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Samuel Salovaara 2022 

 



 

Suomessa tuli 1.1.2003 voimaan Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002 (jäljempänä 
translaki), jota täydentää Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutki-
muksen ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvista-
mista varten 1053/2002 (jäljempänä transasetus).Transasetuksen mukaan sukupuoli-identiteetin tutkiminen 
ja sukupuolen korjaushoidon aloitus on keskitetty Helsingin ja Tampereen yliopistosairaalaan. Lainsäädän-
nön mukaan sukupuolen virallinen vahvistaminen ja uuden henkilötunnuksen saaminen edellyttävät kahden 
psykiatrin lausuntoja siitä, että henkilö kokee pysyvästi kuuluvansa aiemmin määritettyä sukupuolta vastak-
kaiseen sukupuoleen ja elää tämän sukupuolen mukaisessa roolissa sekä on lisääntymiskyvytön.  

Sukupuolen korjaushoitojen saaminen julkisesta terveydenhuollosta edellyttää tutkimuksen läpikäymistä toi-
sessa keskitettyä tutkimusta tarjoavista sairaaloista. On kuitenkin epäselvää, miten sukupuolen korjaushoitoja 
toivoneet ovat saaneet tarvitsemiaan hoitoja ja millaisia esteitä hoitojen saatavuudessa on koettu. Tämän sel-
vityksen tavoitteena on tuottaa tietoa sukupuolen korjaushoitojen saatavuudesta Suomessa nykyisen translain 
ja -asetuksen aikana Seta ry:n vaikuttamistyön tueksi. 

Syksyllä 2021 Seta ry tilasi selvityksen sukupuolen korjaushoitojen saatavuudesta ja esteistä Suomessa. Sel-
vityksen toteutti yhteiskuntatieteiden maisteri Samuel Salovaara yhteistyössä Setan, Sukupuolen moninai-
suuden osaamiskeskuksen ja Trasek ry:n, Transfeminiinit ry:n, Trans ry:n, Translasten ja -nuorten perheet 
ry:n edustajien kanssa. Lisäksi kasvatussosiologian dosentti Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta kommen-
toi kyselylomaketta ja antoi ehdotuksia.  

Kiitämme lämpimästi jokaista tämän selvityksen toteutukseen osallistunutta sekä kaikkia kyselyyn vastan-
neita! 

 

 

  



 

 

1. 

1.1 

Suomessa, kuten monessa muussakin yhteiskunnassa on muodostunut tavaksi määritellä ihmisen sukupuoli 
ulkoisten sukuelinten perusteella syntymän jälkeen. Vakiintuneita määrittelyn luokkia on käytössä tällä het-
kellä vain kaksi (miespuolinen ja naispuolinen), mikä aiheuttaa haasteita sukupuolen moninaisuuden näkö-
kulmasta. Ihmiset, joiden kokemus ei vastaa lapsena määritettyä sukupuolta, tai kumpaakaan näistä luokista 
yksiselitteisesti, saattavat kokea merkittäviä haasteita pyrkimyksissään elää ja tulla nähdyksi omana itsenään 
ja etenkin oman koetun sukupuolen tai sen puuttumisen kautta. (Kärnä ym. 2018; Seta 2021; Tanhua ym. 
2015) 

Erilaisten sukupuoli-identiteettien kirjo on laaja ja jokainen sukupuolen kokemus on jossain määrin yksilölli-
nen. Transsukupuolisuuden käsite on sateenvarjotermi, jolla kuvataan ihmisiä, joiden sukupuolen kokemus ei 
vastaa heille syntymässä määriteltyä sukupuolta. (Seta 2021; Tanhua ym. 2015.) Transsukupuolisuuteen liit-
tyvässä tutkimuksessa on pitkään keskitytty transsukupuolisiin miehiin ja naisiin liittyvään tutkimukseen, 
vaikka sukupuolen moninaisuuteen lukeutuu myös muita sukupuolen tai sukupuolettomuuden kokemuksia 
kuten sukupuolettomat ja muunsukupuoliset. (Puckett ym. 2018.) 

1.2 

Sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin hakeutuvilla on yleensä sukupuoliristiriidaksi kutsuttu kokemus, joka 
tarkoittaa sitä, että syntymässä määritetty sukupuoli ei vastaa ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan (Bai-
ley ym. 2014; Mattila ym 2015; Hintsala 2018). Tällöin vaikeudet tulla nähdyksi kokemusta vastaavan suku-
puolen edustajana aiheuttavat usein merkittäviä haasteita hyvinvoinnille (Sevelius 2013).  

Sukupuoliristiriitaan voi liittyä vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja kokemus, ettei ole mahdollista elää elä-
määnsä omana itsenään (Mattila ym. 2015). Myös sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen sekä eri-
tyisesti läheisten ja intiimien suhteiden luominen voi olla tästä syystä haastavaa. Monilla sukupuoliristiriitaa 
kokevista todetaan masentuneisuutta, ahdistuneisuutta ja muuta psyykkistä oireilua (Mattila ym. 2015). Su-
kupuoleltaan moninaisten itsemurhat ovat muuta väestöä yleisempiä (Grant ym. 2011; Bailey ym. 2014). Su-
kupuoliristiriidan kokemus voi olla monin tavoin yksilön toimintakykyä alentava ja sosiaalisesti eristävä ko-
kemus, joka vaikuttaa useimpiin elämän osa-alueisiin kuten työelämään, psyykkiseen hyvinvointiin, läheisiin 
ihmissuhteisiin ja arkiseen asiointiin (esim. Grant ym. 2011). 

Osa sukupuoliristiriitaa kokevista kokee vierauden, vastenmielisyyden ja ahdistuksen tunteita kehonsa piir-
teitä kohtaan. Tätä kutsutaan myös kehodysforiaksi. (Seta 2021.) Joillakin kehodysforia voi aiheuttaa kehon 
terveyttä ja hyvinvointia laiminlyövää tai uhkaavaa toimintaa ja käytöstä. Sukupuolen korjaushoitoihin ha-
keudutaan täten yleensä hyvin vaikeassa tilanteessa, jolloin korjaushoitojen toivotaan tuovan helpotusta 
edellä kuvattuihin vaikeuksiin. Nykyisen translain voimaantulon jälkeen vuoteen 2015 mennessä sukupuoli-
identiteetin tutkimuksiin oli arviolta hakeutunut noin 1000 henkilöä (Mattila & Tinkanen 2015). Tutkimuk-
siin hakeutuvien määrä on kasvanut vuosien kuluessa.  

Sukupuolen korjaushoidot vähentävät suurimman osan kohdalla sukupuoliristiriidan ja kehodysforian koke-
musta. Tyytyväisyys saatuihin hoitoihin liittyy hoitojen onnistumiseen ja tulokseen. Vain harva sukupuolen 
korjaushoitojen läpikäyneistä hakeutuu katumuksen vuoksi syntymässä määritellyn sukupuolen piirteitä pa-
lauttaviin korjaushoitoihin (nk. detransitio). (Mattila ym. 2015; Seta 2021.) Sukupuolen korjaushoidoilla on 
siis todettu olevan merkittävä vaikutus sukupuoliristiriidasta ja kehodysforiasta kärsivien henkilöiden tervey-
teen ja elämänlaatuun (esim. Meier ym 2011). Tästä syystä kyseisten hoitojen saatavuus on tärkeä osa toimi-
vaa hoitopolkua. 



