön. 
Samassa kyselyssä seksuaalivähem-
mistöön kuuluvia nuoria oli 9 % vastan-
neista, ja näin ollen yhteensä noin 10 %  
(2 % ilmoitti kuuluvansa sekä suku-
puoli- että seksuaalivähemmistöön) 
nuorista eroaa, vielä tänäkin päivänä 
terveydenhuollossa yleisestä ja auto-
maattisesta, cissukupuolisuuden ja 
heteroseksuaalisuuden ennakko-olet-
tamasta. Potilaiden tasa-arvoisuus ja 
yhdenvertaisuus, sekä väestöryhmien 
välisten terveyserojen kaventaminen, 
ovat lääketieteen ja terveyspolitiikan 
kirkkainta ydintä. Näihin arvoihin si-
toutuminen edellyttää nykypäivänä 
lääkäriltä myös seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöjen tunnustamista, tun-
nistamista ja heidän erityistarpeidensa 
huomioimista.
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