
Terve  vai  sairas  -
tyttö,  poika,  
tyttöpoika,  
poikatyttö  vai  
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Intersukupuolisuus
• monta  kuvausta

• DSD  =  disorder of  sex
development /  diversity of  sex
development

• monta  määritelmää  à
esiintyvyysluvuissa  
moninkertaiset  erot

• monta  erilaista  tilaa  ja  syytä
• kromosomimuutokset
• hormonimuutokset
• sikiönkehityksen  häiriöt

• yleisin  S:ssa  lisämunuaisen  liikakasvu  
ja  kortisoliaineenvaihdunnan häiriö
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Intersukupuolisuus
• aina  ollut  olemassa
• määrittelykysymys:  
• th Suomessa  kapea  määritelmä  

à n  10/vuosi
• jos  laajempi  määritelmä  à jopa  
1/60  syntyvistä  lapsista

• todetaan  usein  vastasyntyneinä,  
mutta  voidaan  havaita  
myöhemmin

12.11.2016 SLFS/SLGY  Terve  vai  sairas?3



Kun  syntyy  lapsi,  josta  ei  pystytä  
sanomaan  onko  tyttö  vai  poika

• Alkuselvitykset  (17-OH-progesteroni,  
kromosomit,  vatsan  alueen  ultraääni)

• jos  ei  selvyyttä,  tarkempia  tutkimuksia
• tärkeintä  havaita  tilat,  joissa  lapsella  
terveysvaara.

• moniammatillinen ryhmä  arvioi  tulokset  à
määritellään/  sovitaan  onko  lapsi  tyttö  vai  
poika  (vanhemmat  yleensä  mukana,  ei  
aina)

• yleensä  yliopistosairaalaseuranta
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Toinen  näkökulma  intersukupuolisuuteen
• Ihmisyyden  moninaisuutta,  
henkilöitä  joiden  keho  on  hieman  
erilainen  (liittyy  sikiön  kehitykseen)

• Syntymähetkellä  tai  myöhemmin  
havaittu

• ”Sateenvarjotermi”
• Voi  myös  olla  identiteetti

• Mika  Venhola  2016
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”Kaksineuvoiset  1600-luvulla  Ruotsi-Suomessa

• Yksilö  sai  katsoa  olevansa  ”sekä  mies  että  nainen”  tai  ”kaksineuvoinen”
• Kaksineuvoisuus  oli  normaalia,  he  saivat  toteuttaa  sosiaalista  roolia  
kummassa  sukupuolessa  halusivat

• Heillä  oli  lupa  vaihtaa  sosiaalista  roolia,  nimeä  jne..  oman  halunsa  mukaan
• Saivat  solmia  avioliiton  joko  miehinä  tai  naisina  mutta  seksistä  +  lapsien  
saannista  ei  saanut  huijata

• Mika  Venhola  2016



Tilanne  1700-luvulla
• Lääk.  neuvos  Jonas  Kiernander:  ”Utkast til Medicinal-Lagfarenheten.  
Domare til uplysning,  läkäre til hjelpreda och barnmorskor til undervisning i  
ämne som röra människo-kroppen”

• Kaksineuvoisen  sukupuolen  sai  päättää  vain  miespuolinen  lääkäri  tai  
naispuolinen  kätilö

• Tarkastajan  tuli  asettaa  etusijalle  se  sukupuoli  joka  oli  ”luonnollisin  ja  
varustettu  sukupuolen  luonnollisilla  ominaisuuksilla,  tavallisella  kasvulla  ja  
koolla”

• Venhola  2016



IS  Postulaatteja  [jotka  vaikuttaneet  
hoitokäytäntöihin  1950-luvulta  lähtien]:

• Sukupuolityypillinen  
sukuelinanatomia  on  
välttämätön

• ”Korjatut”  sukuelimet  
ovat  edellytys  
seksuaaliselle  
aktiivisuudelle

• Lapsi  on  ”tabula rasa”
• homoseksuaalisuuden  
pelko
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Intersukupuolisuuden ”hoito”  1950-luvulta  lähtien

• Kirurgia

• Lääkitys

• Hormonihoito

• Kasvatus
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Streuli et  al.  2013  J  Sex  Med 2013;;10:1953-60
Medicalized approach /  Demedicalized approach
• DSD  is  a  static  disorder  with  an  

inherent psychosocial component.
• DSD  and  DSD-like conditions are

disorders requiring treatment.
• Treatment should be function

oriented.
• Functions are biologically

determined.
• Treatment regimes are

predetermined.
• The  child  is  a  passive  agent  in  

defining the  problem.
• Aid  should  be  hospital  based.  