 

 

1.3 

Sukupuolen korjaushoidoilla tarkoitetaan lääketieteellisiä hoitomuotoja, joiden avulla kehon fysiologisia 
piirteitä muokataan vastaamaan henkilön kokemusta sukupuolestaan (Puckett ym 2018; Seta 2021). Vaikka 
nämä hoidot voivat auttaa sukupuoleltaan moninaisia vähentäen sukupuoliristiriidan ja kehodysforian koke-
muksia, kaikki eivät niitä kuitenkaan halua tai ota vastaan. (Taavetti 2015). Sukupuolen korjaamisprosessi 
voi kestää vuosia ja on vaativa prosessi, jonka aikana monet asiakkaat tarvitsevat asiantuntevaa tukea (Mat-
tila & Tinkanen 2015). Korjaushoitojen tarve on yksilöllinen. Maskulinisoivia ja feminisoivia hoitoja ovat 
esimerkiksi hormonihoidot, rintakehäkirurgia, sukuelinkirurgia, ääniterapia, karvoituksen poisto sekä ääntä 
muuttavat leikkaukset. Suomalainen sukupuolen korjaushoitojen järjestelmä on hajanainen, monimutkainen 
ja sisältää paljon alueellisia eroja. Asiakkaat joutuvat yleensä jonottamaan hoitoja pitkiä aikoja, mikä lisää 
hoitoprosessin kuormitusta. (Mattila ym. 2015.) Sukupuolen korjaushoitojen saatavuuden haasteet voivat 
motivoida hakeutumaan yksityisten hoitojen pariin tai ulkomaille. Nämä tuovat usein mittavia taloudellisia 
kuluja, eikä siihen siten ole kaikilla mahdollisuutta (Loponen 2021).  

Maailman transsukupuolisten terveyden edistämisen ammatillinen yhdistys (The World Professional Asso-
ciation for Transgender Health, WPATH) on luonut suosituksia ja ehdotuksia hoitostandardien muodossa 
terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka työskentelevät sukupuolen moninaisuutta edustavien asiakkaiden 
kanssa (Coleman ym. 2012).  Kansainvälisessä tutkimuksessa on tullut esiin, että sukupuoleltaan moninaiset 
kohtaavat usein haasteita terveydenhuollon palvelujärjestelmissä. Haasteet ovat liittyneet siihen, ettei heidän 
tarpeitaan huomioida asianmukaisella tavalla (James ym. 2016) ja että he joutuvat kohtaamaan epäasiallista 
kohtelua, syrjintää ja esteitä terveydenhuollon saatavuuden suhteen (Bradford ym. 2013; Grant ym. 2011; 
Sanchez ym. 2009; Snelgrove ym. 2012). Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä monessa muodossa, kuten väärin-
sukupuolittamisena, tungetteluna, häpäisynä tai hoidon kieltämisenä (Ansara 2015; Bauer ym. 2009; Poteat 
ym. 2013; Puckett ym. 2018).  

Suomessa sukupuolivähemmistöt kohtaavat edelleen epäasiallista kohtelua sosiaali- ja terveyspalveluissa 
(Tasa-arvovaltuutettu 2018). Kotimaisessa tutkimuksessa (esim. Loponen 2021; Taavetti 2015) on havaittu, 
kuinka sukupuoleltaan moninaiset kohtaavat syrjintää ja lukuisia haasteita asioidessaan terveydenhuollossa. 
Haasteet liittyvät esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnan tietämyksen puutteisiin sukupuolen moninai-
suuteen liittyen, normatiivisiin oletuksiin asiakkaan sukupuolesta sekä rakenteellisiin ongelmiin (Loponen 
2021; Taavetti 2015.) Sukupuoli-identiteetin tutkimuksen läpikäyneiden kokemukset voivat vaihdella huo-
mattavasti voimaannuttavista osattomuutta tuottaviin ja kuormittaviin (Hintsala 2018). Palveluiden kehittä-
mistä vastaamaan suosituksia haastaa terveydenhuollon puutteelliset valmiudet vastata sukupuolen moninai-
suuteen liittyviin erityistarpeisiin (Loponen 2021). 

Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että sukupuolen korjaushoitojen saatavuudessa voi olla monia 
merkittäviä esteitä. Yhdysvalloissa yleisimpiä sukupuolen korjaushoitojen esteitä ovat taloudelliset ja ter-
veysvakuutukseen liittyvät haasteet. Yhdysvaltojen terveysvakuutusjärjestelmä eroaa Suomen järjestelmästä 
siten, että jokaisella tulisi olla terveysvakuutus, joka korvaa terveydenhuollon menot. Ilman tätä, terveyden-
huollon kustannukset ovat mittavia ja monet sukupuolen korjaushoitoja toivovat ovat joutuneet taistelemaan 
vakuutusyhtiöiden kanssa saadakseen tarvitsemansa hoidon korvattua ja osalta hoidot on kokonaan evätty. 
Puutteita on myös palveluiden saatavuudessa ja joskus soveltuvia palveluita on jouduttu odottamaan pitkään 
ja hakemaan kaukaa, jopa ulkomailta asti. Muita korjaushoitojen esteitä ovat pelot ja huolet hoitoihin, niiden 
laatuun tai vaikutuksiin liittyen sekä tiedon puutteet sekä terveydenhoidon alan ammattilaisten että sukupuo-
len korjaushoitoja toivovien taholta. (Puckett ym. 2018.)  



 

2. 
Sukupuolen korjaushoitojen saatavuutta Suomessa ei ole selvitetty aiemmin. Tämä selvitys tuottaa uutta tie-
toa sukupuolen korjaushoitojen saatavuudesta Suomessa vuosina 2003–2021 kiinnittämällä huomiota kor-
jaushoitoja toivovien kokemiin esteisiin ja hidasteisiin.  

Selvityksen tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia esteitä ja hidasteita Suomessa on koettu sukupuolen korjaushoitojen saatavuu-
teen liittyen vuosina 2003–2021? 

2. Onko erilaisten ryhmien tai taustamuuttujien välillä havaittavissa eroja koetuissa esteissä? 
 

2.1 

Selvityksen tiedonkeruu toteutettiin keräämällä kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa sähköisellä kysely-
lomakkeella hyödyntämällä Webropol-työkalua. Kysely kohdennettiin henkilöille, jotka ovat joskus toivo-
neet tai saaneet sukupuolen korjaushoitoja. Kyselylomake rakennettiin hyödyntämällä tutkimuskirjallisuutta, 
järjestöjen kokemusasiantuntijuutta sekä sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ammatillista tietoa 
kyselyn aihepiiristä. Kyselyä testasi kolme henkilöä kyselyn eri kielillä. Kyselyyn saattoi vastata omasta 
puolestaan tai vanhempi lapsen puolesta. Kyselylomake toteutettiin suomen, ruotsin ja englanninkielisenä.  

