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TÄMÄN PUHEENVUORON PÄÄTEEMAT

I Ydinkäsitteet: sukupuolen moninaisuus, 
sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaus, 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, 
seksuaalinen suuntautuminen, syrjintä, 
intersektionaalisuus

II Syrjinnän kieltävät ja yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa edistävät lait

III Perinteisten ja ”uusien” erityisryhmien 
yhtäläisyydet



KAKSINKERTAINEN ERITYISYYS

Perinteiset erityisryhmät 

• vamma, toiminnan vajaus, 
pitkäaikaissairaus

• vammaisilla arjen 
syrjintäkokemuksia 
(Oikeusministeriö, 2016)

• koulukiusaamista (Blake ym., 
2012; Kouluterveyskysely 
2017)

• vihapuhetta ja häirintää:          
nimittely, ilkeämielinen 
nauru, vihamielinen käytös;  
myös palvelujärjestelmä syrjii  
(Korhonen, Jauhonen, Oosi, & 
Huttunen, 2016)                                               

”Uudet erityisryhmät”

• sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöt

• syrjintää urheilun ja liikunnan 
parissa (Kokkonen, 2012)

• koulukiusaamista (Espelage
ym., 2017; Kouluterveyskysely 
2017)

• vihapuhetta ja häirintää: 
sukupuolittunutta 
halventamista, erit. lesboja 
häiritään seksuaalisesti 
(sanallisesti ja fyysisesti; 
Korhonen ym., 2016)



Yhteisiä huolenaiheita
* mielen pahoinvointia

* vähäisempää fyysistä aktiivisuutta (varsinkin 

pojilla/miehillä ja ikääntyvällä ihmisillä)

* kehnommat 

terveystottumukset

* vähemmistöön kuulumisesta johtuvaa, 

jatkuvaa stressiä (engl. minority stress)

*seksuaalista häirintää ja väkivaltaa, 

koulukiusaamista 

* terveyshuolia



http://static.iltalehti.fi/uutiset/ikea2_etu_240317_uu.jpg





SUKUPUOLEN MONINAISUUS

Biologinen
(sex)

Sosiaalinen
(gender)

Koettu
(experienced 

gender)

Juridinen
(legal 

gender)

Kehollinen

(embodied 
gender)

1) kromosomit:

 XX, XY

2)sukurauhaset:

 munasarjat,   

kivekset

3) hormonit: 

 estrogeeni, 

androgeeni

1) Nainen

2) Mies

3) Kolmas 

sukupuoli

Kasvatus

Vuorovaikutus

Kulttuuri



SUKUPUOLI-
IDENTITEETTI

kokemus omasta 
sukupuolesta tai 

suku-
puolettomuudesta; 

omasta 
maskuliinisuudesta, 
feminiinisyydestä tai 
androgyynisyydestä 

(Haas ym., 2011) 

SUKUPUOLEN 
ILMAUS

kaikki toiminta ja 
käyttäytyminen, jolla 

ilmaisemme itsellemme 
ja muille sukupuoli-
identiteettiämme 

(olevamme nainen, 
mies tai jotain muuta;  

vaatetus, muu ulkonäkö 
(hiukset, meikki, korut, 

asusteet), puhetyyli, ilmeet 
ja eleet



SUKUPUOLIENEMMISTÖ JA -VÄHEMMISTÖ

1) Cissukupuolinen ihminen: koettu sukupuoli = 
syntymässä määritelty sukupuoli

2) Intersukupuolinen ihminen: sukupuolen tunnusmerkit 
eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. 

3) Transihmiset:

•Transsukupuolinen: koettu sukupuoli ≠ syntymässä 
määritelty sukupuoli (transnainen, transmies)

•Muunsukupuolinen/transgender: voi kokea itsensä 
naiseksi JA mieheksi, naisen ja miehen VÄLILLÄ, naisen ja 
miehen ULKOPUOLELLA

•Transvestiitti: ihminen, jolla on tarve ilmaista eläytymällä/ 
pukeutumalla/laittautumalla ’vastakkaista’ sukupuolta



SEKSUAALISEN SUUNTAUTUMISEN 
MONINAISUUS –

kehen tunnet emotionaalista tai 
eroottista vetoa?

