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Sukupuoli-identiteetti 
käsite

Viittaa ihmisen syvään kokemukseen omasta sukupuoles-
taan (nainen, mies, jotain muuta, transsukupuolinen) tai 

sukupuolettomuudestaan. Olennaista on, miten ihminen 
oman sukupuolensa määrittelee tai jättää määrittelemät-

tä. Kukaan muu ei voi toisen puolesta määrittää tämän 
sukupuolta. 



Intersukupuolisuus :  
Synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuoliominai-
suudet eivät mahdu luokiteltuun miehen ja naisen kate-
goriaan tai ovat ristiriidassa keskenään (Lähde: Intersukupuolisuus.fi)

transsukupuolinen : 
Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vas-
taa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsu-
kupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, 
nainen tai jotain muuta. (Lähde: transtukipiste.fi) 

cis-ihminen:  
On henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti vastaa hänelle 
syntymässä määriteltyä sukupuolta.  Cis-mies on synty-
mässä määritelty pojaksi ja cis-nainen tytöksi.

Käsitteet haltuun



muunsukupuolinen:  
Sukupuoli-identiteetti, joka ei ole yksiselitteisesti nai-
sen tai miehen vaan jotakin näiden väliltä tai ulkopuolel-
ta. Muunsukupuolinen käsitteen sijasta voidaan käyttää 
myös sanaa transgender.

transmies : 
On syntymässä määritelty tytöksi, mutta on 
sukupuoli-identiteetiltään mies. 

transnainen:  
On syntymässä määritelty pojaksi, mutta on 
sukupuoli-identiteetiltään nainen. 

Käsitteet haltuun



Sukupuolineutri:  
Neutri voi olla henkilön sukupuoli-identiteetti tai 
tarkempi kuvaus siitä tai kuvaus sukupuolen ilmaisusta. 
Kokemus on usein lähellä sukupuolettomuutta. 
Lähde: Transtukipiste.fi

sukupuolen moninaisuus: 
Sukupuoli on moninainen ilmiö, eikä sitä voi jakaa vain 
kahteen toisistaan selvästi erotettavaan sukupuoleen. 
Sukupuolen moninaisuus sisältää sekä sukupuolivähem-
mistöt että sukupuolienemmistöt.

Käsitteet haltuun



sukupuolisensitiivisyys 
On ihmisen kohtaamista ja hyväksymistä omana it-
senään. Se on herkkyyttä tunnistaa omassa toimin-
nassaan tiedostamattomia tekijöitä, jotka vaikutta-

vat suhtautumisessa eri sukupuolliin. 

Sukupuolisensitiivisyys on sukupuolinäkökulman 
huomioimista kaikessa toiminnassa, sekä omien 

olettamusten ja uskomusten tiedostamista 
sekä tulkintojen arviointia. 

Sukupuolisensitiivisyys on taitoa havaita epäta sa-
arvoista kohtelua. Se on taitoa mahdollistaa jokai-
sen kasvua sekä oman sukupuolensa ja sen  ilmai-

sun arvokkaaksi kokemista.

käsite



sex ja gender  
Biologinen sukupuoli (sex) – viittaa anatomiaan ja fysiolo-
giaan, kuten kromosomeihin, hormoneihin ja ulkoisiin su-
kuelimiin. Kun puhutaan sukupuolesta näiden perusteel-

la, käytetään usein  termejä mies ja nainen.
(male, female). 

Sosiaalinen sukupuoli (gender) – viittaa tyypillisiin piirtei-
siin ja käyttäytymisen tapoihin, jotka kulttuuri ja yhteisö, 
joissa ihminen elää, liittävät eri sukupuoliin. Usein asioita 

kuvataan maskuliinisuuden tai feminiinisyyden kautta. 

Biologinen sukupuoli, jonka avulla syntymässä määrite-
tään ihmisen sukupuoli, ei välttämättä vastaa ihmisen

 kokemusta omasta sukupuolestaan. 
sukupuolettomuudestaan.  



Epäluottamukseen ja riskien arviointiin perustuvassa
 seksuaalisävytteisessä vuorovaikutuksessa tytöille

 sälyttyy heterosuhteissa seksuaalisen portinvartijan rooli. 
Tällaisessa seksuaalisessa vuorovaikutuksessa pojat me-
nevät niin pitkälle, kuin tytöt antavat mennä, ja tytöt var-

tioivat rajaa, jonka ei tule olla liian löysä. (Bateman 1991.)  

Tyttöjen portinvartijaroolitus rakentaa asetelmaa, jossa 
pojan tehtävä on suostutella ja siirtää tytön rajoja. Näin 

pojalle tulee päällekäyvä ja tytölle torjuva rooli. 
Tämä ei ole omiaan rakentamaan keskinäistä 

luottamusta ja ymmärrystä. 

Sukupuoli ja seksi  



TÄLLAISESSA YHTEISKUNNALLEMME TAVALLISESSA KESKUSTELUSSA NÄYTTÄYTYY 
VAIN KAKSI SUKUPUOLTA. 

TÄSTÄ SEURAA MYÖS HETERO-OLETTAMA JA OLETTAMA SIITÄ, KUKA HALUAA SEKSIÄ JA 
KUKA EI SEKÄ MILLAISTA SEKSIÄ NÄMÄ KAKSI ERI SUKUPUOLTA 

KESKENÄÄN HARRASTAVAT. 