Kyselystä tiedotettiin ja kyselylinkkiä jaettiin Setan sosiaalisen median kanavissa, sukupuolen moninaisuu-
den parissa toimivien järjestöjen ja yhdistysten avulla, sekä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen 
verkostojen kautta. Tiedonkeruu toteutettiin 18.1.–11.2.2022 välisenä aikana ja vastauksia saatiin yhteensä 
544. Laadullisen aineiston koko oli yhteensä 81 181 sanaa. 

Tiedonkeruun jälkeen aineisto valmisteltiin analyysia varten, jolloin muun muassa ryhmiteltiin uudelleen 
muu, mikä -luokkiin tulleita vastauksia, jotka selkeästi kuuluivat muuttujan muihin luokkiin. Lisäksi joitakin 
muuttujia ryhmiteltiin uudelleen karkeatasoisemmin: esimerkiksi taustamuuttujia ryhmiteltiin uudelleen si-
ten, ettei alle 5 vastaajan ryhmiä raportoitu erikseen anonymiteetin turvaamiseksi. Lisäksi vastaajien rapor-
toimista sukupuolen korjaushoidon esteistä muodostettiin uusi kohdemuuttuja, jonka arvoksi tuli vastaajan 
kokemien esteiden lukumäärä. Muuttuja sai arvoja 0–16. Tämän pohjalta luokiteltiin muuttuja karkeatasoi-
semmin (0=ei esteitä, 1= yksi este, 2–3=muutama este, 4 tai enemmän=paljon esteitä). 

Kvantitatiivista aineistoa analysoitiin SPSS ohjelmalla pääasiassa kuvailevia menetelmiä, kuten suoria ja-
kaumia, ristiintaulukointia ja khiin neliötestiä hyödyntäen. Kvalitatiivisen aineiston systemaattinen sisäl-
lönanalyysi ei aineiston laajuuden ja selvitykseen käytettävissä olevien resurssien puitteissa ollut mahdol-
lista, joten kvalitatiivista aineistoa hyödynnettiin vain muutaman kysymyksen osalta, koostamalla vastauksia 
ja tekemällä poimintoja havainnollistamaan selvityksen kohteena olevia ilmiöitä. Kvalitatiivista aineistoa 
käytettiin selvityksessä täydentävänä aineistona, jonka avulla kvantitatiivisesta aineiston analyysiä havain-
nollistettiin ja syvennettiin (Bryman 2006; Greene ym. 1989; Schoonenboom & Johnson 2017).  

2.2 

Selvityksen eettisyys huomioitiin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti noudattamalla tutkimuseettisiä oh-
jeita ja suosituksia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta). Selvitys sai myönteisen lausunnon Lapin korkeakou-
lukonsernin ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta (13.12.2021).  

Selvityksen kohderyhmänä oli ihmisryhmä, josta suurin osa edustaa sukupuolivähemmistöä ja on siten yh-
teiskunnassa monin tavoin haastavassa ja haavoittuvassa asemassa (Tasa-arvovaltuutettu 2018). Selvityk-
sessä kiinnitettiin erityistä huomiota tutkittavien kuulemisen, hyvinvoinnin ja anonymiteetin turvaamiseen 
sekä siihen, että tutkimusaineistoa käytettiin tutkittavien edun mukaisesti.  



 

Vastaajia informoitiin kyselyn tavoitteista ja kerättyjen tietojen käyttötarkoituksesta mahdollisimman selke-
ästi pyytämällä tietoon perustuva suostumus kyselyyn vastaamiseen ja heidän antamiensa tietojen käyttämi-
seen selvityksen toteuttamiseksi. Tietoon perustuva suostumuslomake esitettiin ennen kyselyyn vastaamista 
ja suostumus oli edellytyksenä vastaamiselle. Kyselyssä ei kysytty henkilötietoja ja aineistoa käsitellessä on 
huomioitu, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa aineistosta. Tulokset on kirjoitettu vastaajien anonymiteet-
tiä suojellen siten, ettei hyvin pieniä vastaajaryhmiä raportoida erikseen ja selvitysraportissa käytettyjä va-
paana tekstinä kuvattuja tilanteita on anonymisoitu poistamalla niistä tunnistamisen mahdollistavia tietoja, 
kuten nimiä ja sijaintiin liittyviä tietoja. 

Tutkittavien kuulemiseen ja hyvinvointiin kiinnitettiin selvityksen toteutuksessa erityistä huomiota. Myös 
alaikäisille tarjottiin mahdollisuus osallistua tutkimukseen halutessaan. Kyselylomake rakennettiin vastaa-
jaystävälliseksi siten, ettei mikään kysymys lomakkeessa ei ollut pakollinen. Tutkittaville tarjottiin mahdolli-
suus varata keskusteluaika Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen keskuksen työntekijän kanssa, mi-
käli tutkimukseen osallistuminen herätti vaikeita tunteita tai palveluohjauksen tarvetta. 

Selvityksen toteutti tutkija, jolla on kokemusta tutkittavasta aiheesta. Tämä tuotti ns. sisäpiiriin kuuluvan tut-
kijaposition (Berger 2015). Tutkija noudatti läpi tutkimusprosessin refleksiivistä työskentelytapaa ja mene-
telmiä, kuten jatkuvaa sisäistä dialogia ja kriittistä itsearviointia hyödyntämällä tutkimuspäiväkirjaa ja kes-
kusteluja tutkimusryhmässä (esim. Berger 2015).  

2.3 

Selvityksen laajuus ei mahdollistanut systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteutusta, joten aihepiirin taus-
toitus on toteutettu kuvailevasti. Myös analyysimenetelminä on hyödynnetty pääasiassa kuvailevia menetel-
miä, jolloin aihepiirin syvällisempi tarkastelu on jäänyt selvityksen laajuuden ulkopuolelle. Aineiston edusta-
vuuden arviointi ei ollut mahdollista selvityksen laajuudessa. Aineiston kokoa voidaan kuitenkin pitää riittä-
vänä kuvailevaan analyysiin.  

Aineiston vahvuutena voidaan pitää sitä, että vastauksia saatiin iältään ja sukupuoleltaan moninaiselta jou-
kolta. Selvitys tuottaa merkittävästi uutta tietoa aiemmin hyvin vähän tutkitusta aiheesta ja mahdollistaa tie-
don hyödyntämisen tutkimuksen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämisen mukaisessa vaikuttamistyössä ja 
hoitopolkujen kehittämisessä.  

2.4 

Kyselyn vastaajajoukkoa on kuvattu taulukossa 1. Suurin osa vastaajista oli nuoria 20–29-vuotiaita aikuisia 
(57,5 %) ja enemmistö (58,6 %) vastaajista asui Etelä-Suomessa. Yksin asuvat (48,1 % ja muiden kanssa 
asuvat (50,3 %) jakautuivat vastaajajoukossa tasaisesti. Suurin osa vastaajista oli joko opiskelijoita (43,5 %) 
tai työssäkäyviä (26,9 %). Eläkkeellä oleviin (7,2 %) lukeutui myös sairaseläkkeellä olevat. Yli puolet vas-
taajista (54,8 %) kuvasi taloudellisen toimeentulonsa tason heikoksi.   

  



 

Taulukko 1. Vastaajajoukon kuvaus (n=544) 

 

 

 

 
 



 

3. 

