
Nuorten sukupuoli-identiteetti ja 
sukupuoliahdistus nyt

Riittakerttu Kaltiala
Professori, vastuualuejohtaja

TaY lääketieteen laitos
TAYS nuorisopsykiatrian vastuualue



Sukupuoli (sex, gender)

Biologinen (sukupuolikromosomit, anatomia, 
hormonitoiminta)

Psykologinen (kokemus)

Sosiaalinen (roolit, rooliodotukset, roolikäyttäytyminen)

OIkeudellinen (henkilöllisyystodistus)

kulttuurinen, ajallinen ja yksilöllinen vaihtelu

vaihtelevat mahdollisuudet ylittää näiden rajoja
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Identiteetti, sukupuoli-identiteetti

Identiteetti on yksilön ydinkokemus siitä, 
kuka ja mitä hän on

…etninen, uskonnollinen, poliittinen, ammatillinen 
identiteetti…

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa henkilön 
pitkäaikaista ja vakaata kokemusta siitä, 
mitä sukupuolta hän on
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Sukupuolen variaatio

Eriasteiset kokemukset biologisen sukupuolen, 
rooliodotusten ja identiteetin ristiriitaisuudesta

Äärimmäisenä vahva kokemus, että 
todellisuudessa on eri sukupuolta kuin miltä 
oma ruumis näyttää, ja halu vaihtaa sukupuolta 
* päästä eroon syntymäsukupuolen 

sukupuoliominaisuuksista ja saada vastakkaiset
* tulla juridisesti ja sosiaalisesti tunnustetuksi 

toivotussa sukupuolessa
Halu olla ”kolmatta sukupuolta”, sukupuolten 

ulkopuolella, eunukki tms.



Käsitteitä

Gender Identity Disorder 
(DSM-IV)

Gender Dysphoria (DSM-5)

gender dysphoria 

transgender

Transsexualism (ICD-10)

Gender incongruence (ICD-
11)

DSD

Intersex, intersukupuolisuus

sukupuoli-identiteetti

sukupuolen variaatio

muunsukupuolisuus

seksuaalinen 
suuntautuminen

seksuaalinen 
käyttäytyminen

HLB, HLBT, HLBTI, HLBTIQ
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Normalisoiminen
Hoidon saamisen
varmistaminen

Miksi terminologia muuttuu koko ajan?



Transsukupuolisuus

Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen 
edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada 
kirurgista ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin 
muuttamiseksi mahdollisimman samankaltaiseksi kuin 
toivottu sukupuoli.

Tilanteen tulee olla pysyväksi katsottava ja ei 
sekundaarinen.

Transsukupuolisuus on ICD-10-termi

DSM-5: Gender dysphoria

ICD-11: Gender incongruence

7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri7



Ruumiinmuutostoiveita

Anorexia nervosa identiteettinä – sairaalloinen 
laihuus

Body dysmorfic disorder –koetun 
epämuodostuman korjaaminen

Psykoosit

Body integrity identity disorder - ruumiinvamma

(Kulttuurisesti määräytyvät) esteettiset syyt

- länsimaistava esteettinen kirurgia
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Transsukupuolisuuden syitä ei 
tunneta

Mitään biologista (geneettistä, rakenteellista, 
hormonivakutuksiin liittyvää) etiologiaa ei ole 
voitu osoittaa

Trauma

Nature vs. nurture

Transsukupuolisuus vs. sukupuolen variaatio

Mueller et al. 2017, Polderman 2019, Boucher 2020



Kuinka yleisiä sukupuoliahdistus ja 
trangender-identiteetti ovat?

Hoitoon hakeutumisen perusteella 1/ 15 000 –
1/40 000

Väestötutkimuksissa 0.5-1.3% nuoruusikäisistä ja 
aikuisista länsimaissa ilmoittaa transgender-
identifikaatiota

Tuoreimmissa nuorisotutkimuksissa trans-
identiteetti on vielä yleisempää

Suomalainen toistotutkimus osoitti, että 
sukupuoliahdistus saattaa olla lisääntymässä 
nuorisoväestössä
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Sukupuoli-identiteetin variaatio 
lapsuudessa

Lapsilla esiintyy vastakkaisen sukupuolen rooliin kuuluvaksi koettua 
käyttäytymistä (leikit, mielikuvitus, pukeutuminen, eleet, ilmeet…), 
vastenmielisyyttä olla omaa sukupuolta ja käyttäytyä biologisen 
sukupuolensa tavoin, toivetta kasvaa vastakkaiseen sukupuoleen ja 
vakuuttuneisuutta, että on vastakkaista sukupuolta

