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Syksyllä 2013 TransHelsinki-
viikon aikaan järjestettiin työ-
elämäseminaari, jossa käsiteltiin 
transihmisten asemaa työelämäs-
sä. Linkki tilaisuuden taltiointiin 
löytyy edelleen yhdistyksemme 
kotisivuilla. Silloin elettiin ai-
kaa, jolloin valmisteltiin tasa-ar-
volain uudistusta ja keskusteltiin 
siitäkin, että minkä lain mukaan 
sukupuoli-identiteetin ja ilmaisun 
perusteella tapahtuvaa syrjintää 
pitäisi säädellä. Tasa-arvolakiin-
han nämä syrjintäkiellot sisälly-
tettiin. Uusittu tasa-arvolaki astui 
voimaan vuoden 2015 alusta, jon-
ka sisältöä avataan aivan omassa 
artikkelissa tässä lehdessä. Nyt, 
lain oltua lähes kaksi vuotta voi-
massa, heräsi mielenkiinto siihen, 
että onko maailma mitenkään 
muuttunut. Tätä asiaa ja työelä-
mäkuulumisia laajemminkin sel-
vitetään kyselytutkimuksessa, 
jonka lyhennelmä löytyy tästä 
lehdestä. Laajempi raportti löytyy 
Dreamwear Club ry:n kotisivuil-
ta. Ja tämän kyselyn tuloksia esit-
telemään ja muitakin kuulumi-
sia vaihtamaan järjestetään taas 
seminaari 15. marraskuuta. Kun 
tätä lehteä luet, on päivämäärä jo 

mahdollisesti menneisyyttä. Ei 
hätää, seminaarin taltiointi löytyy 
niin’ikään kotisivuilta. Ainakin 
tätä kirjoittaessani on tarkoitus 
sellainen, jos tekniikka vaan toi-
mii. 

Mitäpä kyselyn perusteella 
voidaan transihmisten syrjinnästä 
työpaikoilla sanoa. Syrjintää, kiu-
saamista, eristämistä, mitätöintiä, 
pilkkaa, kaikkea esiintyy mutta 
syrjintää selittäviä, systemaattisia 
tekijöitä on todella vaikea löy-
tää. Toki kyselyyn vastanneiden 
lukumääräkin on niin pieni, ettei 
mitään ”tieteellistä” totuutta väi-
tetäkään löytyvän eikä raportti 
yritäkään täyttää ”tieteellisyy-
den” kriteerejä.  Mutta oleellis-
ta siis on, että ei löydy sellaista 
kiusaajan profiilia eikä sellaista 
syrjinnän tyyppitapausta, jota 
voisi yksikäsitteisesti nimetä. 
Syrjintää löytyy kaikenlaisista 
työyhteisöistä ja taitaa olla hyvää 
tai huonoa tuuria siinä, että mil-
laiseen seuraan kohtalo heittää.  
Työpaikka kun voi olla transih-
miselle myös myönteinen, kan-
nustava ja iloinen. Ilmapiiri, sen 
transmyönteisyys tai -fobisuus 
muotoutuu tietenkin viime kädes-

sä yksilöiden asenteista mutta on-
neksi asenteetkin muuttuvat. Täs-
sä lehdessä kerrotaan muutamasta 
onnistuneesta sijoittautumisesta 
yhteisöön. Helsingin kaupungin 
ja hotelli Helkan esimerkit syrji-
mättömyydestä todistavat myös 
työnantajan vallasta määrittää 
yhteisön henkeä jos vain tahtoa 
löytyy. Sukupuolivähimmistöön 
kuuluvalle on tottakai erityisen 
hankalaa työskennellä ikävästi 
sukupuolittuneissa yhteisöissä, 
joissa tulee eristetyksi joukkoon 
kuulumattomana. Elämme edel-
leen korostetusti sukupuolittu-
neiden käytäntöjen ja asenteiden 
maailmassa ja siinä maailmassa ei 
pärjää ellei hyväksy pelisääntöjä. 
Ja pelisäännöt useasti määrittää 
sukupuolittunut ”hyvä jätkä”-
kulttuuri. Tämä tottakai selittää 
transihmisten viihtymättömyyttä 
ja alisuoriutumista työelämässä 
vaikka mitään nimenomaista syr-
jintää ei voidakaan osoittaa.  

Erityinen kiitos työelämäky-
selyn toteuttamisesta, analysoin-
nista ja raportista Anakatariina 
Soloselle!

Krisse

Itse olen kohdannut sukupuolen 
moninaisuuden työelämässä hie-
man toisesta näkökulmasta. Kaapin 
purkamisen aikoihin oli kyllä jän-
nät paikat palveluyrittäjänä ja työn-
antajana!

Voisin tietysti pohdiskella ja 
muistella viime vuosien tapahtumia 
vaikka sivukaupalla mutta kun täs-
sä lehdessä on asiaa pilvin pimein 

ilman minun vilkasta suutanikin, 
tyydyn vain toteamaan että ”kaikki 
hyvin!”

Huhut menivät asiakkaiden suh-
teen pääosin itseni edellä mutta 
henkilökunnan kohtasin kasvotus-
ten ennen kuin aloin mekko päällä 
töissä kulkea. Oma väki oli tuttua 
joten yllätyksiä ei juuri tullut.

Asiakkaista osa aluksi vältteli.

Uusiakin silti tuli ”sateenkaariliput 
liehuen”.

Tarkkaa tilastoa on mahdoton 
antaa. Käsitykseni mukaan transih-
misyyteni ei ole merkittävästi vai-
kuttanut yhtiön työmääriin. Se vä-
häinenkin vaikutus taitaa kallistua 
plussan puolelle?

Kirsi

L E H D E N  S I L M U J A ,  A J A T U K S E N  V E R S O J A

L E H D E N  T A I T T A J A N  T E R K U T
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Tasa-arvolaki kielTää syrjinnän 
sukupuoli-idenTiTeeTin ja suku-
puolen ilmaisun perusTeella
minna lundell-kiuru
ylitarkastaja, tasa-arvovaltuutetun toimisto

uudet syrjinnän kiellot
tasa-arvolaissa

Tasa-arvolakiin (laki naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvos-
ta, 609/1986) saatiin viimein 
1.1.2015 lukien uudet säännökset, 
joilla kielletään syrjintä myös su-
kupuoli-identiteetin ja sukupuolen 
ilmaisun perusteella. Sukupuoli-
identiteetillä tarkoitetaan tasa-ar-
volaissa ihmisen kokemusta omas-
ta sukupuolestaan ja sukupuolen 
ilmaisulla sukupuolen tuomista 
esiin pukeutumisella, käytöksellä 
tai muulla vastaavalla tavalla. 

Uudet säännökset tulivat tasa-
arvolakiin erityisesti sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvien ihmisten 
syrjintäsuojan täsmentämiseksi ja 
laajentamiseksi. Säännökset kos-
kevat kuitenkin kaikkia. Taustalla 
on ajatus sukupuolen moninaisuu-
desta. Jokaisella on oma kokemuk-
sensa sukupuolesta ja oma tapansa 
ilmaista sukupuolta, eikä häntä saa 
kohdella sen vuoksi muita huo-
nommin.

Tasa-arvolakiin tuli myös uusi 
säännös siitä, että viranomaisten, 
oppilaitosten ja työnantajien tulee 
ennaltaehkäistä sukupuoli-identi-
teettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
perustuvaa syrjintää. Syrjinnän eh-
käiseminen pitää ottaa huomioon 
oppilaitoksen ja työnantajan tasa-
arvosuunnitelmissa.

mikä on syrjintää?

Tasa-arvolaissa kiellettyä syrjin-
tää on eri asemaan asettaminen su-

kupuolen, sukupuoli-identiteetin ja 
sukupuolen ilmaisun perusteella. 
Myös seksuaalinen ja sukupuoleen 
perustuva häirintä on syrjintää. 

Kiellettyä on myös syrjintä hen-
kilön oletetun sukupuolen, suku-
puoli-identiteetin tai sukupuolen 
ilmaisun vuoksi (oletukseen perus-
tuva syrjintä) tai läheisen ihmisen 
kuten esimerkiksi perheenjäsenen 
sukupuolen, sukupuoli-identitee-
tin tai sukupuolen ilmaisun vuoksi 
(läheissyrjintä). Joissakin tilan-
teissa menettelylle voi olla hyväk-
syttävä syy, eikä sitä silloin pidetä 
syrjintänä. 

Tasa-arvolaissa on yleinen syr-
jinnän kielto. Lisäksi siellä ovat 
erityiset syrjinnän kiellot, jotka 
koskevat työelämää, työmarkki-
najärjestöjä, oppilaitoksia sekä 
tavaroiden ja palvelujen tarjontaa.  
Mahdollisuus vaatia tuomioistui-
messa hyvitystä koskee vain eri-
tyisiä syrjinnän kieltoja. 

Työelämän syrjintätilanteet

Työelämässä tapahtuu syrjintää 
eri tilanteissa kuten esimerkiksi 
työhönotossa, työsuhteen aikana 
tai työsuhdetta päätettäessä. Tasa-
arvolaki koskee myös virkasuh-
teita. Työpaikoilla esiintyy myös 
seksuaalista ja sukupuoleen perus-
tuvaa häirintää työtoverien tai esi-
miehen taholta.

Esimerkiksi transvestiitti voi 
joutua työpaikalla sukupuoleen 
perustuvan häirinnän kohteeksi.  
Häntä saatetaan nimitellä loukkaa-
vasti. Työnantajan on puututtava 

tilanteeseen saatuaan tietää siitä ja 
ryhdyttävä toimiin häirinnän pois-
tamiseksi.  

Transihmisen työpaikan saanti 
tai työuralla eteneminen voi olla 
joskus vaikeaa. Esimerkiksi häntä 
ei valita tehtäviin hyvästä osaami-
sestaan ja soveltuvuudestaan huo-
limatta, koska työnantaja ei hyväk-
sy hänen sukupuoli-identiteettiään 
tai sukupuolen ilmaisuaan. Tasa-
arvolain mukaan pitää työntekijät 
valita työtehtäviin hakijoiden ansi-
oiden perusteella. Työnantajan on 
näytettävä, että ansioituneimman 
hakijan valitsematta jättämiseen 
on ollut muu, hyväksyttävä syy 
kuin esimerkiksi hakijan sukupuo-
li, sukupuoli-identiteetti tai suku-
puolen ilmaisu. Muuten kyse on 
syrjinnästä.

Työnantajalla on työpaikalla 
työnjohto- eli direktiovalta, mikä 
oikeuttaa työnantajan määräämään 

”sukupuolen il-
maisun kohdalla 

voikin joskus tulla 
hankalia rajanve-
toja siitä, mihin 

työnantajan pää-
täntävalta ulottuu 
ja miten työnte-
kijä saa ilmaista 
sukupuolta työ-

paikalla.”
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joissakin tehtävissä esimerkiksi 
työntekijän vaatetuksen. Sukupuo-
len ilmaisun kohdalla voikin jos-
kus tulla hankalia rajanvetoja siitä, 
mihin työnantajan päätäntävalta 
ulottuu ja miten työntekijä saa il-
maista sukupuolta työpaikalla. 
Työnantajalla pitää olla vaatimuk-
silleen työn tai tehtävän laadusta 
johtuva syy. Muussa tapauksessa 
sukupuolen ilmaisun rajoittaminen 
on tasa-arvolaissa kiellettyä syr-
jintää.  Vaikka tiettyjä työvaatteita 
edellytetään, voidaan työntekijän 
antaa valita niistä omaa sukupuo-
likokemustaan vastaavat osat ja 
asusteet.

Työntekijöiden wc-, puku- ja 
pesuhuoneiden jaottelu miesten ja 
naisten tiloihin aiheuttaa ongelmia 
niille, jotka eivät ole sukupuoli-
identiteetiltään tai sukupuolen il-
maisultaan yksiselitteisesti miehiä 
tai naisia. Häveliäisyyssyyt ovat 
tasa-arvolain mukaan hyväksyttä-
vä perustelu näiden tilojen jaotte-
lulle sukupuolen perusteella. Ris-
tiriitatilanteissa on tärkeää löytää 
kaikille mahdollisimman sopivat 
tilaratkaisut. Olisi hyvä, että työ-
paikoilla olisi myös sukupuoli-
neutraaleja wc-, pesu- ja pukutilo-
ja ja mahdollisuus yksityisyyteen.

miten toimia syrjintätilanteissa?