3.1 

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan omaa sukupuoltaan sanallisesti. Vastauksista oli paikannettavissa yli 200 
erilaista sukupuolen kuvausta. Kuvausten pituudet vaihtelivat 1–100 sanan välillä. Kuvauksista poimittuja 
sanoja on havainnollistettu sanapilven avulla (Kuva 1). 

Kuva 1. Vastaajien sukupuoltaan kuvaavia sanoja hyödyntämällä muodostettu sanapilvi 

 

 

Vastaajia pyydettiin lisäksi valitsemaan karkeasta luokittelusta omaa tilannettaan parhaiten kuvaava ryhmä 
sukupuolen korjaushoitojen näkökulmasta (Kuvio 1).  

Vastaajista 50,6 prosenttia lukeutui miehiä, transmiehiä tai transsukupuolisia miehiä kuvaavaan ryhmään. Ei-
binääristen, muunsukupuolisten, androgyynien tai queer-sukupuolisten ryhmään lukeutui 22,6 prosenttia vas-
taajista ja naisten, transnaisten tai transsukupuolisten naisten ryhmään puolestaan 18,7 prosenttia. Sukupuo-
lettomien ryhmään lukeutui 5,4 prosenttia ja muu-ryhmään 2,6 prosenttia vastaajista. Detransition kokeneita 
tai prosessissa olevia vastaajia oli alle 5, joten heidät on sisällytetty tässä Muu-ryhmään anonymiteetin tur-
vaamiseksi. 



 

 
Kuvio 1.Vastaajien ryhmittely sukupuolen korjausprosessin näkökulmasta. 

 

Enemmistöllä (79 %) vastaajista (n=543) ei ollut ja pienellä osalla (2,4 %) oli synnynnäistä variaatiota suku-
puolitetuissa kehon piirteissä. Vastaajista 18,6 prosenttia ei ollut varma oliko heillä kyseistä synnynnäistä 
variaatiota vai ei. 

3.2 

Kyselyssä selviteltiin vastaajien tilannetta suhteessa sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin (kuvio 2). Vastaa-
jista kolmasosa (29,9 %) oli käynyt tutkimusprosessin läpi Helsingissä ja 17,9 prosenttia Tampereella. Tutki-
musprosessi oli meneillään neljäsosalla (24,5 %) vastaajista. Pieni osa (3,3 %) ei halunnut hakeutua lainkaan 
tutkimuksiin ja kymmenesosa (9,8 %) ei ollut vielä saanut lähetettä. Vastaajista 5,2 prosenttia raportoi, ettei 
heidän lähetettään ollut otettu vastaan ja 3,9 prosenttia odotti parhaillaan lähetteen käsittelyä tai jonotti tutki-
musprosessin alkamista. 
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Kuvio 2.Vastaajien tilanne sukupuoli-identiteetin tutkimusten suhteen. 

 

Vastaajilta kysyttiin ensimmäisen lähetteen saamisesta tutkimusprosessin alkuun kulunutta aikaa (kuvio 3). 
Yli puolet vastaajista raportoi ensimmäisestä lähetteestä tutkimusprosessin alkuun kuluneen 3–6 kuukautta. 
Viidesosalla vastaajista aikaa kului puolesta vuodesta vuoteen ja 7,2 prosentilla yli vuosi. Tutkimusprosessi 
käynnistyi 16,6 prosentilla alle kolmessa kuukaudessa lähetteen saamisesta. 

 
Kuvio 3. Odotusajat lähetteen saamisesta tutkimusten alkuun. 
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Sukupuoli-identiteetin tutkimusprosessin läpikäyneiltä kysyttiin tutkimusprosessin kestoa (kuvio 4). Noin 40 
prosentilla vastanneista tutkimusprosessi kesti yhdestä kahteen vuotta ja neljänneksellä puolesta vuodesta 
vuoteen. Vain 3,5 prosenttia vastanneista raportoi tutkimusprosessin kestäneen alle puoli vuotta. Vastanneet, 
jotka ilmaisivat tutkimusprosessin kestäneen yli neljä vuotta raportoivat aikaa kuluneen neljästä kymmeneen 
vuotta. 

 
Kuvio 4. Tutkimusprosessin kesto tutkimusten läpikäyneiden osalta. 

 

Vastaajilta kysyttiin, onko heille asetettu diagnoosia sukupuoli-identiteetin tutkimusten yhteydessä. Tutki-
musprosessin läpikäyneiden osalta esitetään vastaajille asetetut diagnoosit kuviossa 5. Suurimmalle osalle 
(87,4 %) vastaajista oli sukupuoli-identiteetin tutkimusten päätteeksi asetettu transsukupuolisuutta kuvaava 
diagnoosi. Kymmenesosa vastaajista raportoi saaneensa muunsukupuolisuutta kuvaavan diagnoosin. Pieni 
osa vastaajista oli saanut muun diagnoosin (1,1 %) tai jäänyt vaille diagnoosia (1,5 %). 

 
Kuvio 5. Tutkimusprosessin läpikäyneiden diagnoosit vastaajien itsensä raportoimina. 
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3.3 

Vastaajilta kysyttiin ovatko he joskus toivoneet ja saaneet joitakin sukupuolen korjaushoitoja. Vastaajien toi-
vomia ja saamia2 sukupuolen korjaushoitoja esitetään kuviossa 6. Yleisin toivottu hoito oli hormonihoito 
(90,4 %) ja toisiksi yleisin mastektomia tai rintojen pienentäminen (75,7 %). Vain 1,1 prosenttia vastaajista 
ei ollut koskaan toivonut mitään sukupuolen korjaushoitoja. Kuitenkin 43,1 prosenttia vastaajista raportoi, 
ettei ollut koskaan saanut mitään sukupuolen korjaushoitoja. Saaduista hoidoista yleisin oli hormonihoito 
(52,5 %) ja mastektomia tai rintojen pienentäminen (28,1 %). 

 
Kuvio 6. Sukupuolen korjaushoitoja toivoneet ja saaneet. 
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Vastaajien raportoimia sukupuolen korjaushoitoihin liittyviä esteitä ja hidasteita on havainnollistettu kuvi-
ossa 7. Enemmistö (vastaajista 86 %) raportoi ainakin jonkin esteen tai hidasteen sukupuolen korjaus-
hoidoille. Yleisimmät esteet olivat epäluottamus hoitohenkilökuntaan (28,7 %), elämäntilanteeseen (25,8 %) 
tai tiedon puutteeseen (24,7 %) liittyvät esteet, taloudelliset esteet (24,1 %) ja huoliin ja pelkoihin liittyvät 
esteet (22,6 %). Harvinaisimpia esteitä olivat kieleen liittyvät esteet (2,1 %).  
 

 
Kuvio 7. Vastaajien kokemat sukupuolen korjaushoitojen esteet ja hidasteet. 
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Vastaajien sanallisissa avovastauksissa koetuista sukupuolen korjaushoitojen esteistä toistuivat kuvaukset 
pitkistä sukupuoli-identiteetin tutkimusprosesseista ja pitkistä odotusajoista. Vastaajat kuvasivat odottamisen 
ja siihen liittyvän epätietoisuuden olevan kuormittavaa. 