Diagnostiset kriteerit (DSM) ja koko diagnoosin tarpeellisuus herättää 
keskustelua

Esiintyvyys ja ohjautuvuus sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin 
vaihtelevat kulttuurisesti

4/5 kokee identiteettinsä toisin puberteetin käynnistyttyä, ja siksi lapsille 
ei suositeta fyysisiä interventioita

7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri11

Steensma 2013, Ristori ja Steensma 2016 



GD nuoruusiässä

Nuoruusiässä lapsuudessa alkanut, transsukupuolisuuden 
(ICD) / Gender Dysphorian (DSM-5) kriteerit täyttävä on 
katsottu niin vakiintuneeksi, että sukupuoliominaisuuksia 
muuttavaa lääketieteellistä hoitoa suositetaan

Nuoruusiässä ensi kertaa ilmaantuneen 
sukupuoliahdistuksen, josta valtaosassa tutkimuksiin 
hakeutuvilla 2010-luvulta alkaen on ollut kyse, 
luonnollisesta kulusta ei ole olemassa yhtään 
seurantatutkimusta

Rapid onset gender dysphoria
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deVries ym 2006, Cohen-Kettenis ym 2008,  Hembree ym 2009, deVries ym. 2010, 
Kreukels ym. 2011, Cohen-Kettenis ym. 2012; Littman 2018



Identiteetin rakentuminen 
(nuoruusiässä)

Identiteettistatukset

Foreclosure

Moratorium

Identity diffusion

Identity achievement

Identiteettiprosessit

Exploration in width

Exploration in depth

Commitment making

Identification with 
commitment
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Erikson 1959, Marcia 1966, Kroger 2007, Kroger ym. 2010, 
Luyckx ja Robitschek 2014 



PALKOn suositukset hoidosta 
kesäkuussa 2020

https://palveluvalikoima.fi/dysforia-
transsukupuolisuus

https://palveluvalikoima.fi/sukupuolidysforia-
aikuiset-muunsukupuoliset

https://palveluvalikoima.fi/sukupuolidysforia-
alaikaiset
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Miksi suositus 
sukupuoliahdistuksen hoidosta nyt?
Kysynnän valtava lisäys (10-20x)

Kehonmuokkausinnovaatioiden lisääntyminen

Indikaatioiden laajenemispaine ja sen aiheuttamat 
ristiriidat

- Laillinen sääntely vs. tilanne kliinisessä työssä

- Ihmisoikeusnäkökulma vs. sairauksien hoito

- Priorisointi ja resurssien allokoinnin perusteet

Uusia ryhmiä koskevan tutkimusnäytön 
puuttuminen 

Huolestuttavat kliiniset havainnot 
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PALKOn suositus alaikäisten 
sukupuoliahdistuksen hoidosta

Alle puberteetti-ikäisille ei fyysisiä hoitoja. Mahdollisten 
psykososiaalisten ja psykiatristen ongelmien hoito 
tilanteen mukaan. Erityisyksiköiden konsultaatio 
mahdollinen (useimmiten ei tarpeen)

Lapsuudessa alkanut, puberteetissa voimistunut 
sukupuoliahdistus: erityistason tutkimuksiin ohjaaminen. 
Puberteettimuutoksia jarruttava GnRH-analogihoito voi 
olla indikoitu.

Nuoruusiässä ilmaantunut sukupuoliahdistus: ensilinjan 
hoito on identiteettikehitystä avoimin mielin reflektoiva 
psykososiaalinen interventio. 
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PALKOn suositus, jatkuu

Vakavien psykiatristen häiriöiden hoito remissioon. 
Nuoruusiän kehitystehtävien etenemisen varmistaminen.

Mahdollisesti erityistason tutkimukset korjaushoitojen 
harkintaa ajatellen.

