
Mitä kasvattajan on tarpeen tietää intersukupuolisuudesta 

 

Eepu Autere, lastentarhanopettaja, sosiaalipsykologi, Setan Transtukipiste  

Kasvattajana meidän on tärkeää välittää kaikille lapsille ja myös lasten vanhemmille 

viestiä, että intersukupuolisuus on aivan yhtä luonnollista ja arvokasta kuin kaikki 

muutkin kehollisuudet ja identiteetit. On tärkeää että intersukupuolisuudesta puhutaan 

yleisellä tasolla. Olemme myöhässä, jos alamme puhua vasta, kun intersukupuolisuus – tai 

transihmisyys – tavalla tai toisella tulee esiin jonkun ryhmässämme olevan lapsen 

elämässä. 

Fyysisyys (= keho) 

Ihmisen kehoja on monenlaisia. Ei ole vain tytön/naisen ja pojan/ miehen kehoja, vaan on 

myös suuri määrä näiden yhdistelmiä ja ihan muunlaisia kehoja. Ihmisen fyysinen keho 

voi olla hyvinkin persoonallinen ja harvinaislaatuinen, tai sitten hyvin yleinen ja 

tavanomainen. Kaikki kehot ovat yhtä arvokkaita. 

Identiteetti (= kuka minä olen) 

On paljon ihmisiä, joiden identiteetti mukailee heidän kehonsa rakenteita. On miehiä 

(poikia), jotka kokevat olevansa miehiä, naisia (tyttöjä) jotka kokevat olevansa naisia ja 

intersukupuolisia (isuja), jotka kokevat olevansa intersukupuolisia. Sitten taas osalla 

ihmisistä identiteetti ei mukaile heidän kehonsa rakenteita. Intersukupuolisetkin ovat 

useimmiten tyttöjä tai poikia (naisia tai miehiä) fyysisestä kehostaan riippumatta.  

Intersukupuolisella ihmisellä voi ihan yhtä lailla kuin kenellä tahansa muullakin olla 

kokemus, että kehon on tarkoituskin olla juuri sellainen kuin se sattuu olemaan. 

Termit 

Intersukupuolisuus puhuttuna, kansanomaisena ilmiönä on niin uusi, ettei sille ole 

vakiintunut helppoja, selkeitä sanoja. Intersukupuolinen –sana vakiintui käyttöön 2000-

luvun alussa Suomessa, ja pikkuhiljaa intersukupuoliset yksilöt ovat tarkemman sanan 

puutteessa alkaneet käyttää intersukupuolisuus -sanaa myös kuvaamaan omaa 

identiteettiään: sukupuoli-identiteettini mukailee kehoani, mies/nais -kategoria ei ole 

minulle sopiva eikä riittävä. 

 

Niin intersukupuolinen- kuin isu –sanallakin voidaan viitata yhtä hyvin kehoon kuin  

identiteettiin.  

 

Lääketieteessä intersukupuolisuus on kattokäsite useille määritetyille lääketieteellisille 

tiloille. Yksilö ei voi olla kaikkia näitä tiloja. Niinpä intersukupuolinen –sanan käyttö on 

hieman mutkikasta. Lapselle suuhun sopivampi sana on isu.  

 

    



Isun keholla tarkoitetaan sellaista kehoa, jossa on niin tytön kuin pojankin fyysisiä 

piirteitä tai fyysisiä piirteitä, jotka eivät ole sen paremmin tytön kuin pojankaan. Se, että 

ihminen on sattunut syntymään isun kehoon ei tarkoita, että hän kokisi ja määrittelisi 

itsensä isuksi, kuten keho ei aina muutenkaan määritä ihmisen kokemusta ja identiteettiä. 

Isun kehoon syntynyt ihminen voi siis määritellä itsensä joko tytöksi, pojaksi, isuksi tai 

muusuksi (muunsukupuoliseksi). 

Joten kun puhutaan intersukupuolisuudesta identiteettinä, kyseessä on ihminen:  

 jolla on lääketieteellisesti määritelty intersukupuolinen tila kehossaan 

 ja jonka identiteetti ei sovi perinteiseen mies/nais –jakoon. 

 jolla voi olla lääketieteellinen diagnoosi, joka kertoo intersukupuolisesta tilasta  

 

Tällainen ihminen voi hyvinkin kokea, että määritelmä "intersukupuolinen" on omaa 

sukupuoli-identiteettiä kuvaava termi.  

Lapselle voi selittää intersukupuolisuuden näin:  

On olemassa tyttöjä, poikia, ja sitten vähän harvemmin isuja, jotka eivät oikeastaan 

ole tyttöjä eikä poikia kehoiltaan - ovat ehkä vähän molempia tai eivät kumpaakaan. 

Jotkut isunkehoiset ihmiset ovat myös isuja sukupuoleltaan, eivät tyttöjä, poikia 

eivätkä muusuja, vaan vähän jotain muuta. Isut kuitenkin ovat samanlaisia kuin 

muutkin, heidän kanssaan on ihan samanlaista leikkiä kuin muidenkin lasten ja 

aikuisten. 

Aina intersukupuolista tilaa ei huomata ennen yksilön murrosikää tai koko elämän aikana. 

Tila ei välttämättä tule esiin edes koko ihmisen elämän aikana: jos yksilön 

intersukupuoliset rakenteet eivät ole aiheuttaneet vaivoja, lääketieteellisille tutkimuksille 

ja määrittelylle ei ole tullut tarvetta. Tämä koskee niin kromosomaalisia 

monimuotoisuuksia kuin muitakin intersukupuolisia tiloja. 

Intersukupuoliset ihmiset – aivan kuten muutkaan ihmiset – eivät halua, että lääketiede 

määrittelee heidän sukupuolensa. Vain ihmisellä itsellään on oikeus määritellä 

sukupuolensa. Intersukupuolisuus voi olla myönteinen asia yksilölle, yksi tärkeä ja 

arvokas osa ihmisen identiteettiä.  

Intersukupuolisuuden käsittelyyn lasten kanssa tällä sivustolla on Satu 

lohikäärmelapsesta, jolla oli keltaiset varpaat. 

 

Lisätietoja: 

Transtukipisteen sosiaalipsykologi, lastentarhanopettaja Eepu Autere:  

eepu.autere@seta.fi, p. 050-303 1522 
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