”Monessa kohdassa oli odotettava, ja vahvaa stressiä siitä, eteneekö tutkimusjakso toivotusti. 
Epätietoisuus ja dysforia kuormittavat.” 

”Tarpeettoman yksityiskohtaiset ja pitkät tutkimukset.” 

Osa vastaajista kuvasi terveydenhuollon henkilökunnan taholta saamaansa kohtelua varsin kriittisesti.  

”Korjaushoitojen kohdalla olen törmännyt syrjivään ja epäsensitiiviseen kohteluun, osaamat-
tomuuteen, mielivaltaisuuteen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Hoitovaihtoehdoista tiedottami-
nen on ollut olematonta.” 

”Tutkimuksissa tuntuu ylipäätään, että hoitohenkilökunta ei ole minun puolellani.” 

”Tutkimusprosessi romutti luottamukseni terveydenhuollon ammattilaisiin vuosiksi.” 

Jotkut vastaajista kokivat joutuvansa ponnistelemaan mukautuakseen kriteereihin, joiden avulla tarpeellisten 
korjaushoitojen koettiin olevan mahdollisia. Tämä saattoi tarkoittaa esimerkiksi elintapojen muutoksia, elä-
mänmuutoksia, terapiaan tai lisätutkimuksiin hakeutumista ja omien sanojensa tarkkaa asettelua tutkimuspro-
sessin aikana. 

”Tuntui, että transpolin rajoitteet valtasivat arkeni.” 

”Ärsytti miten tarkka joutui olemaan, ettei tullut vahingossakaan väärinymmärretyksi.” 

”Koska en ole binäärinen transihminen, joudun koko ajan tasapainottelemaan miten puhun 
itsestäni, jotta saisin hoitoa mitä tarvitsen. Joudun myös tasapainoilemaan mielenterveyden 
ongelmiin liittyvistä asioista kertomisessa, sillä iso osa mielenterveysongelmistani johtuu 
dysforiasta ja yhteiskunnan transfobiasta, mutta silti pitää uskotella polilla, että toimintaky-
kyni on "normaali". Tämä kaikki on estänyt ja hidastanut edes pyrkimään saada hoitoa.” 

Käytännön esteinä mainittiin pitkät matkat tutkimuspoliklinikoille, jotka saattoivat olla jopa 14 tunnin mittai-
sia. Useassa vastauksessa toistuivat kuvaukset tutkimuspoliklinikoiden työntekijöiden vaihtuvuudesta, vas-
taanottoaikoihin liittyvistä epäselvyyksistä ja unohduksista. Vastaajat kuvasivat joutuneensa ottamaan suurta 
vastuuta huolehtiakseen itse oman prosessin etenemisestä. Vastaajat kuvasivat prosessia monin tavoin haas-
tavaksi ja osa koki jääneensä haasteiden keskellä hyvin yksin. 

”Joudun transitioitumaan yksin ilman tukea.” 

”Koen, että olin näiden asioiden kanssa todella yksin.” 

”Minut unohdettiin tutkimusjakson aikana.” 

Selvityksessä vastaajat ryhmiteltiin asuinalueen, asumistilanteen, saadun diagnoosin ja taloudellisen toi-
meentulon mukaan ja verrattiin eri ryhmien kokemien sukupuolen korjaushoitojen esteiden lukumääriä ryh-
mien välillä. Asuinalueen ja asumistilanteen suhteen eri ryhmien ei havaittu merkitsevästi eroavan toisistaan 
suhteessa koettujen esteiden lukumääriin. Sen sijaan eri diagnoosien saaneiden tai ilman diagnoosia olevien 
vastaajien ryhmien välillä havaittiin eroja koettujen esteiden määriin nähden (kuvio 8). Ilman diagnoosia ole-
vista lähes puolet (47,1 %) oli kokenut paljon esteitä sukupuolen korjaushoitojen saatavuudelle, kun vastaa-
vasti diagnoosin saaneiden kohdalla paljon esteitä kokeneiden osuus jäi alle kolmannekseen (27,9–28,9 %). 
Ero eri diagnoosin omaavien ryhmien välillä suhteessa koettujen esteiden lukumääriin oli tilastollisesti mer-
kitsevä (p<,001). 



 

 
Kuvio 8. Vastaajien (n=521) diagnoosit ja heidän kokemiensa sukupuolen korjaushoitojen esteiden määrät. 

 

Koettujen sukupuolen korjaushoitojen esteiden lukumääriä suhteessa vastaajien raportoimaan toimeentuloon 
tarkastellaan kuviossa 9. Hyvän toimeentulon omaavissa ilman esteitä raportoivia oli neljännes (23,5 %) vas-
taajista, kun vastaavasti matalamman toimeentulon omaavissa näitä oli 11,2–14,8 prosenttia. Heikon toi-
meentulon raportoineista lähes puolet (46,3 %) koki paljon esteitä sukupuolen korjaushoitojen saatavuudelle. 
Havaittu eroavaisuus eri toimeentulon omaavien ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p<,001). 

 

 
Kuvio 9.Vastaajien (n=519) toimeentulo ja heidän kokemiensa sukupuolen korjaushoitojen esteiden määrät. 
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Sukupuolen korjaushoitojen esteiden ja hidasteiden toistuvuutta koskevaan kysymykseen vastanneista 
(n=437) 60 prosenttia raportoi esteiden olleen toistuvia. Vastaajat raportoivat kokeneensa esteitä tyypillisim-
min vuosina 2020–2021 (66,2 % vastaajista) ja vuosina 2015–2019 (62,1 % vastaajista). Vuosina 2010–2014 
sukupuolen korjaushoitojen esteitä tai hidasteita raportoi kokevansa 17,5 prosenttia vastaajista ja vuosina 
2003–2009 6,6 prosenttia vastaajista. Ennen vuotta 2003 esteitä oli kokenut vain pieni osuus (2,3 %) vastaa-
jista. Vastaajien kokemien esteiden ajoittumisen painottuminen vuoden 2015 jälkeiseen aikaan selittynee ai-
nakin osittain sillä, että suurin osa vastaajista oli nuoria aikuisia, jolloin heidän hakeutumisensa sukupuolen 
korjaushoitoihin on todennäköisesti tapahtunut näinä ajankohtina.  

Vastaajilta kysyttiin, onnistuivatko he ylittämään kokemansa esteet tai hidasteet sukupuolen korjaushoidoille 
(taulukko 2). Hieman yli puolet vastaajista (53,9 %) raportoi, ettei ollut onnistunut ylittämään kokemiaan es-
teitä. Vastaavasti 43,3 prosenttia vastaajista oli onnistunut ylittämään esteet. Esteiden ylittäminen oli onnistu-
nut 12,3 prosentilla vastaajista muistutuksen, valituksen tai vastaavan tekemällä ja 31 prosentilla muulla ta-
voin. Vastaajien kuvaamia muita tapoja esteiden ylittämiseen olivat muun muassa odottaminen, neuvottelu, 
sinnikkyys, varojen hankinta ja hoitojen kustantaminen itse. 

 

Taulukko 2. Sukupuolen korjaushoitojen esteiden ylittämisessä onnistuminen. 