Se miten syrjintää epäilevän 
kannattaa toimia, vaihtelee tapaus-
kohtaisesti. Joskus asia saadaan 
selvitetyksi työpaikalla työnanta-
jan tai työtoverin kanssa keskus-
tellen. Tarvittaessa apuna neuvot-
teluissa voi käyttää ammattiliiton 
luottamushenkilöä tai työsuojelu-

valtuutettua. 
Tasa-arvovaltuutettu on viran-

omainen, joka valvoo tasa-arvo-
lain noudattamista. Muut kuin 
sukupuoleen perustuvat syrjinnän 
kiellot ovat yhdenvertaisuuslaissa. 
Siellä on esimerkiksi kielto syr-
jiä seksuaalisen suuntautumisen 
perusteella. Yhdenvertaisuuslain 
noudattamista valvovat yhdenver-
taisuusvaltuutettu ja työelämässä 
työsuojeluviranomaiset (aluehal-
lintoviranomaisten työsuojelun 
vastuualueet).

Tasa-arvovaltuutetulta voi pyy-
tää neuvoja, jos epäilee syrjintää 
sukupuolen, sukupuoli-identiteetin 
tai sukupuolen ilmaisun perus-
teella. Tasa-arvovaltuutettu voi 
hankkia työnantajalta selvityksen 
tilanteesta. Työntekijällä on tasa-
arvolain mukaan oikeus myös itse 
saada kirjallinen selvitys työnan-
tajalta. Jos syrjintää ei saada lop-
pumaan neuvoin ja ohjein, tasa-
arvovaltuutetulla on mahdollisuus 
viedä asia yhdenvertaisuus- ja ta-
sa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. 
Lautakunta voi kieltää syrjivän 
menettelyn jatkamisen uhkasakol-
la.

Viime kädessä työelämässä 
syrjinnän kohteeksi joutunut voi 
viedä asiansa käräjäoikeuteen ja 
vaatia siellä työnantajalta hyvitys-

tä. Hyvitys on rahallinen korva-
us. Oikeutta hakiessa voi törmätä 
näyttöongelmiin, laintulkintakysy-
myksiin ja riskiin oikeudenkäyn-
tikuluista. Oikeudenkäyntiin tar-
vitaan juristin apua. Ammattiliitot 
hoitavat syrjintäasioita jäsentensä 
puolesta. Oikeusturvavakuutus voi 
kattaa oikeudenkäyntikuluja.

Tasa-arvovaltuutetulle on tulos-
sa lähiaikoina uusi mahdollisuus 
neuvotella sovintoa osapuolten vä-
lillä syrjintää koskevissa asioissa. 
Asiasta on jo olemassa hallituksen 
esitys. Tämä parantaa syrjintää ko-
keneen oikeusturvaa ja vahvistaa 
tasa-arvolain matalan kynnyksen 
oikeussuojakeinoja. 

Tärkeää on myös ennaltaehkäis-
tä syrjintää. Tasa-arvosuunnittelu 
on yksi työväline syrjinnän eh-
käisemiseksi ja keino tuoda työ-
paikalla esille tietoa sukupuolen 
moninaisuudesta.  Keskeinen 
vastuu on työnantajalla, jonka on 
huolehdittava siitä, että työpaikan 
pelisäännöt ovat kunnossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön 
tasa-arvoyksikkö on tehnyt esitteet 
tasa-arvolaista ja sukupuolen mo-
ninaisuudesta työpaikoille, viran-
omaisille ja oppilaitoksille. Nämä 
esitteet ja tietoa tasa-arvovaltuute-
tusta löydät tasa-arvovaltuutetun 
nettisivuilta osoitteesta www.tasa-
arvo.fi. 

Syrjimätön työpaikka on mini-
mitavoite.  Onneksi useilla työpai-
koilla on edetty tätä pidemmälle ja 
kehitetty työpaikasta ilmapiiriltään 
ja työolosuhteiltaan niin hyvä, että 
jokainen työntekijä voi olla oma it-
sensä myös sukupuoli-identiteetin 
ja sukupuolen ilmaisun osalta. 

”Tasa-arvo-
valtuutettu voi 

hankkia työnan-
tajalta selvityk-
sen tilanteesta.”



6

Olen pappi. Rovasti, notaari ja 
entinen kirkkoherra. Tulin kaapis-
ta syksyllä 2008 ja kerroin saanee-
ni transsukupuolisen diagnoosin. 
Edessä olisi virkavapaus ja korjaa-
vat hoidot. Palaisin työhön niiden 
jälkeen.

Siitä syntyi käsittämätön kohu. 
Olin palvellut samaa suurta seura-
kuntaa 26 vuotta ja siitä 22 vuot-
ta kirkkoherrana. Yhtäkkiä kaikki 
pyyhkäistiin pois. En ollut enää 
kokenut, sivistynyt, ammattitai-
toinen pappi, vaan pelkästään se 
sukupuoltaan ”vaihtava” – ikään 
kuin sukupuolta voisi mihinkään 
vaihtaa. En vaihtanut – minulta 
korjattiin nimi, hetu ja eräitä fyy-
sisiä ominaisuuksia. 

Erityisen pahalta tuntui, että lä-
himmät työtoverit ja johtavat luot-
tamushenkilöt valitsivat toiminta-
tavakseen kauhistella ja tuomita. 
Olinkin suuri syntinen ja raskaasti 
seurakuntaa vastaan rikkonut. Vie-
läkään en ymmärrä, miten. Olin-
han kertonut asiasta etukäteen. En 
rikkonut mitään lakia tai alemman-
kaan tason säädöstä. Minuun ei 
mitenkään osunut heitetty ja hellit-
ty henkisesti tasapainottoman lei-
ma. Olin ja olen hyvin rauhallinen 
ihminen ja moneen kertaan henki-
sesti hyvin tasapainoiseksi testattu. 
Olin saanut maksimipisteet mm. 
stressinsietokyvyssä, ja sitä kykyä 
todella tarvittiin. 

Virkavapauden ja alustavien 
hoitojen jälkeen töihin paluu uu-
della nimellä oli via dolorosa, 
tuskien tie. Sankarin viittaa sovit-
televa läheinen työtoveri ei halun-

nut nähdä, ei puhua. Kymmenen 
metrin päähän muutaman oven 
taakse piti lähettää sähköpostia. 
Piispa pyysi säännölliset raportit ja 
sai. Luottamuselinten kokouksista 
minut käskettiin ulos (muuten me 
emme jää eikä kokous ole päätös-
valtainen) tai kokousta käytettiin 
minun uhkailuuni. Ellen ymmärrä 
erota, pannaan jatkuva valituskier-
re päälle. 

Irtisanoin itseni, koska tilanne 
oli täysin mahdoton. Seurasi seit-
semän kuukauden työttömyys. 
Hain kymmeniä virkoja, mutta 
koskaan minua ei kutsuttu edes 
haastatteluun. En kelvannut edes 
aloitustason sijaisuuksiin. Taval-
lisilta ihmisiltä sain tukea, seura-
kunnista, kirkolta tai ammattilii-
tolta en. Minua pyydettiin usein 
hoitamaan kirkollisia toimituksia 
ja ihmiset sanoivat tekevänsä sen 
solidaarisuudesta minua kohtaan. 
En vaivannut heitä tiedolla, että 
jouduin tekemään kaiken palkat-
ta ja korvauksetta, koska kirkon 
toimituspalkkiosääntö antoi sii-
hen mahdollisuuden. Oulunkylän 
seurakunta oli ainoa, joka jotakin 
työttömälle korvasi. 

Läheisteni ja ystävieni ohella 
kaksi henkilöä nousi kirkkaana 
esiin. He olivat piispoja – eikä vali-
tettavasti kumpikaan ollut tuolloin 
oma piispani. He olivat Gustav 
Björkstrand ja Wille Riekkinen, 
jotka kumpikin ilmaisivat julki-
sesti tukensa. Wille-piispa soitti 
toistuvasti ja kyseli kuulumisia. 
Pohdittiin myös työllistymismah-
dollisuuksia, jotka todettiin lietso-

tun kohun takia vaikeiksi. Lopulta 
hain ja pääsin notaariksi Kuopion 
tuomiokapituliin, Wille Riekkisen 
hiippakuntaan. Piispa totesi leh-
dessä, että töihin en päässyt kohun 
takia, vaan huomattavan ammatti-
taidon perusteella. 

Notaarin tehtävä on hallinnolli-
nen. En ole samalla tavalla esillä 
kuin seurakuntavirassa. Valmiste-
len, esittelen, järjestelen asioita. 
Pidän yhteyksiä eniten puhelimel-
la ja sähköisesti. Toimin istuntojen 
sihteerinä. Nämä ja monet muut 
tehtävät ovat mielekkäitä ja anta-
vat mahdollisuuden palvella kirk-
koa, joka on edelleen ja varmaan 
aina puutteineenkin minulle rakas. 
Silti kaipaan niitä aikoja, jolloin 
sain kokoontuneen seurakunnan 
edessä laulaa Isän ja Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen. 

Oma tieni transsukupuolisena 
pappina, joka tuli kaapista, on ollut 
kivinen. Kirkkoni on täynnä hyvän 
tuntuisia julkilausumia ja periaate-
ohjelmia, jotka valitettavasti tosi 
tilanteen tullen heitetään syrjään ja 
aletaan toimia tunnepohjalla. Eri-
laisuutta siedetään ja jopa arvoste-
taan – paitsi jos se on ihan lähellä. 
Silloin sopii käydä syrjimään. Niin 
minä sen koin. 

Toisaalta uskon raivanneeni tietä 
kohtalotovereille, erilaisille suku-
puoli-identiteetiltään tai seksuaa-
lisuudeltaan. Olisiko nyt helpompi 
kulkea kivistä tietä? Olisiko tukea 
ja ymmärrystä? Olisiko halua an-
taa työskennellä myös kirkossa il-
man leimakirveen heilautuksia?

Marja-Sisko

Transsukupuolisena
kirkon Työssä
marja-sisko aalto
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Vietimme hiljan työpaikkani, 
kehittämisyhdistyksen, kaksi-
kymppisiä. Oma roolini juhlassa, 
jossa oli mukana myös ministe-
ritason edustus, oli juontaa ohjel-
mallinen osuus. Pukukoodina oli 
smart casual, eli karjalaisuuden 
punamustassa värimaailmassa se 
tarkoitti omalla kohdallani fla-
mencotyylisiä mustia housuja, 
kirkkaanpunaista jakkua, mustaa 
toppia ja solkikoristeisia avok-
kaita tummien hopeanhohtoisten 
sukkisten kera.  Laitetut kulmat 
ripset ja kulmat, hiukset kiinni ho-
peaklipsillä, korvissa ja kaulassa 
näyttävät korut.

Tehtäväni oli haastatella parin-
kymmenen vuoden aikana toimin-
nassamme mukana olleita, eli kai-
vella kivoja muistoja esiin. Antin 
kanssa pääsimme vaihtamaan pari 
ajatusta iästä, hän kun tuli mukaan 
kuvioihin ”vanhoilla päivillään”. 
Totesin kommentissani, että meillä 
ei tunneta ikäsyrjintää – eikä mi-
tään muutakaan syrjintää!

Kymmenvuotisjuhlat vuonna 
2006 jäivät viettämättä, koska sil-
loin tilanne oli toinen. Olin astu-
nut kaapista ulos ja määräaikainen 
työsuhteeni joutui oitis katkolle. 
Selvisin jatkoon mutta seinä tuli 
vastaan syksyllä 2007, kun pitkä-
aikainen kokemukseni sai mennä 
ja tilalleni valittiin henkilö ilman 
minkäänlaista pätevyyttä. Selityk-
set olivat mitä moninaisimmat. 
Muutamaa vuotta myöhemmin sa-
mat selitykset tulivat vastaan La-
pin Kansan ja Johanna Korhosen 
keississä. Oma lääkärini määräsi 
minut sairaslomalle saman tien, 
kun olin saanut tiedon työsuhteeni 
päättymisestä. Yht’aikaisen avio-
eroprosessin kanssa oli syytä olla 
ottamatta liian isoja riskejä eli lää-
käri vihelsi tavallaan pelin poikki.