• DSD  is  a  dynamic  disorder  characterized
by context-dependent impairment.

• Treatment  should  be  geared  to  interests
and  capabilities.

• Development,  resilience,  and  coping  
strategies  need  to  be  fostered.

• Functions are subject to  multifactorial
influences.

• Support is  individualized,  adaptable,  and  
dynamic.

• The  child  and  his  or  her  family  are  active  
agents  in  defining  the  problem.

• Aid  should  be  community  based.
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Kuinkas  sitten  kävikään?
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Kuka  päättää  lapsen  
sukupuolesta
• moniammatillinen tiimi?
• lapsen  vanhemmat?
• lapsi  itse?



IS-kirurgian ongelmia

• Ei  systemaattisia  
tutkimuksia  hoidon  
toimivuudesta

• Näytön  aste  hyödystä  
olematon

• Kirurgia  on  
peruuttamatonta
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Intersukupuolisuus ongelmana
• Vallitsevien  hoitokäytäntöjen  on  osoitettu  aiheuttavan,  stigman  ja  häpeän  
tunteita,  fyysisiä  komplikaatioita,  kroonista  kipua,  psyykkisiä  ongelmia,  
seksuaalisuuden  ongelmia  ja  vahingoittavan  perhesuhteita

• IS  on  eettinen  ja  juridinen  dilemma,  koska  lapsen  oikeudet/etu  ja  
yhteiskunnan  säännöt,  lääketieteen  toiminta  ja  joskus  jopa  vanhempien  
toiveet  ovat  voimakkaassa  ristiriidassa  keskenään  



Säädökset:  Miten  Suomessa
• perustuslaki  
• tasa-arvolain  säännökset
• laki  väestörekisteristä  (henkilötunnus)
• laki  potilaan  asemasta  ja  oikeuksista  +  muu  sosiaali- ja  terveydenhuollon  
lainsäädäntö  (ammattihenkilölaki,  th-laki,  lastensuojelulaki  etc)

• ei  erityislainsäädäntöä  koskien  intersukupuolisten lasten  hoitoa
• Suomea  sitovat  kansainväliset  ihmisoikeussopimukset  LOS;;  (viimeisin  
biolääketiedesopimus)



Miten  muualla:  Kv.  ihmisoikeusjärjestöt
• YK:  Free &  Equal www.unfe.org,  
• YK:  ihmisoikeuskomissaari
• EN:  ihmisoikeuskomissaari
• EU  perusoikeusvirasto  FRA

• Sveitsin  kansallinen  eettinen  komitea
• Saksan  kansallinen  eettinen  komitea



Miten  muualla
• Saksa,  Australia,  Nepal:  kolmas  sukupuoli
• Malta:  lainsäädäntö  2014:  alle  18-vuotiaiden  sukupuolen  muokkaaminen  
kielletty

• Sveitsin  kansallinen  eettinen  komitea:  vanhemmille  kohdistuva  tuki,  
terveydenhuollon  ammattihenkilöille  annettu  tieto;;  jotta  lapsi  voi  kasvaa  
omaksi  itsekseen.  Korostaa  myös  lapsen  itsemääräämisoikeutta
• ehdottaa  joissain  tilanteissa  neuvontaa  tarvittaessa  jo  ennen  syntymää
• ehdottaa  lakitasoista  sukuelinten  silpomisten  kieltoa



Pähkinänkuoressa
• määritelmästä  riippumatta  keskeiset  huolenaiheet  ja  ehdotukset  
samansuuntaiset

• kaikilla  ensimmäisenä  huolena  hoitokäytännöt  ja  lapsen  oikeus  päättää  itse  
omasta  kehostaan

• erityisenä  huolena  tarpeettomat  sukupuolta  muokkaavat  kirurgiset  
toimenpiteet  ilman  henkilön  omaa  suostumusta;;  rinnastetaan  jopa  
kidutukseen

• tietoa  intersukupuolisuudesta on  vähän  ylipäätään  yhteiskunnassa;;  myös  
terveydenhuollon  ammattilaisten  tieto  puutteellista