 

3.4 

Vastaajilla oli mahdollisuus kertoa myös hyvin toimineista palveluista ja hoidoista. Hyviä kokemuksia oli 
runsaasti (yli 200 vastausta) ja niissä toistui ystävällisen, inhimillisen, ammattimaisen, asiantuntevan ja 
(trans)sensitiivisen hoitohenkilökunnan arvostus. Onnistuneita kohtaamisia oli tapahtunut sekä yksityisellä, 
että julkisella sektorilla ja sekä tutkimusprosessin aikana, että erilaisten sukupuolen korjaushoitojen yhtey-
dessä ja muissa palveluissa.  

”Kohtaamani henkilökunta on ollut kovin asiantuntevaa, ystävällistä ja ymmärtäväistä.” 

”Koen tulleeni kunnioitetuksi ja kuunnelluksi käynneillä.” 

”Olen yleisesti ottaen todella tyytyväinen saamaani hoitoon: olen saanut kaiken hoidon, jonka 
olen tarvinnut ja olen tullut kuulluksi. Kohtaamani poliklinikan työntekijät ovat kohdelleet mi-
nua hyvin.” 

”Lääkäri oli todella asiallinen, otti aikansa ja ensimmäistä kertaa koin, että minua ja toivei-
tani kuunnellaan. 

”Tutkimusjaksollani näin eniten sairaanhoitajaa, joka oli ystävällinen, huomioiva, kunnioit-
tava ja kannustava. Hänen kanssaan asioidessa tuli olo, että asia etenee toivomaani suun-
taan.” 



 

Terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntemusta transasioista ja huomaavaisuutta pidettiin arvossa. Asiak-
kaan itsemäärittelyoikeutta kunnioittavat kirjaamiskäytännöt, sensitiivisyys ja tuki hoitotoimenpiteiden yh-
teydessä sekä turvallisen tilan luomisen keinot nousivat vastaajien kuvauksissa esiin. 

”Minua tavanneet [ammattilaiset] ovat aina olleet ystävällisiä ja tietoisia transasioista ja 
dysforiasta.” 

”Hormonipuolella asiointi on aina ollut mielekästä. Odotushuoneen pieni Trans Pride -lippu 
ilahduttaa joka kerta.” 

”Potentiaalisti dysforiaa aiheuttavissa tilanteissa minusta pidettiin huolta.” 

”Kun lääkäri hoiti minua, hän ei väärinsukupuolittanut minua potilasasiakirjoissa vaan ku-
vasi minua muunsukupuolisena. En ole saanut niin hyvää kohtelua muutoin terveydenhuol-
lossa.” 

”Osa henkilökunnasta ollut todella osaavaa ja selkeästi perehtynyt transsukupuolisuuteen sy-
vemmin! Koen, että enemmän syvällistä tietoa omaavat ymmärtäneet kokonaisvaltaisemmin 
prosessin sekä yksilön tilanteen.” 

 

Vastaajat arvostivat hoitoprosessien joustavuutta ja nopeutta esimerkiksi vastaanottojen aikataulutuksen, to-
teutuksen ja käytännön järjestelyjen näkökulmista. Kokonaisvaltainen hoito sai myös kiitosta. 

”Olen saanut hoidettua kaikki transpolilla tapahtuvat käynnit etänä.” 

”On ollut todella helppo sumplia ajanvarausten kanssa. Olen saanut usein varattua kaksi ai-
kaa peräkkäisille päiville, jolloin olen saanut olla ilmaiseksi potilashotellissa yötä. Se on hel-
pottanut reissaamista hirveästi, kun junamatkan pituutta on kuitenkin [paljon].” 

”Olin positiivisesti yllättynyt, kun sain viimeisellä kontrollikäynnillä lääkäriltä B-lausunnon 
psykoterapiaa varten. […] joten olin iloinen, että sain lausunnon suoraan transpolilta sen si-
jaan, että olisin joutunut odottamaan vähintään 3kk julkisella puolella.” 

”Leikkaava kirurgi oli inhimillinen, ei tuijottanut bmi-rajoja vaan luotti mun harkintaan ja 
sain kokemuksen, että mun kehon omistajuus on mulla.” 

”Kaikki rullasi todella helposti ja super nopeasti omalla kohdallani.” 

Useat vastaajat kuvasivat sukupuolisensitiivisestä tai transsensitiivisestä terapiasta olleen heille hyötyä ja 
apua. 

”Terapian tarjoaminen ihmisille on todella hyvä idea. Se auttoi minua suuresti prosessin al-
kuvaiheessa.” 

”Sukupuolisensitiivisestä terapiasta oli hyötyä” 

”Transsensitiivinen lyhytterapia on oikein hyvä ja tärkeä asia.” 

Osa vastaajista kuvasi, kuinka jokin positiivinen hoitokohtaaminen oli voinut tuottaa korjaavan kokemuksen 
aiempien ikävien kokemusten rinnalle. 

”Minua pelotti kamalasti hakea lähetettä menneisyyden kokemuksista johtuen, mutta sain hy-
vän korjaavan kokemuksen.” 

”Leikkaukseni tehnyt lääkäri oli mukava ihminen. Se nosti vähän luottoa terveydenhoitoon 
taas.” 



 

Myönteisinä kuvattiin myös kokemuksia läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta, esimerkiksi kirjaamiskäytäntö-
jen, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen näkökulmista. 

”Sain lukea kaiken sanomani ennen kuin se kirjattiin järjestelmään.” 

”Kokeneet, avoimet ja luotettavat kirurgit ja hoitajat.” 

”Minua ollaan kohdeltu kunnioittavasti ja asiani ollaan otettu huomioon erinomaisesti. Tutki-
musprosessin keskustelukäynnit olivat rentoja ja avoimia.” 

”Itse koen transpolin olleen ensimmäinen paikka, jossa koin aidosti tulleeni kuulluksi, sain 
myös tarvitsemani tiedon toivomistani hoidoista, myös niiden riskeistä kerrottiin avoimesti.” 

 

  



 

4. 
Ottaen huomioon useimpien sukupuoliristiriitaa ja kehodysforiaa kokevien vaikeudet ja sukupuolen korjaus-
hoitojen edut ja hyödyt, on tärkeää selvittää korjaushoitoihin liittyviä esteitä ja hoitojen saatavuutta (Mattila 
ym. 2015; Meier ym. 2011; Puckett ym. 2018). Tässä selvityksessä kartoitettiin sukupuolen korjaushoitoihin 
liittyviä esteitä Suomessa keskittyen nykyisen translain voimaantulon jälkeiseen aikaan. Selvityksen aineis-
tona toimi 544 vastauksen kyselyaineisto, jonka vastaajina oli sukupuoleltaan ja taustaltaan moninainen 
joukko henkilöitä.  

Lähes kaikki vastaajat toivoivat sukupuolen korjaushoitoja, mutta kuitenkin yli 40 prosenttia heistä oli aina-
kin toistaiseksi jäänyt ilman mitään hoitoja. Enemmistö vastaajista (90 %) toivoi ja puolet oli saanut hormo-
nihoitoa. Tulokset vahvistavat aiempia havaintoja, joiden mukaan sukupuolen korjaushoidoille koetaan tar-
vetta myös sukupuoleltaan moninaisten, eikä vain binääristä sukupuolta edustavien joukossa (Puckett ym. 
2018). 