Varsin pian, syksyllä 2007 yh-

distyksemme jäsenistö näytti sil-
loiselle hallituksellemme kaapin 
paikan ja pisti sen vaihtoon. Kun 
minulle pitkin syksyä soiteltiin ja 
kyseltiin, että miksi sait ”potkut”, 
ei ollut muuta vastausta kuin se 
oikea – olin kuljeksinut naise-
na vapaa-aikanani julkisuudessa. 
Sympatiapisteitä tuli, hallitus meni 
ja lopulta löysin itseni vanhalta 
työpaikaltani muutaman kuukau-
den värikkäiden vaiheiden jälkeen 
helmikuussa 2008.

Uusi hallitus lähti saman tien 
laatimaan yhdistyksellemme uutta 
arvopohjaa, johon kuului yhtenä 
kohtana tasa-arvoisuus. Kaikki asi-
akkaat ovat tasa-arvoisia, samoin 
kuin luottamushenkilöt ja työnte-
kijätkin. Oli ilo aistia tervehtynyt 
ilmapiiri. Työpaikallakin saattoi 
hengittää vapaasti. 

Tasa-arvolain muutos (vuoden 
2015 alusta voimaan astunut uusit-
tu tasa-arvolaki kieltää syrjinnän 
sukupuolen ilmaisun perusteella, 
toim. huom.) sinetöi jo vakiintu-
neen tilanteen. Kun miesvaatteet 
ovat saaneet väistyä jo vuosia sit-
ten kierrätykseen, työasuni on tyy-
pillinen virkanaisen asu. Käytän-
nössä se on tyylikkäät housut, kiva 
neule tai jakku, jalassa avokkaat 
tahi pitkät saappaat, yleensä korol-
liset sellaiset.  Korvikset totta kai, 

pitkä tukka vahvasti värjättynä, 
kulmat nypittyinä ja yhdessä ripsi-
en kanssa kestovärjättyinä.

Olen tottunut tekemään työtä 
lapsesta saakka ja tahdoin tehdä 
sitä myös kaapista tultua. Oma 
ulostulokuvioni onnistui, eli voin 
olla oma itseni kaiken aikaa. Yh-
teistyökumppaneille naismainen 
olemukseni ei näyttäisi olevan on-
gelma. Päinvastoin, takin päälle 
auttajia seminaarien jälkeen löytyy 
enemmän nykyisin!

Minna-Maaria

kymmenen vuoTTa omana iTsenä
minna-maaria
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Aina se näyttää hämmentävän 
ihmisiä, perhettä, lähiympäristöä, 
työyhteisöä, jos ja kun joku kor-
jaa sukupuolensa. Mutta jos sel-
laiselle korjaamisen tielle lähtee, 
on tie kuljettava loppuun saakka. 
Tämä on nykyisen translainkin 
kantava ajatus, puoliväliin ei voi 
jäädä! Jompaa kumpaa sukupuol-
ta on oltava, ehdoitta ja täysillä. 
Maailma on niin rakentunut, sille 
kaikki inhimillinen yhdessäolo ja 
toistemme huomioiminen perus-
tuu, huomaammepa sitä tai ei. Ja 
vaikka joku kotioloissaan ja verho-
jen takana olisikin mitä sukupuol-
ta tahansa, ei se onnistu ainakaan 
työelämässä. Kahden sukupuolen 
järjestelmää ohjaa ja säätelee nä-
kymättömät ja äänettömät säännöt, 
jotka sisäistämme jo pikkulapsina. Mitä seuraa siitä, jos joku työyh-

teisön jäsen pukeutumisellaan tai 
muulla tavoin viestii identifioitu-
vansa, ikäänkuin kuuluvansa, sii-
hen toiseen sukupuoleen, siihen, 
mihin muut eivät katso hänen 
kuuluvan. Ilmaisee ”väärää” suku-
puolta. Sehän sekoittaa pakan!

TaruNina on mieheksi syntynyt, 
kiistatta niin sanottu miesoletettu. 
Mieheksikin kookas, jopa roteva 
metallialan ammattilainen. Vai-
molleen aviopuoliso, tyttärelleen 
isä. Hän asuu pienessä kaupungis-
sa Länsi-Suomessa. Sellaisessa, 
missä kaikki tuntevat toisensa eikä 
kenenkään salaisuudet pysy salas-
sa. Tai ei aivan. Tuhannet ja taas 
tuhannet tavallisen näköiset mie-
het meidänkin maassa onnistuvat 
säilyttämään salaisuutensa. Taru-
Ninalla oli sellainen salaisuus. Hän 
olisi mielellään syntynyt naiseksi, 
halusi ja aina tilaisuuden tullen pu-
keutuikin salaa naisten vaatteisiin 

ja eläytyi naiseksi. TaruNinan kal-
taisia miehiä kutsutaan transvestii-
teiksi. Mies naisten vaatteisssa on 
edelleen tabu ja stigma, vitsin ja 
häpeän aihe. Sukupuolijärjestystä 
ei saa rikkoa, puolensa täytyy va-
lita ja olla siinä johdonmukainen. 
Joko tai! Useimmat transvestiitti-
miehet salaavat sukupuoliristirii-
tansa jopa lähimmiltään. TaruNi-
nalle salaisuuden taakka kasvoi 
vuosien mittaan kestämättömäksi, 
hän tuli ns. kaapista julkisuuteen. 
Kerranhan täällä vain eletään ja 
ketä pitäisi pelätä?

Kun TaruNina vaihtaa mies-
vaatteensa naisellisiin ja meikkaa, 
laittaa peruukin päähänsä niin jo 
kaukaa ulkopuolinen katsoja huo-
maa, että jotain ristiriitaista on 
näin tavattoman kookkaassa nai-
sessa. Vahvat, työhön tottuneet 
kädet, voimakas parrankasvu pus-
kee meikin läpi. Ja ääni tietenkin. 
TaruNina ei kaapista tultuaan alis-

Taruninan
Tarina
Teksti: kristiina Xl  

kuvat: Tarunina
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tunut enää peittelemään transves-
tismiaan vaan teki asiasta täysin 
julkisen. Vaimo ei ollut miehensä 
uudesta habituksesta mielissään 
mutta tämän jutun varsinaisena ai-
heena on se, että miten työkaverit 
suhtautuivat luottamusmiehensä 
korvarenkaisiin ja lakattuihin kyn-
siin. TaruNina oli nimittäin työ-
paikkansa luottamusmies ja niinpä 
hänen uusi habitus kuohutti koko 
työyhteisöä, joka on muutaman 
kymmenen  työntekijän metalli-
alan perheyritys. Yrityksen johto ja 

omistajat tukivat TaruNinaa, töitten 
ja asioiden sujuminen on tärkeäm-
pää kuin pukeutumisen epäsovin-
naisuudet ja molemminpuoliselle 
luottamukselle oli luotu pohja vuo-
sien yhteistyöllä. Alkuhämmen-
nyksen mentyä osa työkavereis-
takin tottui luottamusmiehensä 
epäsovinnaiseen pukeutumiseen. 

Pysyihän itse ihminen muuten sa-
mana eikä ne korviksetkaan niin 
enää häirinneet. Mutta oli joukko 
työkavereita, joiden suunnalta tuli 
kylmää vettä niskaan ja puukkoja 
selkään muidenkin edestä. Luot-
tamusmiehen transvestismi antoi 
aseet käydä kimppuun jos vain oli 
vähänkään jotain hampaankolossa 
mista tahansa syystä. Pari vuotta 
TaruNinan julkitulon jälkeen osa 
työyhteisöä halusi savustaa hänet 
ulos.  Menemättä yksityiskohtiin 
tapahtui niin, että erilaisten koko-
usten ja muun politikoinnin seu-
rauksena TaruNinan tilalle valittiin 
uusi luottamusmies. Metalliliiton 
paikallisosasto ja aluetoimisto tu-
kivat TaruNinaa mutta niin vain 
kävi, että koko työpaikka oli lop-
pujen lopuksi pari kuukautta ilman 
minkäänlaista luottamusmiestä. 
TaruNinan varsinaisiin työtehtä-
viin asialla ei ollut merkitystä, hän 
piti linjansa ja kynnet lakattuina 
ja  vapaa-ajallaan liikkui julki-
sesti hameessa, metalliverstaalla 
ollaan tietenkin neutraaleissa haa-
lareissa.  Tapahtui myös niin, että 
muutaman kuukauden kuluttua 
ymmärrettiin, että TaruNinan ol-
lessa luottamusmies asiat työmaal-
la hoituivat hienosti ja TaruNinan 
luottamusmiesasema palautettiin. 
Julkitiitti luottamusmiehenä, asia 
on nyt työyhteisölle ongelmaton.

Miesvaltainen metalliala on mo-
nenkin mielikuvissa asenteissaan 
vanhakantainen, ainakin mitä tulee 

suhtautumisessa sukupuolten tasa-
arvoon ja seksuaaliseen tai suku-
puoliseen erilaisuuteen. Totuus on 
tarua ihmeellisempää. TaruNina 
osallistui kuluvana syksynä Me-
talliliiton tasa-arvoseminaariin 
ja etukäteen ketään varoittamatta 
sonnustautui iltajuhliin täydessä 
naisten kostyymissä. Tottakai se 
aiheutti wow-efektin mutta aivan 
myönteisellä tavalla. Ammattiyh-
distysjärjestöjen paperille kirjoi-
tetut periaatteet ja julistukset tasa-
arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
ovatkin totta ja tapahtuvat ihan oi-
keassa elämässä! Ainakin TaruNi-
nalle sen illan aikana ay-iltamissa.
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elisen kasvu naiseksi myöTäTuulessa 
syrjinTävapaalla vyöhykkeellä
Teksti: anukatariina  kuvat: elise

elise on kolmen lapsen huolta-
ja, joiden iskä on siitä erikoinen, 
että hän on nainen. elisen matka 
kohti kokonaista naiseutta on ol-
lut melko nopea ja sen yhteyteen 
nivoutui alan vaihto lähihoita-
jaksi.

Lähihoitajakoulutuksen alkaes-
sa Elise näytti tavalliselta miehel-
tä. Kun opintojen toisena päivänä 
annettiin tehtäväksi kertoa jotain 
tärkeää itsestään, hän esitti luok-
katovereilleen kuvan Elisestä lau-
lukeikalta naisena ja totesi:

”Tässä olen minä!” 

Varsin pian hän alkoi käydä 
myös koulussa yksinomaan Elise-
nä. Ensimmäisissä harjoitteluissa 
ei uskallus vielä riittänyt omana 
itsenään olemiseen, mutta kolman-
nella harjoittelujaksolla hän roh-
kaisi mielensä. Kyseessä oli psy-
kiatrisen sairaalan suljettu osasto. 

”Informoin harjoittelupaikkaa 
siitä, että olen transihminen ja että 
minua on kutsuttava Eliseksi. Mi-
nua jännitti sinne meno valtavasti, 
mutta se osoittautui turhaksi: Pai-
kan päällä odotti Elisen nimikylt-
ti. Pukukopin avainta jaettaessa 
minulta kysyttiin, haluatko naisten 
pukukopin. Kun vastasin, että jos 
se vain teille käy, minulle vastat-
tiin, että ”totta kai!”

”Kaikki meni siellä valtavan 
hyvin ja koin, että minut otettiin 
todella naisena naisten joukossa – 
aina intiimejä naisten asioita käsi-
teltäessäkin…

Asiakkaiden suhteen tulin siellä 
jopa suosituksi. Tämä johtui aina-
kin siitä, että pidin heille karaokea, 
ja he pyysivätkin minua usein lau-

lamaan kanssaan.
Jännittävintä oli, kun minut käs-

kettiin ottamaan EKG-tulosteet 
tatuoidulta skinheadin oloiselta 
asiakkaalta. Sekin tilanne hoitui 
lopulta huumorilla. ”

Neljännen harjoittelujakson hän 
taas teki miehen vaatteissa, koska 
uskallus oli väliaikaisesti alentu-
nut.