Hetero-
seksuaali

Homosek-
suaali

(homot, 
lesbot)

Bi-
seksuaali

Pan-

seksuaali

(Aseksu-
aali)

Objekti-
seksuaali



Intersektionaalisuus

Tutkimusnäkökulma, joka 
huomioi useiden valta-
asetelmia ylläpitävien ja 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
tuotettujen  luokkien yhtä-
aikaisen toiminnan 
(etnisyys, sukupuoli, ikä, 
luokka, maantieteellinen 
sijanti; seksuaalinen 
suuntautuneisuus, Ilmonen, 2011)



1§ …””tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva 
syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa”… 
”Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin 
tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.”

6 c § (30.12.2014/1329): Sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän 
ennaltaehkäisy

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden 
koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä 
työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-
identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa 
syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvolaki (609 / 1986)



Yhdenvertaisuuslaki (2014/1325)

• 8 §: Syrjinnän kielto: Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, 
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä 
itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua 
syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä 
ohje tai käsky syrjiä.

• 9 §: Positiivinen erityiskohtelu: Sellainen oikeasuhtainen 
erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen 
yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien 
haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.



Yhdenvertaisuuslain (1325, 14 §) mukaan 
syrjintää on lisäksi häirintä

Häirintä =  ihmisen tai ihmisryhmän arvoa 
loukataan luomalla uhkaava, halventava, 

nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. 

Tällaista ilmapiiriä luovat vihjailevat eleet ja 
katseet, härskit puheet, vitsit, pukeutumista tai 

yksityiselämää koskevat huomautukset ja 
kysymykset, fyysinen koskettelu, sukupuolista 

kanssakäymistä koskevat ehdotukset sekä raiskaus 
tai sen yritys. 

www.tasa-arvo.fi

http://www.tasa-arvo.fi/


Liikuntalaki (390/2015,2 §)  

Tavoitteen 
toteuttamisessa 

lähtökohtina ovat tasa-
arvo, yhdenvertaisuus, 

yhteisöllisyys, 
monikulttuurisuus …

Tämän lain tavoitteena on edistää:
1) eri väestöryhmien mahdollisuuksia 
liikkua ja harrastaa liikuntaa;
2) väestön hyvinvointia ja terveyttä;
3) fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä 
ja parantamista;
4) lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä;
5) liikunnan kansalaistoimintaa mukaan 
lukien seuratoiminta;
6) huippu-urheilua;
7) liikunnan ja huippu-urheilun 
rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita; 
sekä
8) eriarvoisuuden vähentämistä 
liikunnassa.

Liikuntalain perusteella 

opetus- ja 

kulttuuriministeriö 

edellyttää rahoittajana, 

että avustusta hakeva 

liikuntajärjestö laatii 

yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvo-suunnitelmat.



Syrjinnän muodot
• Yksilöllinen: torjuminen, vihamielisyys, häirintä, kiusaaminen,  

väkivalta 

• Välitön: ihmisen/ihmisryhmän erilainen kohtelu jollakin kielletyllä 
perusteella (esim. ikä, uskonto, ihonväri, vammaisuus, 
seksuaalinen suuntautuneisuus)

• Institutionaalinen: mm. sukupuolten erilaiset palkinnot, joidenkin 
urheilulajien säännöt, naisurheilijoiden sukupuolen testaus, 
transukupuolisten lisääntymiskyvyttömyysehto

• Välillinen: menettelyt, käytännöt, päätökset, jotka asettavat 
ihmiset eriarvoiseen asemaan (mm. sukupuolisidonnainen sotu, 
aiempi avioliittolaki)

• Moniperustainen

• Sisäryhmäsyrjintä







Pääsenkö 
portaat 
ylös ?

Mitä 
pukuhuonetta 

käytän?

Saanko
Saanko pitää 

huivin 

päässäni ?

Ottavatkohan 
ne tytöltä 

näyttäviä edes 
mukaan?

Onkohan kaikilla 
muilla valkoinen 

iho?