Sukupuolen korjaushoidoille koetaan paljon erilaisia esteitä. Enemmistö (86 %) vastaajista oli kokenut aina-
kin joitakin sukupuolen korjaushoitoihin liittyviä esteitä tai hidasteita. Yleisimmät sukupuolen korjaushoitoi-
hin liittyvät esteet olivat epäluottamus hoitohenkilökuntaan, elämäntilanteeseen tai tiedon puutteeseen liitty-
vät esteet ja taloudelliset esteet. Myös huoliin tai pelkoihin liittyviä esteitä koki reilu viidennes vastaajista. 
Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien sukupuolen korjaushoitojen esteitä koskevien tutkimustulosten 
kanssa (Puckett ym. 2018). 

Tyypillisesti vastaajat olivat kokeneet sukupuolen korjaushoitoihin liittyviä esteitä vuosina 2015–2021. Yli 
puolella vastaajista koetut esteet olivat toistuvia. Esteiden kokemisen yleisyyden ajoittuminen viime vuosiin 
kertoo osaltaan siitä, että vastaajajoukossa oli paljon nuoria aikuisia, jotka ovat hakeutuneet sukupuolen kor-
jaushoitoihin viime vuosien aikana. Lisäksi tutkimustulos tekee esteiden poistamiseen liittyvät kysymykset 
hyvin ajankohtaisiksi ja herättää kysymyksen siitä, ovatko kesäkuussa 2020 hyväksytyt Palveluvalikoima-
neuvoston suositukset (STM 2020) sukupuolen korjaushoidosta riittäviä, kun hoidon saannissa on koettu pal-
jon esteitä vielä tämän jälkeenkin. 

Vastaajilla, joille oli asetettu transsukupuolisuutta kuvaava tai muu sukupuoli-identiteettiin liittyvä diagnoosi 
oli useammin vähemmän esteitä liittyen sukupuolen korjaushoitoihin verrattuna niihin, joilla vastaavaa diag-
noosia ei ollut. Puolestaan vastaajilla, joilla oli heikko toimeentulo, oli useammin enemmän esteitä sukupuo-
len korjaushoitojen saatavuuteen liittyen. Taloudellisen toimeentulon merkitystä sukupuolen korjaushoitojen 
saatavuudelle olisi tärkeää tutkia jatkossa tarkemmin, sillä se voi osoittaa millaisia taloudellisia vaikutuksia 
sukupuolen korjaushoitojen saatavuuteen kytkeytyy ja paljastaa mahdollisia taloudelliseen tasa-arvoon liitty-
viä epäkohtia. 

Tutkimusprosesseihin liittyi monilla vastaajilla pitkiä ja toistuvia odotusaikoja, epätietoisuutta ja kuormitusta 
(myös Mattila ym. 2015; Loponen 2021). Vastaajien kokemukset tutkimusprosesseista olivat hyvin vaihtele-
via ja osa oli kokenut jäävänsä vaille tarvitsemaansa tukea, kun taas osa oli kokenut tulleensa kuulluksi ja 
kohdatuksi. Vastaajien kokemukset myös muun terveydenhuollon henkilökunnan ja palveluiden osalta olivat 
samalla tavalla vaihtelevia: osa oli saanut sensitiivistä ja tarpeet huomioivaa palvelua ja osa puolestaan tullut 
epäasiallisesti kohdelluksi. Selvitys paljastaa epätasaisuuksia terveydenhuollon palveluiden laadussa suh-
teessa sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen ja sukupuolen korjaushoitoihin (myös Hintsala 2018). Laa-
dun parantamiseksi tarvitaan sekä systemaattista palvelujärjestelmän tarkastelua, että yksittäisten terveyden-
huollon ammattilaisten valmiuksien vahvistamista sukupuoleltaan moninaisten asiakkaiden ammatilliseen 
kohtaamiseen (myös Puckett ym. 2018). 

Sukupuoli-identiteetin tutkimusprosessien kestot vaihtelivat paljon eri tilanteissa alle puolesta vuodesta jopa 
kymmeneen vuoteen. Toisilla diagnoosin, hoitoon tarvittavien lähetteiden ja hoitojen saaminen edellytti huo-
mattavia ponnisteluja, kuten elämänmuutoksia, elämäntapamuutoksia ja lisätutkimuksia. Esteitä ylittääkseen 
korjaushoitoja toivoneet olivat tehneet muistutuksia ja valituksia, neuvotelleet hoitohenkilökunnan kanssa ja 



 

hankkineet hoitoja omakustanteisesti. Tulosten mukaan osaan näistä yhteiskunnallisesti haavoittuvassa ase-
massa ja henkisesti kuormittavassa tilanteessa olevista kansalaisista kohdistetaan perin tiukkoja vaatimuksia 
heidän tarvitsemiensa hoitojen edellytyksenä. Tämä herättää kysymyksiä näiden vaatimusten kohtuullisuu-
desta ja oikeutuksesta (ks. myös Loponen 2021).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sukupuolen korjaushoitojen saatavuudessa oli huomattavia haasteita ja 
paljon yksilökohtaista vaihtelua. Siinä missä toisille korjaushoitojen saaminen oli vaivatonta ja helppoa, oli 
se toisille äärimmäisen kuormittava ja lukuisten esteiden ylittämistä pitkän ajan kuluessa edellyttävä prosessi 
(myös Hintsala 2018). Sukupuolen korjaushoitoihin liittyviä palveluprosesseja ja hoitopolkuja olisi tärkeää 
tarkastella huolellisesti, jotta voitaisiin paikantaa niihin liittyvät kehittämiskohdat ja varmistaa sekä tarvitta-
vien hoitojen että riittävän tuen sujuva saanti. 

Korjaushoitojen saatavuutta edistävinä tekijöinä ilmeni terveydenhuollon ammattilaisten sensitiivisyys ja asi-
antuntemus sukupuolen moninaisuudesta sekä kokonaisvaltainen asennoituminen asiakkaan tilanteeseen ja 
tuen tarpeisiin. Korjaushoitoja toivoneet arvostivat hoitoprosesseissa läpinäkyvyyttä, avoimuutta, jousta-
vuutta ja nopeutta. Olisi suotavaa, että näitä hyviä käytäntöjä voitaisiin levittää hoitopolkuihin ja palvelupro-
sesseihin entistä laajemmalle ja siten mahdollistaa laadukas hoito jokaiselle. 

Selvitys tuottaa uutta tietoa aiemmin hyvin vähän tutkitusta aiheesta. Selvityksen tuottamaa tietoa voidaan 
hyödyntää sukupuolen korjaushoitojen saatavuuden parantamiseksi tehtävässä vaikutustyössä ja hoito- ja 
palveluprosessien kehittämisessä. Jatkossa on tärkeää hyödyntää selvityksen yhteydessä kerättyä rikasta ja 
monipuolista aineistoa tulevassa tutkimuksessa toteuttamalla syvällisempiä ja systemaattisempia analyyseja, 
kuin mitä tämän kuvailevan selvityksen puitteissa oli mahdollista tehdä.   