Sitä seuraavaan harjoitteluun 
Elise taas uskaltautui omana it-
senään. Se tapahtui psykiatrisella 
akuuttiosastolla erittäin huonokun-
toisten potilaiden kanssa. Heidän 
kanssaan hän sai mielestään erit-
täin hyvän asiakaskontaktin.

Opiskelun jälkeen Elise haki 
töitä lähihoitajaksi Helsingin kau-
pungin vanhusten kotihoitopalve-
luun. Työhaastatteluun päästyään 
hän kertoi taustastaan ja antoi lin-
kin radio-ohjelmaan, jossa häntä 
oli haastateltu. Tuleva esimies oli 
kuunnellut ohjelman ja sen perus-
teella / siitä huolimatta pyysi Eli-
sen töihin yksikköönsä.

”Esimies teki heti selväksi, että 
jos tulee esiin pienintäkään syrji-
mistä, niin häneen voi ottaa yhteyt-
tä. Helsingin kaupungilla on nol-
latoleranssi kaikelle syrjimiselle.

Syrjimättömyyspolitiikka tuntuu 
toimivan valtavan hyvin, ainakin 
meidän yksikössä.

Ensimmäisellä viikolla koulutin 
sitten mun työporukan sukupuo-
livähemmistöistä. Heitä oli myös 
briifattu siitä, että työyksikköön 
tulee transihminen töihin.

Pohdin itsekseni, jaetaanko mi-
nulle asiakkaita jotenkin erityises-
ti transtaustani huomioon ottaen. 
Sain kuitenkin tietää, että oli tehty 
päätös, jonka mukaan asiakkaat 

jaetaan kaikille samoin perustein 
– ihan hyvä päätös sekin.

Asiakkaita on kertynyt tähän 
mennessä lähes sataviisikymmen-
tä. Heidän kohdallaan en ole koke-
nut pienintäkään ongelmaa. Jotkut 
huomaavat taustani ja joku saat-
taa sanoa mieheksi jossain tilan-
teessa. Se tuntuu vähän ikävältä, 

mutta toisaalta vanhoille ihmisil-
le voi antaa anteeksi ja suhtautua 
asiaan ammatillisesti.

Suurin osa asiakkaista ei huo-
maa mitään erityistä. Ainakin 
kymmenen asiakasta on olettanut 
minun olevan raskaana johtuen 
kertyneistä lisäkiloista. Eräskin 
asiakas intti selityksenkin jälkeen, 
että ”Kyllä se sieltä pois tulee, 
odota vaan…”. Minä siihen, että 
”Sepäs olisi isompi ihme kuin ai-
koinaan Neitsyt Marian raskaaksi 
tulo”

Itse asiassa töissä ei ole asian 
suhteen tapahtunut mitään erityis-
tä – ja niinhän sen pitääkin men-
nä: Transnainen yksinkertaisesti 
haluaa, että hänet otetaan naisena 
eikä minään kummajaisena.
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Minkäänlaisia konflikteja ei ole 
ilmennyt, ja itse asiassa olen saa-
vuttanut tietynlaisen kunnioitetun 
aseman työyhteisössä. Tässä on 
auttanut paljon sosiaalinen ja pu-
helias luonteenlaatuni. Harrastan 
töissä aika paljon leikinlaskua ja 
pelleilyä, ja tällainen tuntee riisu-
van aseita negatiivisten asenteiden 
muodostumiselta. Kun muille käy 
selväksi, että olen itseni kanssa 
sinut, viestitän samalla, että tässä 
olemuksessani ei ole mitään omi-
tuista.

Kun yksikköön tulee uusia työn-
tekijöitä, otan heihin kontaktia ys-
tävällisesti. Näin ei jää tilaa sille, 
että uudet ihmiset ennättäisivät al-
kaa muodostaa negatiivisia asen-
teita kohtaani. Jos itse kulkee sei-
nänvieriä ja kyräilee piilossa, se 
luo pian epäluuloja.

Tämä neuvo ei toki toimi kai-
kissa työpaikoissa, mutta Helsin-
gin kaupungin syrjinnän nollato-
leranssi antaa sille erinomaiset 
mahdollisuudet. ”

Elise nauttii enemmän siitä, mitä 
hän tekee persoonallaan, kuin mitä 
hän tekee käsillään.

”Asiakastyössä olen asettanut 
tavoitteekseni, että käyntini suurin 
merkitys on tuottaa hänelle hyvä 

mieli – käynti kun saattaa olla hä-
nelle ainoa ihmiskontakti kahteen 
viikkoon!  Yksikin asiakas totesi, 
että aina kun tulen ovesta sisään, 
hän voi heti paremmin…”

Elisen työpaikalla ei ole erillisiä 
naisten ja miesten pukuhuoneita, 
vaan kaikilla on omat kaapit sa-
malla käytävällä. Työvaatteina on 
omat vaatteet ja työliivit niiden 
päällä talon puolesta. Elise tykkää 
pukeutua työkavereitaan jossain 
määrin hienommin, mikä johtuu 
hänen kunnioituksestaan asiak-
kaita kohtaan. Tästä hän on myös 
saanut positiivista palautetta asiak-
kailta.

Nollatoleranssipolitiikkaa ei 

Elisen aikana ole erikseen käyty 
läpi teoriassa, mutta se tuntuu elä-
vän aidosti arjessa.

”Työyhteisö on moniammatilli-
nen, mutta sekään ei aiheuta ar-
kipäivään toimintaa jäykistävää 
hierarkiaa esimerkiksi lähihoitaji-
en ja sairaanhoitajien välillä. Jos 
joku yrittäisi syrjiä ihmisiä tässä 
yksikössä, ei hän yksinkertaisesti 
pärjäisi siellä. ”

Työkeikat tehdään pääosin yksin 
ja toisinaan sattumanvaraisina työ-
pareina. Työkavereista osasta on 
tullut hyviä ja joistakin jopa erit-
täin hyviä ystäviä

”Tuntuu, että erityisesti niiden 
kanssa syntyy voimakas yhteys, 
joilla itsellään on ollut vaikeuksia 
elämässään.

Työpaikallani ei ole mitään klik-
kejä ja kaikki tuntuvat tulevan hy-
vin toistensa kanssa.”

Mahdollisista tulevista suku-
puolenkorjaushoidoista on puhut-
tu esimiehen kanssa niin, että sai-
raslomien saanti ei tule olemaan 
ongelma. Elisen kokemukset Hel-
singin kaupungin työterveyshuol-
losta ovat myös olleet positiivisia 
ja sielläkin hän kokenut syrjinnän 
nollatoleranssin todellisena.

”Mitä teetkin, tee se rohkeasti! 
Transihmisyydessähän ei ole mi-
tään hävettävää. Metsä vastaa niin 
kuin sinne huudetaan.”

Elise kuitenkin painottaa, että 
tällä hän ei halua syyllistää niitä, 
joilla rohkeus ei vielä riitä eikä 
heidän kohdallaan mahdollisesti 
esiintyvä syrjintä tietenkään ole 
heidän vikansa.  

Elise
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1 
 

SUKUPUOLEN MONINAISUUS TYÖELÄMÄSSÄ  
Keväällä 2016 toteutetun kyselyn tuloksia 
 
Anukatariina Solonen 
 
 
 
1  Johdanto 
 
1.1  Kyselyn tavoitteet 
 
Sukupuolen moninaisuus työpaikoilla on ollut perintei-
sesti valitettavan yleinen syrjinnän aihe.  
Tämän kyselyn tarkoitus oli hankkia lisätietoa, jotta 
syrjintää ja epäasiallista kohtelua voidaan paremmin 
ehkäistä ja toisaalta kehittää hyviä uusia käytäntöjä, 
jotta työelämä olisi tasa-arvoisempaa kuin nykyään. 
Tämän lisäksi tavoitteena oli löytää tilanteita, joissa 
syrjinnän sijasta asiat ovat hoituneet työpaikoilla kaik-
kia osapuolia tyydyttävästi. Kyselyssä aikavälinä oli 
kymmenen viimeistä vuotta, jolloin se toimii jonkinlai-
sena vertailukohtana mahdollisiin uusiin tutkimuksiin, 
joilla voidaan arvioida uuden lainsäädännön vaikutusta 
tasa-arvotilanteeseen.  
 
Sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään 
nähden tuli voimaan merkittävä lainsäädännöllinen 
parannus vuoden 2015 alusta, kun tasa-arvolakia uu-
distettiin. Mukaan tuli myös kielto syrjinnästä suku-
puoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella, 
mikä toi mukaan sukupuolen moninaisuutta edustavat 
ihmiset tasa-arvolain piiriin. Jo tätä ennen sukupuolen 
tasa-arvon oli toki tulkittu koskevan myös sukupuoli-
identiteettiä, mutta uuden kirjauksen toivotaan edel-
leen selkeyttävän tulkintaa. (STM 2015)  
 
Sukupuolivähemmistöjen nykytilanteesta työelämässä 
Suomessa ei ole kovin paljon tietoa. Aiheeseen liitty-
västä tutkimuksesta osa on jo kymmenen vuotta van-
haa ja uusimmat tutkimukset painottuvat nuorten 
kokemuksiin. Tarve uudelle tiedolle on siis ilmeinen. 
 
 
1.2  Sukupuolen moninaisuutta edustavien ihmisten 

syrjintään liittyvä lainsäädännöllinen  
       tausta 
 
Tasa-arvolain edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tasa-
arvolaissa henkilön kokemusta omasta sukupuoles-

taan. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sukupuolen 
tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla 
vastaavalla tavalla. Tasa-arvolain syrjintäsäännökset 
koskevat myös syrjintää, joka perustuu siihen, että 
henkilön fyysiset sukupuolta määrittävät ominaisuu-
det eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. 
 
Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikilla 
elämänalueilla, pois lukien yksityiselämän piiriin kuu-
luvat suhteet ja uskonnonharjoitukseen liittyvä toimin-
ta. Tasa-arvolaissa on kolmenlaisia säännöksiä: tasa-
arvon edistämissäännökset, syrjinnän kiellot sekä 
oikeussuojaa ja valvontaa koskevat säännökset. 
 
Tasa-arvon edistämissäännökset koskevat työnanta-
jien velvollisuutta edistää tasa-arvoa. Työelämässä 
tasa-arvoa edistetään muun muassa tasa-
arvosuunnitelmien avulla. 
Syrjinnän yleiskielloissa määritellään ja kielletään su-
kupuoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä. Syr-
jintää on myös seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen 
perustuva häirintä sekä käsky tai ohje syrjiä. Vastatoi-
met eli henkilön aseman heikentäminen oikeuksiin 
vetoamisen vuoksi on syrjintää. Syrjintäperuste voi 
myös liittyä läheiseen henkilöön tai syrjintä voi perus-
tua oletukseen. 
 
Näiden kieltojen rikkomisesta voi vaatia hyvitystä. 
Työnantajalla ja oppilaitoksella on velvollisuus antaa 
pyynnöstä kirjallinen selvitys menettelystään tällaista 
syrjintää epäilevälle. 
 
Tasa-arvolain noudattamista valvovat tasa-
arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunta. Tasa-arvovaltuutettu antaa muun 
muassa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolain soveltamisesta 
kuten syrjinnän kielloista ja tasa-arvosuunnittelusta. 
Lautakunta voi sakon uhalla kieltää syrjivän menette-
lyn ja tasa-arvovaltuutetun esityksestä velvoittaa laa-
timaan tasa-arvosuunnitelman määräajassa. Viime 
kädessä syrjintää epäilevä voi nostaa hyvityskanteen 
käräjäoikeudessa. Jaetun todistustaakan periaatteen 
mukaisesti syrjintää epäilevän näyttövelvollisuutta on 
kevennetty.  
(STM 2015)  
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1.3  Aineiston  keruu ja analyysimenetelmät 
 
1.3.1  Kyselyn, analyysin ja raportin toteutus 
 
Kysely toteutettiin tammi-maaliskuussa 2016 sähköi-
senä e-lomakekyselynä, joka levitettiin keskeisille 
verkkosivuille, joilla sukupuolen moninaisuutta edus-
tavien ihmisten oletetaan vierailevan.  
 