Muuntohormonihoidot saattavat olla indikoituja (aik. n 16 v)

Kirurgiset hoidot ovat mahdollisia täysi-ikäisyydessä

Rintakehän maskulinisaatio vasta riittävän hormonaalisen 
intervention jälkeen
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Fyysisten hoitojen tavoitteet

Puberteetin jarruttamisen tavoite on estää ei-toivottujen 
sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien kehittyminen, 
lieventää sen kautta psykiatrista oireilua, mahdollistaa 
luonnollisempi muuntohormonihoitojen lopputuos, 
vähentää kirurgisten hoitojen tarvetta ja antaa harkinta-
aikaa

Muuntohormonihoidot ja kirirgiset hoidot tavoitelevat 
toivotun sukupuolen mukaista ulkomuotoa, jolloin henkilö 
voisi näyttää ulospäin siltä mitä kokee sisällään; tämän 
oletetaan vähentävän stressiä, parantavan toimintakykyä 
ja vähentävän psykiatrista sairastavuutta
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Nuoruusiässä aloitetun SR-hoidon 
(Dutch model) haasteita

Tutkimusnäyttö perustuu yhteen pitkään seurantatutkimukseen 
lapsuudessa alkaneesta, puberteetissa voimistuneesta 
sukupuoliahdistuksesta; aineisto oli hyvin valikoitunut ja 
vertailuryhmä ei vertailukelpoinen

Tutkimustietoa ei ole ensi kertaa nuoruusiässä ilmaantuneesta 
sukupuolidysforiasta

Kehitysiässä aloitettujen sukupuoliominaisuuksia muokkaavien hoitojen 
haittavaikutuksista luuston terveyteen, kardiovaskulaariterveyteen, 
syöpätauteihin ja urogenintaalialueen terveyteen ei tiedetä riittävästi

GnRH-analogihoidon vaikutuksista aivojen kehitykseen ei tiedetä 
riittävästi

Ei ole osoitettu, että sukupuoliominaisuuksia muokkaava hoito
vaikuttaisi suotuisasti mielenterveyden häiriöihin tai toimintakykyyn 
nuoruusiässä
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Sukupuolen uudelleenmäärittely

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta 
2002/563

lääketieteellinen selvitys siitä, että kokee 
pysyvästi kuuluvansa vastakkaiseen 
sukupuoleen, elää tämän mukaisessa 
sukupuoliroolissa ja on lisääntymiskyvytön*; 
täysi-ikäinen; ei naimisissa /rekisteröidyssä 
parisuhteessa; suomalainen / asuinpaikka 
Suomessa
*hormonihoidon takia, reversiibeli riittää
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Sukupuolen uudelleenmäärittelyn 
edellytysten tutkiminen

Asetus 1053/2002 sukupuolen muuttamiseen tähtäävän 
tutkimuksen ja hoidon järjestämisestä ja 
lääketieteellisestä selvityksestä transseksuaalin 
sukupuolen vahvistamista varten

Psykiatrinen tutkimus ja endokrinologinen tutkimus ja 
hoidon aloitus keskitetty HUSiin ja TAYSiin, 
sukuelinkirurgia HUSiin (1053/2002 ja 476/2010)

1053/2002: säädöksiä työryhmien kokoonpanosta ja 
tutkimuksen ja hoidon aloituksen prosessista
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Lähetteestä tulee ilmetä

Tavanomainen kehitysanamneesi ja psykiatrinen 
anamneesi, perhetilanne, nuoruusiän kehitystehtävien 
eteneminen

Nuoren erityishuomiota vaativan sukupuoli-
identiteettikokemuksen alkaminen ja kehittyminen

Nuoren identiteettikokemuksensa ilmentämiseksi ottamat 
askeleet ja niiden merkitys

PALKOn suosittaman psykososiaalisen intervention 
toteutus ja sen vaikutus

Molempien huoltajien näkemys nuoren sukupuoli-
identiteetistä ja erityistason tutkimusten tarpeellisuudesta
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Nuoruusikäisen tutkimus sukupuolen 
uudelleenmäärittelyn edellytysten 

selvittämiseksi

TAYS EVA-yksikön konsultaatiopoliklinikka

HYKS nuorisopsykiatria keskitettyjen palveluiden klinikka

1) Fyysisten hoitojen kontraindikaatioiden poissulkeminen: 
alaikäisen vakava mielenterveyden häiriö, päihdehäiriö 
ja akuutti lastensuojelutarve

2) Sukupuoli-identiteetti; diagnoosi

3) Muutosvalmius, työstäminen 

4) Jatkon suunnittelu ja sen edellyttämät yhteydenotot, 
lähetteet, lausunnot, second opinion, hoitokontaktin 
järjestelyt jne.
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Millaisia nuoria tutkimuksissa 
tavataan?