 

Ansara, Y. 2015. Challenging cisgenderism in the ageing and aged care sector: Meeting the needs of older 
people of trans and/or non-binary experience. Australasian Journal on Ageing 34, 14–18.  

Bailey, L., Ellis, S., McNeil, J. 2014. Suicide risk in the UK trans population and the role of gender transition 
in decreasing suicidal ideation and suicide attempt. Mental Health Review Journal 19(4), 209–220. 

Bauer, G., Hammond, R., Travers, R., Kaay, M., Hohenadel, K., Boyce, M. 2009. “I don’t think this is theo-
retical; this is our lives”: How erasure impacts health care for transgender people. Journal of the Association 
of Nurses in AIDS Care 20(5), 348–361 

Berger, R. 2015. Now I see it, now I don’t: researcher’s position and reflexivity in qualitative research. Qual-
itative Research 15(2), 219–234.  

Bradford, J., Reisner, S., Honnold, J., Xavier, J. 2013. Experiences of transgender-related discrimination and 
implications for health: Results from the Virginia transgender health initiative study. American Journal of 
Public Health 103(10), 1820–1829.  

Bryman, A. 2006. “Integrating Quantitative and Qualitative Research: How Is It Done?” Qualitative Re-
search 6(1), 97–113.  

Coleman, E., Bockting, W., Botzer, M., Cohen-Kettenis, P., DeCuypere, G., Feldman, J., Fraser, L., Green, 
J., Knudson, G., Meyer, W. J., Monstrey, S., Adler, R. K., Brown, G. R., Devor, A. H., Ehrbar, R., Ettner, R., 
Eyler, E., Garofalo, R., Karasic, D. H., Lev, A. I., Mayer, G., Meyer-Bahlburg, H., Hall, B. P., Pfaefflin, F., 
Rachlin, K., Robinson, B., Schechter, L. S., Tangpricha, V., van Trotsenburg, M., Vitale, A., Winter, S., 
Whittle, S., Wylie, K. R. & Zucker, K. 2012. Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, 
and Gender-Nonconforming People, Version 7, International Journal of Transgenderism 13(4), 165–232. 

Grant, J., Mottet, L., Tanis, J., Harrison, J., Herman, J. & Keisling M. 2011. Injustice at Every Turn: A Re-
port of the National Transgender Discrimination Survey. Washington: National Center for Transgender 
Equality and National Gay and Lesbian Task Force. Saatavilla: https://transequality.org/sites/default/fi-
les/docs/resources/NTDS_Report.pdf.   

Greene, J. C., V. J. Caracelli, and W. F. Graham. 1989. Toward a Conceptual Framework for Mixed-method 
Evaluation Designs. Educational Evaluation and Policy Analysis 11(3), 255–274.  

Hintsala, H. 2018. Sukupuoli-identiteetin tutkimusten läpikäyneiden kokemuksia. Turun yliopisto. Pro gradu 
-tutkielma. 

James S. E., Herman J. L., Rankin S., Keisling M., Mottet L. & Anafi M. 2016. The Report of the 2015 U.S. 
Transgender Survey. Washington, DC: National Center for Transgender Equality. 

Kärnä, T., Uusi-Mäkelä, N., Mattila, A. 2018. Sukupuolen moninaisuus. Lähestymistapa sukupuoleen muut-
tumassa? Suomen Lääkärilehti 73(45), 2631–2635. 

Loponen, I. 2021. Navigointia terveydenhuollossa. Sukupuolivähemmistöjen kokemuksia yleisestä tervey-
denhuollosta ja sukupuolen korjausprosessista. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106173825.  

Mattila A., Heinonen L., Mäntymäki A., Uusi-Mäkelä N. Ålgars M. 2015. Sukupuolen korjauksen vaikutus 
psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Duodecim 131, 379–381. 

Mattila, A., Tinkanen, H. 2015. Transsukupuolisuuden hoito Suomessa. Duodecim 131, 363–364. 

https://transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/docs/resources/NTDS_Report.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202106173825


 

Meier, S.C., Fitzgerald, K., Pardo, S., Babcock, J. 2011. The effects of hormonal gender affirmation treat-
ment on mental health in female-to-male transsexuals. Journal of Gay & Lesbian Mental Health 15(3), 281–
299. 

Poteat, T., German, D., Kerrigan, D. 2013. Managing uncertainty: A grounded theory of stigma in 
transgender health care encounters. Social Science and Medicine 84, 22–29. 

Puckett J., Cleary P., Rossman K., Newcomb, M., Mustanski, B. 2018. Barriers to gender-affirming care for 
transgender and gender nonconforming individuals. Sex Res Social Policy 15(1), 48–59. 

Sanchez, N., Sanchez, J. & Danoff, A. 2009. Health care utilization, barriers to care, and hormone usage 
among male-to-female transgender persons in New York City. American Journal of Public Health 99, 713–
719. 

Schoonenboom, J., Johnson, B. 2017. How to Construct a Mixed Methods Research Design. KZfSS Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 69(S2), 107–131.  

Seta. 2021. Sateenkaarisanasto. Päivitetty 24.3.2021. Saatavilla: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisa-
nasto/  

Sevelius, J. M. 2013. Gender affirmation: A framework for conceptualizing risk behavior among transgender 
women of color. Sex Roles 68(11-12), 675-689. 

Snelgrove, J., Jasudavisius, A., Rowe, B., Head, E. Bauer, G. 2012. “Completely out-at-sea” with “two-gen-
der medicine”: A qualitative analysis of physician-side barriers to providing healthcare for transgender pa-
tients. BMC Health Services Research 12, 110–123. 

STM 2020. Palveluvalikoimaneuvoston suositus. Transsukupuolisuudesta johtuvan dysforian lääketieteelliset 
hoitomenetelmät. STM038:00/2020. Saatavilla: https://palveluvalikoima.fi/dysforia-transsukupuolisuus.  

Taavetti, R. 2015. Olis siistiä jos ei tarttis määritellä. Kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus. Nuorisotutki-
musseuran verkkojulkaisuja 81, Seta-julkaisuja 25. Saatavilla: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ima-
ges/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori.pdf.  

Tanhua, I., Mustakallio, S., Karvinen, M., Huuska, M., Aaltonen, M. 2015. Tietopaketti sukupuolen moni-
naisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriön ra-
portteja ja muistioita 2015:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavilla: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3583-9.  

Tasa-arvovaltuutettu. 2018. Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Tasa-arvojulkaisuja 
2018:4. Saatavilla: https://tasa-arvo.fi/julkaisut.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen käsitteleminen 
Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Saatavilla: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/fi-
les/HTK_ohje_2012.pdf.  

Lainsäädäntö: 

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 563/2002. Saatavilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2002/20020563. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sukupuolen muuttamiseen tähtäävän tutkimuksen 
ja hoidon järjestämisestä sekä lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamista var-
ten 1053/2002. Saatavilla: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053.  

 

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaarisanasto/
https://palveluvalikoima.fi/dysforia-transsukupuolisuus
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori.pdf
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3583-9
https://tasa-arvo.fi/julkaisut
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020563
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021053