Kysymysten ja raportin laadintaan ja osallistuivat 
Dreamwear Club ry, Trasek ry, Transtukipiste, Setan 
transpoliittinen toimikunta ja tasa-arvovaltuutetun 
toimisto. Toimijoista Dreamwear Club oli aloitteen 
tekijä ja se sai apua muilta tahoilta kysymysten hiomi-
seen ja erilaisten näkökulmien etsintään. Raporttipoh-
jan analyysia ja tekstiä on ystävällisesti kommentoinut 
vanhempi tutkija, dosentti, VTT Jukka Lehtonen WeAll-
hankkeesta Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuk-
sen oppiaineesta. Vastaukset analysoitiin kevään ja 
kesän 2016 aikana. Raportti kirjoitettiin syys-lokakuun 
2016 aikana.  
 

 
1.3.2  Kyselyn, analyysin ja raportin rakenne 
 
Kyselyssä oli seuraavat osiot: 
 

1. Demografiset taustatiedot 
2. Sukupuoli-identiteettiä kuvaavat taustatiedot 
3. Sukupuoli-identiteetin julkisuutta kuvaavat 

taustatiedot 
4. Kokemukset työnhakuun liittyvästä syrjinnäs-

tä 
5. Kokemukset syrjinnästä ja tuesta esimiehen 

taholta 
6. Kokemukset syrjinnästä ja tuesta kollegojen 

taholta 
7. Kokemukset syrjinnästä asiakastilanteissa 
8. Kokemukset syrjinnästä ja tuesta luottamus-

henkilöiden tai viranomaisten taholta  
9. Kysymyksiä niille, jotka eivät ole olleet töissä 

julkisesti omana itsenään. 
 
Analyysissa laskettiin frekvenssit toisaalta kaikista 
kaikkien vastaajien vastauksista ja erotettiin sitten 
niiden vastaukset, jotka olettivat taustansa tiedetyksi 
työpaikalla niiden vastauksista, jotka vielä salasivat 
taustansa. Kysymyksissä oli strukturoituja kyllä-ei –
kysymyksiä ja väittämiä sekä vapaatekstikysymyksiä. 

Vastaajia oli kaikkiaan 114. Heistä 81:lla on vähintään 
aavistus siitä, että heidän transtaustansa tiedetään 
työpaikalla. Työelämässä tapahtuvaa syrjintää koske-
vissa kysymyksissä tämä joukko on suodatettu muista 
vastaajista. Osa kysymyksistä koskee vielä pienempää 
joukkoa, jolloin prosentit on osin korvattu lukumääril-
lä.  
 
Analyysissa vertailtiin vastauksia kokemuksista tausta-
tietoihin ja taustatietoja toisiinsa. Sukupuoli-
identiteetin suhteen on tehty karkea jako transfemi-
niineihin, transmaskuliineihin ja niihin, joiden identi-
teetti ei ole kumpikaan näistä. Jälkimmäistä ryhmää 
kutsutaan analyyseissa lyhyesti ”muiksi”. 
 
2  Kyselyn tulokset 
 
2.1  Kaikkien vastaajien tiedot 
 
Kyselyn 114 vastaajasta erityisen aliedustettuja olivat 
intersukupuoliset, jotka eivät ehkä havainneet riittä-
vän hyvin kyselyn koskevan myös heitä ja transvestiitit, 
joista erittäin harvat ovat julkisesti töissä omana itse-
nään. 
 
 
2.1.1  Vastaajien identiteetti ja sen julkisuus 
 
Kaikista vastaajista oli syntymässään naiseksi määritet-
tyjä 59 (51,8 %) ja mieheksi määritettyjä 55 (48,2 %) eli 
naiseksi määritettyjä oli hiukan mieheksi määritettyjä 
enemmän. (kuvio 1).  
 

 
Kuvio 1.  Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien kokemuksesta syntymässä määritetyn su-
kupuolen suhteen lukumääräisesti (N) kuvattuna (N = 
114) 
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Identiteettiään vastaajat kuvasivat moninaisilla ter-
meillä, eivätkä kyselylomakkeen lukuisat termit riittä-
neet kuvaamaan kaikkien kokemusta. Identiteetit 
jaettiin jatkoanalyyseja varten karkeammin, jolloin 
transvestiittinaisia ei ole yhtään ja toisaalta tytöksi 
syntymässä määritettyjä ”muut”-ryhmään kuuluvia oli 
selvästi pojaksi määritettyjä enemmän (kuvio 2) 
 

 
Kuvio 2. Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien karkean sukupuoli-identiteetin suhteen 
lukumääräisesti (N) kuvattuna (N = 114) 
 

Merkittävä osa vastaajista ilmoitti liikkuvansa omana 

itsenään avoimesti ja salaamatta identiteettiään (kuvio 

3).  
 

 
Kuvio 3.  Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien identiteetin näkyvyyden suhteen lukumää-
räisesti (N) kuvattuna (N = 114) 
 
 

2.1.2  Yleiset demografiset taustatiedot ja niihin liit-
tyvät tulokset 
 
2.1.2.1  Vertailu vastaajien iän perusteella 
 
Vastaajista selkeä enemmistö eli 75 oli alle 40-
vuotiaita (kuvio 4). Nuorin vastaajaryhmä työskenteli 
huomattavan usein työntekijätason tehtävissä, muissa 
tehtävissä heitä ei ollut ollenkaan (kuvio 5). Työttö-
myys painottui nuorimpaan ja vanhimpaan ryhmään.   
 

 
Kuvio 4.  Kuvio kaikkien vastaajien ikäjakaumasta lu-
kumääräisesti (N) kuvattuna (N = 114) 
 

 
Kuvio 5.  Työssä olevan aseman suhde vastaajien 
ikään, kaikki vastaajat (N = 114) 
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2.1.2.2  Vertailu vastaajien asuinalueen ja asuinalue-
tyypin perusteella 
 
Maantieteellinen asuinalue painottui Etelä-Suomeen 
Itä- ja Pohjois-Suomessa asuvien ollessa selvänä vä-
hemmistönä (kuvio 6).  Asuinaluetyypeissä korostuvat 
pääkaupunkiseutu ja suuret kaupungit (kuvio 7). 
 

 
Kuvio 6. Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
maantieteellisen sijainnin suhteen lukumääräisesti (N) 
kuvattuna (N = 114) 
 

 
Kuvio 7.  Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien asuinaluetyypin suhteen lukumääräisesti 
(N) kuvattuna (N = 114) 
 
 
Aiempien tutkimusten mukaan monet sukupuolivä-
hemmistöjen edustajat muuttavat paikkakunnille, 
joissa he olettavat tulevansa kohdelluksi kotipaikka-
kunnalla kokemaansa paremmin (Lehtonen 2004a, 
Lehtonen 2006).  
 
 
 
 
 

2.1.2.3  Vertailu vastaajien koulutustaustan perus-
teella 
 
Koulutustaustassa huomio kiinnittyy lukuisiin pelkän 
lukion käyneisiin, vaikka ikäjakauman kannalta suu-
remmalle osalle olisi odotettavaa jokin muu tutkinto 
lukion jälkeen (kuvio 8). Lukiokoulutuksella tehdään 
myös suhteellisesti eniten pätkätöitä (kuvio 9). Myös 
korkea-asteen koulutetuilla on poikkeuksellisen paljon 
työntekijätason töitä (Kuvio 10). Työttömyys on korke-
aa vastaajien kaikilla koulutustasoilla (kuvio 11). Erityi-
sen korkea se on lukion käyneillä, peruskoulun käyneil-
lä ja ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla.  
 

 
Kuvio 8.  Koulutustaustan suhde vastaajien ikään, 
kaikki vastaajat (N = 114, p < 0,01) 
 

 
Kuvio 9.  Työsuhteen karkean luonteen suhde vastaa-
jien koulutustaustaan, kaikki vastaajat (N = 114, p = 
0,243) 
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Kuvio 10.  Työtehtävissä olevan aseman suhde vastaa-
jien koulutustaustaan, kaikki vastaajat (N = 114, 
p<0,001) 
 

 
Kuvio 11.  Työttömyysprosentti suhteessa vastaajien 
koulutustaustaan, kaikki vastaajat (N = 114, p = 0,553) 
 
Aiempien tutkimusten mukaan nuorilla sukupuolivä-
hemmistöihin kuuluvilla työuran alkaminen voi hidas-
tua tai keskeytyä, mikäli oman identiteetin pohtiminen 
kuluttaa energiaa, eikä ammattia osata valita, koska ei 
ylipäätään ole selvillä, mitä elämältä halutaan. Ras-
kaaksi koettu työilmapiiri voi houkutella myös ennen-
aikaiseen poistumiseen työelämästä. (Mustola 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.4  Vertailu vastaajien työsuhteen luonteen 
perusteella 
 
69 vastaajaa (60,5 %) ilmoittaa työskentelevänsä työn-
tekijätasolla (kuvio 12), mikä on enemmän kuin heidän 
koulutustaustansa perusteella voisi olettaa. Työsuh-
teista vain 39:llä (34 %) on ”normaaleja” jatkuvan 
luonteisia (kuvio 13). Työsuhteen kestoissa huomio 
kiinnittyy korkeaan työttömien määrään: Heitä on 26 
kappaletta eli 22,8 % vastaajista, mikä on huomatta-
vasti korkeampi kuin maan keskimääräinen työttö-
myysprosentti, joka on kymmenen prosentin luokkaa 
(kuvio 14). 
 

 
Kuvio 12.  Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien aseman töissä suhteen lukumääräisesti (N) 
kuvattuna (N = 114) 
 

 
Kuvio 13.  Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien työsuhdetyypin suhteen lukumääräisesti (N) 
kuvattuna (N = 114) 
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Kuvio 14. Kuvio kaikkien vastaajien jakautumisesta 
vastaajien työsuhteen keston suhteen lukumääräisesti 
(N) kuvattuna (N = 114) 
 
Aiemman tutkimuksen mukaan transihmisten urava-
linta ja urakehitys riippuvat sukupuoli-identiteetistä. 
Lehtosen mukaan monille transnuorilla, erityisesti 
transfeminiineillä, opiskelualan yleinen suhtautuminen 
sukupuolen moninaisuuteen vaikuttaa uranvalintaan. 
Nuorten transihmisten pessimistisyys on yleisempää ja 
optimistisuus harvinaisempaa mielekkään työpaikan 
löytymisen suhteen tulevaisuudessa. He eivät myös-
kään työskentele niin usein opintojen ohelle kuin muut 
nuoret.  (Lehtonen 2014c) Samantapaisia tuloksia on 
myös havaittu aiemminkin. Salassa identiteettinsä 
pitävillä transvestiiteilla taas uravalinta ei riipu niin 
voimakkaasti sukupuoli-identiteetistä (Lehtonen 
2004a).  
 
Muissa taustatietoihin liittyviä tuloksissa huomiota 
herättää ihmisten pelkojen runsas määrä ja niiden 
vaikutus ulostulon viivästymiseen.  
 
 
 
2.2  Työelämässä tapahtuvaan syrjintään ja tukeen 
liittyvät kysymykset 
 
Vastaajista 81:lla oli vähintään aavistus siitä, että hei-
dän transtaustansa tiedetään työpaikalla.  
Sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää työnhakuti-
lanteessa oli kokenut 24 henkeä 81:stä ja heistä 8 
kokenut sitä usein tai poikkeuksetta. 23 henkeä koki 
myös työnsaantimahdollisuuksiensa heikenneen kun 
taas 3 koki niiden parantuneen oikean identiteetin 
tultua julki. 

 
Niistä, joiden transtausta oli tiedossa, 33 (40,7 %) ei 
kokenut tulleensa syrjityksi ja kymmenellä (12,3 %) 
heistä oli mielestään näyttöä selkeästä syrjinnästä 
työnhakutilanteessa.  

 
Asia on sanottu pari kertaa suoraan ja muissa tapauk-
sissa ura on vain katkennut nopeasti ilman kunnon 
selitystä.  
 