Laajempi  näkökulma
• intersukupuolisten kuuleminen  heitä  koskevissa  asioissa  tärkeää
• lapsen  rekisteröiminen:  useimmissa  maissa  lapsi  rekisteröidään  tytöksi  tai  
pojaksi  pian  syntymän  jälkeen

• viime  aikoina  noussut  esiin  vaihtoehto  kolmannesta  sukupuolesta



Suomessa

• perheiden  ja  potilaiden  tuki  hajallaan
• Turneryhdistys,  CAH  ry  (Harvinaiset  -yhdistys)
• Seta  transpoliklinikka
• Intersukupuolisuus -verkkoyhteisö  10/2015-



Seta,  intersukupuolisten järjestöt
• leikatuilla  intersukupuolisilla lapsilla  paljon  syyllisyyttä,  häpeää,  minäkuvan  
häiriöitä,  masennusta,  muistikatkoksia,  fyysisiä  kipukokemuksia,  
seksuaalisia  ongelmia

• aikaisemmat  tutkimukset:  intersukupuolisilla vähemmän  psyykkisiä  
ongelmia  kuin  muulla  väestöllä  (www.isna.org)



U.S.  National  Library  of  Medicine
• better not rush
• suboptimal  female  genitalia  may  not  be  inherently  better  than  suboptimal  
male  genitalia,  even  if  the  reconstruction  is  "easier."  

• other  factors  may  be  more  important  in  gender  satisfaction  than  functioning  
external  genitals

• Many  experts  now  urge  delaying  definitive  surgery  for  as  long  as  is  healthy,  
and  ideally  involving  the  child  in  the  gender  decision

• https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001669.htm



www.isna.org
• Intersexuality  is  primarily  a  problem  of  stigma  and  trauma,  not  gender.
• Parents´ distress  must  not  be  treated  by  surgery  on  the  child.
• Professional  mental  health  care  is  essential.
• Honest,  complete  disclosure  is  good  medicine.
• All  children  should  be  assigned  as  boy  or  girl,  without  early  surgery.



ETENEn  kannanotto  v.  2016
• On  ongelmallista,  että  lapsen  sukupuolenmäärittelevät  viranomaiset  eikä  
lapsi  itse.  

• Sukupuolisuus  ja  seksuaalisuus  ovat  keskeinen  osa  identiteettiä.  On  
tärkeää,  että  henkilö  itse  voi  määrittää  oman  sukupuolisen  identiteettinsä.  
Lapsen  itsemääräämisoikeutta  on  vahvistettava  hänen  identiteetilleen  
tärkeissä  asioissa.

• Sukupuoli-identiteetti  on  eri  asia  kuin  seksuaalinen  suuntautuminen.  
• terveyteen  vaikuttavat  rakennepoikkeamat  korjattava;;  näille  
lääketieteellinen  peruste



ETENEn  kannanotto  v  2016
• Vanhempien  tukeminen  lapsen  suojelemiseksi  tärkeää.  
• Tietoa  lisättävä  varhaiskasvatuksessa,  koulussa,  terveydenhuollossa
• Henkilötunnus  sukupuolittunut  - onko  tarpeen?

• www.etene.fià julkaisut  ja  muut  aineistot  à lausunnot  ja  kannanotot  à
2016

• à ajankohtaista



Lapsiasiavaltuutetun  ja  ETENEn  järjestämä  pyöreä  pöytä
• mukana  terveydenhuollon,  opetusalan,  oikeustieteen,  yhteiskuntatieteiden,  
tasa-arvo- ja  yhdenvertaisuusviranomaisten,  potilasjärjestöjen  edustajat

• monipuolinen,  vilkas  keskustelu
• muutos  aikaisempaan  tarpeen

• tarvitaan  selvitystä  siitä,  millainen  hoito/  selvitykset  tarpeellisia,  erityisesti  
kirurgiset,  hormonihoidot

• myös  laajempi  yhteiskunnallinen  keskustelu  (esim.  hetun sukupuolittumisen  
tarpeellisuudesta)  tarpeen

• termistö  (esim.  intersukupuolisuus)
• yhteiskuntaan  tarvitaan  paljon  tietoa  sukupuolen  eri  ilmentymistä  
(varhaiskasvatus,  koulut,  terveydenhuolto)
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Kiitos  
mielenkiinnosta.  
Keskustelu  
jatkuu…

www.etene.fi etene@stm.fi