Lapsuudessa alkava identifioituminen vastakkaiseen
sp

- Ilman merkittävää psykopatologiaa vs. merkittävää 
psykopatologiaa

Nuoruudessa alkava mutta mahdollisesti jo vakiintunut

- Ei komorbiditeetteja vs. huomionarvoisia psykiatrisia 
komorbiditeetteja ja kehityksellisiä vaikeuksia vs. erittäin 
merkittäviä ja pitköaikaisia komorbiditeetteja ja 
´kehityksellisiä vaikeuksia

Nuoruusiässä alkava toistaiseksi kypsymätön

7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri26



7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri27

The Economist 2020



7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri28



7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri29



Referenssejä
Kaltiala-Heino R, Lindberg N. Ranta K, Tainio V-M, Työläjärvi M. Sukupuoli-identiteetin 

häiriö lapsilla ja nuorilla. Suom Lääkäril 2013:11:819-825

Kaltiala-Heino R, Sumia M, Savioja H, Lindberg N. Seksuaaliterveyden kysymyksiä 
sukupuolen uudelleenmäärittelyn edellytysten arvioon hakeutuvilla nuorilla. 
Seksologinen Aikakauskirja 2014:1:15-28

Kaltiala-Heino R, Sumia M, Työläjärvi M, Lindberg N. Two years of gender identity service 
for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent 
development. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2015 Apr 9;9:9. doi: 
10.1186/s13034-015-0042-y. eCollection 2015.

Kaltiala-Heino R, Mattila A, Kärnä T, Joutsenniemi K. Sukupuoli-identiteetin 
diagnosoiminen. Duodecim 2015;131(4):367-71

Kaltiala-Heino R, Työläjärvi M, Suomalainen L. Kun sukupuoli on nuorelle ongelma. 
Duodecim 2018:134:2941-2046

Kaltiala-Heino R, Lindberg N. Gender identities in adolescent population: methodological 
issues and prevalence across age groups. European Psychiatry 2019:55:61-66

Kaltiala R, Bergman H, Carmichael P, de Graaf N, Egebjerg Rischel K, Frisén L, Schorkopf 
M, Suomalainen L, Waehre A. Time trends in referrals to child and adolescent gender 
identity services: a study in four Nordic countries and in the UK. Nord J Psychiatry 
2019 (published online Sep 2019) https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1667429

7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri30



Referenssejä, jatkuu
Kaltiala R, Heino E, Työläjärvi M, Suomalainen L. Adolescent development and psychosocial functioning after 

starting cross-sex hormones for gender dysphoria. Nord J sychiatry (Nord J Psyhiatry 1-7, 2019 Nov 25
Sumia M, Lindberg N, Työläjärvi M, Kaltiala-Heino R. Early pubertal timing is common among adolescent girl-to-

boy sex reassignment applicants. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2016: 3:1-3.
Sumia M, Lindberg N, Työläjärvi M, Kaltiala-Heino R. Current and recalled childhood gender identity in 

community youth in comparison to referred adolescents seeking sex reassignment. Journal of Adolescence 
2017:56:34-39

Kaltiala-Heino R, Työläjärvi M, Lindberg N. Sexual experiences of clinically referred adolescents with features of 
gender dysphoria. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2019: 24(2): 365–378 

Kaltiala-Heino R, Työläjärvi M, Lindberg N. Gender dysphoria in adolescent population: A 5-year replication
study. Clinical Child Psychology and Psychiatry 2019: 24(2): 371-387

Kaltiala-Heino R, Bergman H, Työläjärvi M, Frisén L. Gender dysphoria in adolescence: current perspectives. 
Adolescent Health, Medicine and Therapeutics 2018:9:31-41

Heino E, Fröjd S, Marttunen M, Kaltiala R.Normative and negative sexual experiences of transgender identifying 
adolescents in the community. Scand J Child Adolesc Psychiatr Psychol. 2020 Nov 20;8:166-175. doi: 
10.21307/sjcapp-2020-017.

Heino E, Ellonen N, Kaltiala R. Transgender identity is associated with involvement in bullying among Finnish 
adolescents. Frontiers in Psychology Gender Sex and Sexualities. Front. Psychol., 08 January 2021 | 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.612424

Heino E, Fröjd S, Marttunen M, Kaltiala R.Transgender identity is associated with severe suicidal ideation 
among Finnish adolescents. Int J Adolesc Med Health. 2021 Aug 24. doi: 10.1515/ijamh-2021-0018. Online 
ahead of print.

7.5.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri31