Vastauksista ilmeni myös, kuinka yrityksen antama 
kuva laajakatseisuudessa ei aina vastannut todellisuut-
ta työnhakutilanteessa. 
 
Vastaajista kuusi (7,4 %) koki jonkin asteista vaivautu-
nutta ilmapiiriä.   
 
21 (25,9 %) vastaajista koki, että heidän tiedetty trans-
taustansa oli ollut vahvuus hakutilanteessa. Kahdeksal-
la (9,9 %) heistä oli mielestään näyttöä asiasta.   
 
Joissakin vastauksissa koettiin positiivisena asiana, kun 
transihmisen olemus vastasi työpaikan vallitsevaa 
sukupuolinormia.  
 
Vaikuttaa siltä, että työnhakutilanne on syrjinnän 
kannalta erityisen hankala kohta siinä suhteessa, että 
työnantajan negatiivinen asenne vaikuttaa kaikkein 
eniten yksittäisen ihmisen työuraan. Erityisen hanka-
laksi sen työnhakijan kannalta tekee se, että se asenne 
voi vaikuttaa helposti piilossa siten, että palkkaamatta 
ottaminen perustellaan muilla näennäisillä syillä.    
 
 
 
2.2.2  Syrjintä ja tuki esimiehen taholta 
 
33 (40,7 %) vastanneista koki, että  mitään syrjintää ei 
ole tapahtunut esimiehen taholta ja 28 (34,6 %) koki 
jonkinasteista syrjintää tapahtuneen. 
 
Syrjintää esimiehen taholta koettiin selvästi seuraavas-
ti: 
 

- kymmenellä (12,3 %) vaivautuneena ilmapii-
rinä 
 

Entisen työpaikkani pomo oli selkeästi kiusaantunut 
aluksi mutta toimi täysin korrektisti ja tuki minua.  
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- kymmenellä (12,3 %) haukkumisena, osalla 
todella törkeääkin sellaista. 
 

Esimies laukoo minulle kohdennettuja sovinistisia let-
kautuksia kesken palaverin. 

 
- viidellä (6,2 %) yrityksinä eristää työntekijä 

 
Aikaisemmin olin lähinnä hyvän työntekijän mainees-
sa, mutta esimiehet suhtautuivat minuun etäisyyttä 
pitäen. 

 
- kahdeksalla (9,9 %) yrityksinä estää mielek-

käät työtehtävät 
- kahdeksalla (9,9 %) yrityksinä erottaa työnte-

kijä 
- yhdeksällä (11,1 %) vaikeuksina saada työto-

distus oikean identiteetin mukaisesti 
Ongelmia on ollut mm. siinä, että viralliset 
dokumentit eivät ole kelvanneet todisteeksi 
henkilötunnuksen muuttumisesta, arvioinnit 
on jätetty muutetuista työtodistuksista tai 
päivämäärät on muutettu muutetun työtodis-
tuksen mukaisiksi. Osa ongelmista vaikuttaa 
tietämättömyydeltä ja osa tahallisilta.   

- kahdella (2,5 %) palkan selvänä alenemisena  
- neljällä (4,9 %) syrjintänä korjaushoitoihin liit-

tyviin sairaslomiin liittyen. 
 
Esim. kerroin tulevasta sairaslomasta, jolloin esimies 
vastasi "se ei nyt käy", perusteena se, että on töitä.  

 
Esimieheni on tullut niinkin paljon vastaan, että järjesti 
silloiset pätkätyöt putkeen niin, että sain aina olla 
palkallisella sairauslomalla. 
 

- Työolot oli järjestetty asiallisesti 23:lla (28,4 
%)  mielestä, kun tästä asiasta oli selkeästi eri 
mieltä 21 (25,9 %) vastaajaa.  

 
Työpaikallani oli käytettävissä lukittavia yksittäisvesso-
ja eikä muuta sukupuolittunutta tilanjakoa ollut.  

 
Nimen ja hetun muutokset hoituivat HR-järjestelmään 
heti ilmoittaessani, ja sukupuoleni oli valittu esimies-
ten toimesta oikein jo ennen tätä.  
 
Työvaatteet saa valita vapaasti, vaikka tarjolla on sekä 
"naisten" että "miesten" paitoja. 

 

- Esimiehen aiheuttaman syrjintätilanteen ke-
hittymisen kannalta pessimistejä oli 13 vas-
taajaa (16,0 %), kun taas kymmenen (12,3 %) 
vastaajista oletti ongelmien olevan ohimene-
viä. Viiden  (6,2 %) vastaajan tilanne oli pa-
rantunut tietoisten toimenpiteiden seurauk-
sena.  

 
- 40 vastaajaa (49,4 % ) koki oman identiteetin 

vahvuudeksi työtehtävissä ja 14 (17,3 %) oli 
selkeästi toista mieltä.  

 
Varmuus siitä että olen 100 % nainen sekä tieto tule-
vasta leikkauksestani on minulle erittäin hyvä ja posi-
tiivinen asia. Sitä kautta se on myös vahvuus työelä-
mässäni kaikin puolin...mielialat, henkinen hyvinvointi 
ym... 

 
- 24 vastaajaa (29,6 %) koki esimiehen kannus-

tavan identiteettinsä suhteen.  
 

Esimieheni ovat ottaneet esimerkiksi uuden nimeni heti 
aktiivisesti käyttöön ja olen saanut onnitteluja ja kan-
nustusta mm. hetun muutoksesta.  

 
Esimieheni mukaan saan ilmaista itseäni, kunhan ul-
koasuni on ammattimaisesti siisti. (Kun vain itse uskal-
taisin käyttää sitä hyväksi) 
 

- Kymmenen vastaajaa (12,3 %) esimiehen aut-
taneen ristiriitatilanteissa.    

 
Olin aikaisemmin asiakaspalvelutehtävissä, ja pomo 
kannusti kertomaan, jos tulee huonoa käyttäytymistä 
asiakkailta.  

 
Esimies hoiti tilanteen ammatillisesti, mutta ei saanut 
tilannetta loppumaan. .  
 
Vastausten perusteella esimiehissä näkyy olevan vali-
tettavasti edelleen henkilöitä, jotka myös käyttävät 
valtaansa ihmisiä vastaan, joita kohtaan heillä on ne-
gatiivinen asenne. Toisaalta vastaukset kertovat myös 
siitä, kuinka osa esimiehistä osaa ottaa tilanteen asi-
anmukaisesti ja kuinka osa on kasvanut tilanteen mu-
kana itselleen oudon asian tultua tutummaksi. 
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tuksen mukaisiksi. Osa ongelmista vaikuttaa 
tietämättömyydeltä ja osa tahallisilta.   

- kahdella (2,5 %) palkan selvänä alenemisena  
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2.2.2.1  Erot esimiehen taholta koetun syrjinnän ja 
tuen suhteen 
 
Esimiehen taholta koettiin syrjintää yleisesti ottaen 
eniten vanhimmassa ikäryhmässä. Esimerkiksi esimie-
hen koettiin haukkuvan tai yrittävän erottaa heitä ja 
estää mielekkäitä tehtäviä muita ryhmiä enemmän 
(kuvio 15). Niin ikään vanhin ryhmä koki esimiehen 
haukkuvan ja yrittävän eristää. Esimiehen eristysyri-
tyksiä ovat kokeneet toisaalta myös nuorimmat vas-
taajat. 

 
Kuvio 15.  Kokemus esimiehen pyrkimyksistä estää 
mielekäs työ suhteessa vastaajan ikään, työssä avoi-
mesti identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81, p<0,05) 
 
Transfeminiinit kokivat muita hieman enemmän esi-
miehen haukkumista (kuvio 16), mielekkään työsken-
telyn estämistä ja pyrkimyksiä erottaa työntekijä hä-
nen taustansa takia. Pienellä paikkakunnalla asuvien 
kokemuksen mukaan vastausvaihtoehto "mitään syr-
jintää ei tapahtunut" esiintyy muita asuinaluetyyppejä 
harvemmin (kuvio 17). 
 

 
Kuvio 16.  Kokemus esimiehen haukkumisesta suh-
teessa vastaajan sukupuoli-identiteettiin, työssä avoi-
mesti identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81, p = 
0,067) 

 

  Kuvio 17.  Esimiehen harjoittamasta syrjinnästä an-
nettu ennuste suhteessa asuinaluetyyppiin, työssä 
avoimesti identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81, 
p<0,05) 
 
 
 
2.2.3  Syrjintä ja tuki kollegojen taholta 
 
35 vastaajaa (43,2 %) niistä, jotka olettivat transtaus-
tansa olleen tiedossa, koki, että mitään syrjintää ei ole 
tapahtunut kollegojen taholta ja 31 (38,3 % ) koki 
jonkinasteista syrjintää tapahtuneen. Heistä 17:llä 
(21,0 %) oli siitä mielestään näyttöä. 
  
Koetun syrjinnän profiilissa on pieniä eroja esimiehen 
ja kollegojen välillä. Kollegojen taholta koettu syrjintä 
ja tuki liittyvät enemmän sosiaalisiin tilanteisiin, mikä 
onkin luonnollista, koska vastaajat ovat heidän kans-
saan päivittäisissä tilanteissa enemmän kuin esimie-
hen kanssa.  
Syrjintää koettiin selvästi (vastaukset 4-5 asteikolla 1-
5)  

- 18:lla (22,2 %) vaivautuneena ilmapiirinä,  
 
Aluksi joskus voi olla vierastamista, ja tilanne vapau-
tuu nopeasti. 

 
Useimmat eivät tiedä tai tajua transidentiteettiäni, 
mutta vaivautuvat enemmänkin siitä, kun en sovi laa-
tikkoon, johon he ovat minut laittaneet. 
 

- 13:lla (16,0 %) naljailuna,  
 

Selän takana naureskelua, trans-vitsejä ym... 
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Joissakin vastauksissa kerrottiin pahemmistakin hauk-
kumisista ja ivakampanjoista. 
 

- 14 (17,3 %) koki kollegojen yrittävän eristää 
heitä 

 
Osa työtovereista ei tullut edes samaan huoneeseen, ei 
osallistunut palavereihin jne. Valitin - ja minua moitit-
tiin, ei niitä, jotka jättivät työtehtävät tekemättä 
 
”En hoitanut asiaa hänen kanssaan, kun en tiedä, onko 
hän mies vai nainen.” (piti tietää eikä sukupuolella 
ollut tuossa asiassa mitään merkitystä) 

 
- kuusi (7,4 %) kollegojen yrityksenä viedä mie-

lekkäät työskentelymahdollisuudet  
 
Järjestelmällinen asioiden hankaloittaminen, mielen-
osoitukset, rivot puheet, asiattomat kantelut 
 
En ole päässyt enää työmatkoille ulkomaille prosessini 
jälkeen. Kuitenkin kollegat pääsevät. Siitä on jo kohta 
10 v. 
 

- seitsemän (8,6 %) kollegojen yrityksenä erot-
taa töistä  

- viidellä vastaajalla (6,2 %) korjaushoitoihin 
liittyviin sairaslomiin liittyvänä syrjintänä 

 
Syyllistämistä siitä, että en ole tehnyt töitä sairaslo-
mien aikana.  
 
Olen kohdannut seksuaalista häirintää hoitojeni myötä 
naispuoliselta kollegalta.  
Olen viimeaikoina, melko avoimesti, kertonut poissa-
oloista ja siitä että mitä asiaa ne koskevat. Kenellä-
kään ei ole ollut mitään pahaa sanottavaa. 

 
Lyhyitä poissaoloja tutkimusten aikana. Puhuin niistä 
esimiehen kanssa, joka suhtautui neutraalisti. Työka-
verit eivät ole udelleet poissaolojen syitä. 

 
Syrjintätilanteen kehittymisen kannalta pessimistejä 
oli 13 (16,0 %), kun taas 12 (14,8 %) vastaajaa oletti 
ongelmien olevan ohimeneviä. Niitä, joiden mukaan 
tilanne oli parantunut tietoisten toimenpiteiden seu-
rauksena, oli kuusi (7,4 %).   
 
Toisaalta 25 vastaajaa (30,9 %) koki kollegojen kannus-
tavan heitä identiteetin suhteen.  

 
kävin prosessin läpi työssä ollessani ja työt jatkuivat. 
Sain positiivista palautetta eikä koskaan ilmennyt 
mitään ongelmia. 
 
MM. ottaneet hyvin vastaan sen toiveeni, että puhu-
taan minulle tyttönimellä. Pikkujouluissa ym. tilanteis-
sa minulle haetaan selkeästi se rooli, jossa koen oleva-
ni se oma itseni. Asia on julkinen salaisuus minua kun-
nioittaen 

 
Tytöt kyllä toivotti tervetulleeksi omaan joukkoonsa ja 
kannustivat, miehet käyttäytyi kuin mitään ei olisi 
tapahtunut, paria poikkeusta lukuun ottamatta. 

 
17 (21,0 %) koki kollegojen tukevan heitä identiteettiin 
liittyvissä ristiriitatilanteissa.  
 
Ei tukemassa, muttei väheksymässäkään. Ns. hiljainen 
hyväksyntä. 

 
Ne jotka asiasta tietävät. Aiemmassakin  työpaikassani 
oli ihmisiä, jotka tukivat. 
 
34 vastaajaa (42,0 %) koki identiteettinsä olevan vah-
vuus työyhteisössä, kun kymmenen (12,3 %) oli tästä 
selvästi eri mieltä.  
 
Sanallisissa vastauksissa tämä vahvuus tarkoitti monen 
kohdalla sitä, että itse voi olla vahvempi omana itse-
nään ollessaan. Joillakin se myös tarkoitti työtehtävis-
sä tarvittavia erityisominaisuuksia. 
 
Transsukupuolisena osaan ja ymmärrän kohdata ihmi-
siä, jotka edustavat saamaa sukupuoli-identiteettiäni 
kuin minä. Saan sellaisia tehtäviä, joissa piirteistäni on 
hyötyä. 
 
Kun olen varma itsestäni olen myös parempi työnteki-
jä.  
 
Kollegojen harrastama syrjintä tuntuu olevan esimies-
ten vastaavaan verrattuna spontaanimpaa ja pidäk-
keettömämpää. Useimmille esimiehille ajatus vastuus-
ta työntekijöidensä hyvinvoinnista onkin yleensä si-
säistetty osana työnkuvaa. Toisaalta kollegojen asen-
teet tulevat usein helposti esiin heidän työskennelles-
sä tiiviissä vuorovaikutuksessa vastaajien kanssa.  
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2.2.3.1  Erot kollegojen taholta koetun syrjinnän ja 
tuen suhteen 
Syrjintäkokemukset olivat jossain määrin muita ylei-
sempiä vanhimmalla ikäluokalla ja vähäisimpiä nuo-
rimmilla (kuvio 18). Se, että vanhimmat vastaajat koki-
vat syrjintää, voisi liittyä työyhteisön ikärakenteeseen 
ja siellä vallitseviin vanhoillisiin asenteisiin. Nuorim-
man vastaajaryhmän syrjintäkokemukset taas saatta-
vat liittyä nuoriin työntekijöihin kaiken kaikkeaan koh-
distuvaan vähemmän asialliseen kohteluun. Tätä olet-
tamaa tukee myös se, että syrjintää koettiin muita 
enemmän lyhyissä työsuhteissa. 

 

 
Kuvio 18.  Kokemus kollegojen pyrkimyksistä estää 
mielekäs työ suhteessa vastaajan ikään, työssä avoi-
mesti identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81) 
 
Kollegojen harrastama syrjintä ei riippunut kovin pal-
jon vastaajan identiteetistä (kuvio 19).  
 

 
Kuvio 19.  Kokemus kollegojen pyrkimyksistä erottaa 
suhteessa vastaajan sukupuoli-identiteettiin, työssä 
avoimesti identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81, 
p<0,05) 

 

Kuten esimiesten kohdalla, myös kollegojen taholta 
koettiin syrjintää ennen kaikkea Itä- ja Pohjois-
Suomessa ja pienillä paikkakunnilla. Erot alueiden 
välillä näyttävät olevan varsin suuria.  (kuviot 20, 21 ja 
22) 
 

 
Kuvio 20.  Kokemus kollegojen naljailusta suhteessa 
asuinaluetyyppiin, työssä avoimesti identiteetiltään 
olevat vastaajat (N = 81, p<0,05) 

 
Kuvio 21.  Kokemus kollegojen naljailusta suhteessa 
maantieteelliseen sijaintiin, työssä avoimesti identi-
teetiltään olevat vastaajat (N = 81, p<0,05) 

 
Kuvio 22.  Kollegojen harrastamaan syrjintään liittyvä 
ennuste suhteessa asuinaluetyyppiin, työssä avoimesti 
identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81, p<0,05 
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2.2.4  Syrjintä ja tuki ammattiliiton ja viranomaisten 
taholta 
 
Vastaajista vain seitsemän oli ollut identiteettiin liitty-
vissä asioissa yhteydessä luottamusmieheen. Heistä 
kolme koki tulleensa kohdelluksi asiallisesti yhden 
ollessa eri mieltä. Kukaan ei raportoinut luottamus-
miehen kanssa käytyjen keskustelujen parantaneen 
tilannetta. 
 
Pieni työyhteisö, ei ole koko ajan ollut luottamusmies-
tä. 

 
Luottamusmies seurasi yrityksen syrjimättömyysohjeis-
tusta ja auttoi esim. taloushallinnon kanssa nimi ja 
hetu -tietojen vaihdossa. 

 
Työsuojeluviranomaiset ovat käsitelleet kolmen vas-
taajan tapauksia. Myös niissä kaksi koki tulleensa koh-
delluksi asiallisesti ja yksi taas ei. Työsuojeluviranomai-
sen käsittelynkään ei katsottu parantaneen tilannetta. 
 
27 vastaajista, jotka olettivat identiteettinsä olleen 
tiedossa, kertoi sen olleen esillä työterveyshuollossa. 
Heistä 24 koki tulleensa kohdelluksi siellä asiallisesti 
kahden ollessa eri mieltä.  
 
…ei hirveän asiallisesti suhtauduttu asiaan, ei osata 
terminologiaa ja halutaan sysätä kaikki muutkin asiat 
transsukupuolisuuden piikkiin.  
 
Työterveyslääkäri pienensi omavaltaisesti hormonian-
nostustani, ja alkuperäiseen palatakseni jouduin pyy-
tämään lähetteen naistenklinikalle. 
 
Minut otettiin kokonaisvaltaisesti ja todesta ja psyko-
logilla oli kannustava asenne. 
 
Neljä vastaajaa kertoi olleensa asiassaan yhteydessä 
tasa-arvovaltuutetun toimistoon. Heistä yksi koki yh-
teydenoton auttaneen hänen tilanteessaan. 
 
Tasa-arvovaltuutettuun olin itse yhteydessä, kun oli 
ongelmia saada uusittua työ- ja opiskelutodistuksia. 
Asiat korjaantuivat. 
 
Yksi vastaajista kertoi asiaansa käsitellyn oikeudessa. 
Hänen mukaansa käsittely oli auttanut tilannetta.  
 

Yhteydenotto ammattiliiton juristiin oli koettu hyödyl-
liseksi 
Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan tarkemmin sitä, 
mitkä seikat ovat estäneet yhteydenottoja asiaa käsit-
televiin viranomaisiin. 

 
Mie en välttämättä jaksa ruveta riitelemään. 

 
Työpaikalla ei ole luottamusmiestä eikä työterveys-
huoltoa.  

 
Lisäsyrjinnän pelko. 
 
Luottamushenkilöiden ja viranomaisten tuki vaikuttaa 
olevan vastausten perusteella tasoltaan kovin kirjavaa: 
Paikoin asiat sujuvat erinomaisesti ja paikoin eivät 
juuri ollenkaan. Lisäksi tilanne on ollut hämmentävä 
erityisesti nuorille työntekijöille, jotka eivät omin avuin 
ole edes osanneet etsiä apua. Osa taas ei luottanut 
ylipäätään mihinkään näitä asioita käsitteleviin tahoi-
hin. Lehtosen&Mustolan (2004) mukaan vain harvat 
syrjintää kokeneet sukupuolivähemmistöjen edustajat 
ovat ottaneet yhteyttä asiassa ammattiyhdistykseen 
tai työsuojeluviranomaiseen. Syynä tähän ovat olleet 
sekä tiedon että luottamuksen puute.  (Mustola 
2004a) 
 
 
 
2.2.5  Syrjintä ja tuki työntekijänä asiakastilanteissa 
 
Asiakastyössä oli 64 vastaajaa, jotka olettivat trans-
taustansa olevan tiedossa. Heidän asiakaskuntansa oli 
naisvaltainen 25:lla (39,0 %), miesvaltainen 12:lla (18,8 
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Kuvio 23.  Kokemus identiteetin ongelmallisuudesta 
asiakastilanteissa suhteessa vastaajan ikään, työssä 
avoimesti identiteetiltään olevat vastaajat (N = 81, 
p<0,05) 
 
Asiakkaat sukupuolettavat minut lähes aina naiseksi, 
enkä työtilanteessa ala oikomaan heidän käsityksiään. 

 
Joitain ihmetteleviä ilmeitä olen kyllä tavannut. 
 
Asiakkaat eivät tiedä, mutta heidän suunnaltaan on 
kuulunut paljon cisseksistisiä ja sovinistisia kannanot-
toja, joiden vuoksi ilmapiiri tuntuu jo valmiiksi ahdista-
valta. 
 
31 vastaajaa (48,4 %) koki transtaustansa päinvastoin 
olevan heidän vahvuutensa.  

 
Vahvuus se siinä mielessä, että osaan kysyä oikeita 
kysymyksiä ja huomaan saaneen vastaavassa tilan-
teissa olevien asiakkaiden kanssa hyvän ja toimivan 
suhteen. 

 
Omalla normista poikkeavalla olemuksellani eli esi-
merkilläni luon tilaa muidenkin olemiselle ja identitee-
teille. Myös niille normatiivisille! 
 
Niistä, jotka olettivat taustansa tiedetyn, koki taustan-
sa ongelmaksi asiakkaiden suhteen enemmän nuorten 
kuin vanhempien vastaajien keskuudessa. 
 
 
Asiakastyössä sukupuolen moninaisuuden edustaja on 
varsin suojattomassa asemassa, koska negatiivisen 
asenteellisella asiakkaalla ei ole välttämättä ajatusta 
velvollisuudesta suhtautua häneen asiallisesti. Siihen 
nähden vastauksissa oli suhteellisen vähän syrjintäko-
kemuksia asiakastilanteissa. Silmiinpistävää on nuo-

rimpien vastaajien suhteellisesti suuri osuus negatiivi-
sista asiakaskokemuksista.  
 
 
 
2.3  Identiteettinsä salanneille osoitetut kysymykset 
 
Vastaajista 33 henkilöä (28,9 %) ilmoitti salanneensa 
kokemansa identiteetin niin, että he olettivat, että sitä 
ei tiedetä työpaikalla. Heidän vastauksiaan ei siis ole 
mukana edellisessä, työpaikalla koettua syrjintää ja 
tukea käsittelevässä osiossa. Heille osoitettiin erikseen 
kysymyksiä peloista ja tuntemuksista salassa olosta. 
Noin neljännes heistä pelkäsi ongelmia työyhteisössä. 
Toisaalta neljännes myös piti omaa identiteettiään 
vahvuutena työelämässä. Kolmannes oli tilanteesta 
ahdistunut ja 39,4 % heistä pohti vakavasti identiteet-
tinsä julkistamista. 
 
 
Pelko ristiriidoista kollegojen kanssa 
 
Samaa mieltä    Eri mieltä  
 8 (24,2 %)   2 (6,1 %) 

   Rasismia, seksismiä ja homofobiaa. Transuvitsejä. 
Tuskin katsottaisiin hyvällä, jos sanoisinkin olevani 
transihminen. 
 
Muunsukupuolisena en usko ihmisten taholta tulevan 
laajaa hyväksyntää tai tosissaan ottamista. Salaan 
identiteettini ja otan ikään kuin "työroolin", jossa ol-
lessani olen vähemmän haavoittuvainen. 
 
Pelko syrjinnästä esimiehen taholta 
  
Samaa mieltä Eri mieltä  
8 (24,2 %)            7 (21,2 %) 
 
Esimieheni pitää minusta työnlaatuni ja rehellisyyteni 
takia, enkä usko, että asiaa muuttuisi mitenkään. 

 
Esimieheni elää liian monen asian suhteen edelleen 60-
luvulla.. 
 
Muunsukupuolisuus. Miten tuot asian esiin? Ihmiset 
olettavat aina muiden olevan miehiä/naisia. 
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Pelko asiakasongelmista  
  
Samaa mieltä  Eri mieltä  
9 (27,3 %) 5 (12,1 %) 
 
No, tuleehan niitä homo- ja transfobisia ihmisiä vas-
taan siinä missä rasistejakin.  

 
Suurin osa asiakkaista on kuitenkin ihan fiksuja.  
 
Identiteetti olisi vahvuus 
   
Samaa mieltä  Eri mieltä  
 8 (24,2 %) 6(18,2 %) 
 
Toimin alalla, jossa asiakkaiden (opiskelijoiden) pitäisi 
oppia tuntemaan sukupuolen moninaisuus. 

 
Transihmisten esiintulo työyhteisössä voi olla myös 
voimavara. 

 
On paljon enemmän annettavaa ja turvallinen olo. 
Myös ymmärrys monenlaisia ihmisiä kohtaan lisääntyy 
työyhteisössä ja asiakkaidenkin parissa. 
 
 
Ilmaisun estyminen ahdistaa 
  
Samaa mieltä  Eri mieltä  
11 (33,3 %) 5(12,1 %) 
   
Pohtinut vakavasti avoimuutta 
  
Samaa mieltä  Eri mieltä  
13 (39,4 %) 5 (12,1 %) 
 
Jos olisi mahdollista, oma identiteetti töissä 
   
Samaa mieltä  Eri mieltä  
 18 (54,5 %) 2 (6,1 %) 
 
Vastaajat pohtivat myös muita kuin yllä esitettyjä 
syitä, miksi he eivät ole kertoneet työpaikalla oikeasta 
identiteetistään: 
 
En varsinaisesti pelkää asiaa, mutta on vain olemassa 
jonkinlainen henkinen kynnys sen kertomiselle omien 
korvien välissä. 
 

En halua pilata työpaikkani rentoa ja hyvää ilmapiiriä 
sillä, että tuon esille asian, joka ei vaikuta työntekooni 
mitenkään. Se luultavasti muuttaisi ilmapiirin painos-
tuneeksi ja teennäiseksi. 
 
Pelko erottamisesta ja muiden samantyyppisten ihmis-
ten kokema syrjintä.  
 
henkilökohtainen asia, jolla en usko olevan merkitystä 
kenellekään.  
. 

Identiteettinsä salanneet kertoivat havaintojaan siitä, 

minkälaisia asenteita työpaikalla on, eivätkä sen pe-

rusteella usein uskaltaneet olla siellä avoimesti omana 

itsenään. Näin syrjivä asenne aiheutti käytännössä 

syrjintää myös näille identiteettinsä salaaville vastaajil-

le. Osa taas oletti, että ongelmia ei tulisi, mutta asian 

esille tuominen olisi henkilökohtaisesti vaikeaa. Siihen 

liittyy usein aiemmin elämän aikana kohdatut asen-

teet, jotka ovat luoneet korvien väliin salailuautomaa-

tin. 

 

2.3.1  Erot identiteettinsä salanneiden välillä 

 

Salassa edelleen olevista transmaskuliinit ja transfe-

miniinit olivat valtaosin pohtineet vakavasti avoimuut-

ta, kun taas muista oli tehnyt niin alle puolet (kuvio 

24). Salassa olevien tilanne on keskenään kovin erilai-

nen, kuten on myös asia, jota salataan. Tämä saattaa 

vaikuttaa siihen, miksi ”muut” vastasivat avoimuuden 

pohtimiseen eri tavoin. Jatkuvassa työsuhteessa olevat 

ovat pohtineet vakavasti avoimuutta lyhyitä työsuhtei-

ta enemmän niissäkin tilanteissa, joissa identiteettiä ei 

ole mielletty vahvuudeksi työssä. 
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Kuvio 24.  Avoimuuden pohtiminen suhteessa vastaa-
jien sukupuoli-identiteettiin, työssä identiteettinsä 
salanneet vastaajat (N = 33, p<0,01) 

 

 

 3  Johtopäätökset 
 
Kyselyn tulokset osoittavat, että Suomessa sukupuolen 
moninaisuutta edustavat ihmiset kokevat edelleen 
osin karkeaakin syrjintää työelämässä. Tulosten tulkin-
taan vaikuttaa jossain määrin se, että osa syrjintäko-
kemuksista on vanhoja, koska kyselyssä ei rajoituttu 
vain vuodesta 2015 alkavaan ajanjaksoon. Myöhempi 
tutkimus kertoo aikanaan tasa-arvolain muutoksen 
mahdollisesti aiheuttamasta vaikutuksesta syrjintäti-
lanteeseen.   
 
Toisaalta on huomionarvoista se, että hyvin merkittävä 
osa vastaajista ei kokenut minkäänlaista syrjintää ja 
osa kertoi ongelmatilanteiden ratkenneen järjestel-
mällisellä toiminnalla. Monet myös kertoivat esimie-
hen tai kollegojen tukeneen heidän identiteettiään.  
 
Vastaajien taustatietojen perusteella voidaan tehdä 
joitakin yhteenvetoja. 
 

 Työttömyysaste on muuta väestöä korkeampi 
ja pätkätöitä tehdään huomattavan paljon. 

 Korkeakoulutustaustallakin ollaan usein kou-
lutusta vastaamattomissa työtekijätason töis-
sä. 

 Alhainen koulutusaste ja sellaisesta pelkkä lu-
kio on huomattavan yleinen. Tämä saattaa 
liittyä siihen, että energiaa kuluu paljon oman 
identiteetin työstämiseen, mikä hidastaa jat-
kokouluttautumista. 

 Syrjintäkokemukset olivat muita alueita ylei-
sempiä pienillä paikkakunnilla ja Itä- ja Poh-
jois-Suomessa.  

 Syrjintäkokemukset olivat yleisiä pätkätöissä, 
joissa työntekijän asema on muutenkin melko 
turvaton. 

 Eräät syrjintämuodot kohdistuivat hieman 
muita voimakkaammin transfeminiineihin. 
Muutoinkin syrjintäkokemukset vaihtelivat 
jossain määrin sukupuoli-identiteetin ja myös 
työelämässä olevan aseman mukaan, mutta 
kovin selkeää suurta linjaa niistä ei syntynyt.   

 
Lehtosen mukaan transfeminiinit nuoret kokivat työ-
näkymänsä transmaskuliineja pessimistisemmin. Nuor-
ten transihmisten kokema syrjintä oli huomattavasti 
korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi seksuaalivä-
hemmistöjen kokema syrjintä. Sen lisäksi monet 
transnuoret pelkäsivät kertoa identiteetistään tai oli-
vat jopa jättäytyneet kokonaan töistä pois syrjinnän 
pelosta tai takia. (Lehtonen 2014c) Tulokset ovat sa-
mansuuntaisia myös vanhemmissa tutkimuksissa 
(esim. Mustola 2004) koskien kaikkia transihmisiä, 
joten tilanne ei ole siltä osin kauheasti näkynyt muut-
tuneen.  
 
Huomionarvoista on se, että aiemmassa tutkimuksessa 
ovat nousseet esiin työpaikkojen onnistumiset ja voi-
mauttava elementti varsin vähäisessä määrin. Tässä 
kyselyssä kuitenkin merkittävä osa vastaajista ilmoitti, 
että he eivät kokeneet mitään syrjintää ja osa kertoi, 
että heidän identiteettiään on tuettu voimakkaasti. 
Onko kyse todellisesta muutoksesta vai vastaajaryh-
mien välisistä tai kysymyksenasettelun eroista, sen 
kertonee myöhempi tutkimus. 
 
 
3.2  Kyselyn tulosten vertailu kansainvälisiin tutki-
muksiin 
 
Maailman kaikkiin maihin nähden Suomessa lainsää-
dännöllinen ja myös todellinen tilanne on keskimää-
räistä paremmalla mallilla – erittäin monissa maissa-
han sukupuolen moninaisuudella ei ole minkäänlaista 
lain suojaa. Se, että tola on keskimääräistä parempi, ei 
kuitenkaan tarkoita, että se olisi hyvä tai hyväksyttävä. 
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EU-maissa lainsäädäntö vaihtelee ja osassa sukupuoli-
identiteettiin perustuva syrjintä on Suomea selkeästi 
heikommin sanktioitu. 
 
Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimusten 
mukaan 
   

 49 % transihmisistä 18-81-vuotiaista vastaa-
jista on palkkatyössä (vrt. tässä kyselyssä 
77,2 %) 

 
 38 % elää köyhyydessä, kun muusta väestöstä 

köyhiä on 14 %  
 

 37 % oli kokenut syrjintää työnhaussa viimei-
sen vuoden aikana (vrt. tässä kyselyssä 
29,6 %) 

 
 27 % oli kokenut syrjintää töissä viimeisen 

vuoden aikana (vrt. tässä kyselyssä 28 %) 
 

 12 %:lle omana itsenään töissä olleelle oli 
kerrottu, että he eivät sellaisena kelpaa töihin  

 
 n. 30 % sukupuolenkorjausprosessin läpikäy-

neistä työikäisistä eli työttömyysavustuksen 
varassa 

 
 merkittävä määrä ei uskaltanut paljastaa to-

dellista identiteettiään pelkona aseman me-
nettäminen työmarkkinoilla  (vrt. tässä kyse-
lyssä 28,9 %) 

 
(Schembri 2015) 

 

EU-maiden tuloksiin vertailtaessa Suomen syrjintäti-

lanne on kyselyn perusteella hieman parempi muiden 

EU-maiden keskimääräisen tasoon nähden.  Paras se ei 

ole, esimerkiksi Ruotsissa seksuaaliseen suuntautumi-

seen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvä syrji-

mättömyys on edennyt menestyksekkäästi jopa poliisi-

laitokseen, jossa toimii aktiivinen Gaypoliserna-ryhmä. 

Tämä tuntuu Suomessa vielä melko utopistiselta aja-

tukselta.  

  

Maailmalla työnantajat ovat heränneet ottamaan 
syrjimättömyyden teemakseen. Yli puolella Yhdysval-
tain suurimmista yhtiöistä on syrjinnänvastainen oh-
jelma ja monet niistä ovat havainneet hyötyvänsä siitä 
työntekijöiden motivaation ja parhaiden ominaisuuk-
sien tullessa esiin syrjimättömässä ympäristössä. (Na-
tional Center for Transgender Equality 2014) 
Ohjelmaan voi kuulua mm. sukupuolenkorjausproses-
sin taloudellinen tukeminen ja muita terveydenhoidol-
lisia etuja (Fidas & Cooper). 
 
 
3.3  Lopuksi: Miten tästä eteenpäin?    
 
Syrjintä tai sukupuoli-identiteetin salailu kuluttaa suu-
resti henkistä energiaa ja aiheuttaa alhaista työhön 
sitoutumista ja sairaslomia. Se myös heikentää työssä 
viihtyvyyttä ja työn tuottavuutta. Sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien työntekijöiden asemaa parantavat 
toimet vaikuttavat myös muiden työntekijöiden työn 
tekoon ja työssä viihtymiseen. Työpaikka, jossa tue-
taan moninaisuutta, tukee työntekijöiden hyvinvointia 
ja sitä kautta myös työn tuottavuutta (Mustola 2004).   
 
Tässä kyselyssä on vaikea varsinaisesti osoittaa uudis-
tetun lainsäädännön ohjaavaa vaikutusta syrjinnän 
määrään, koska vastaukset kattavat ajanjakson ennen 
vuotta 2015. Syrjintä sukupuoli-identiteetin perusteel-
la oli tuolloinkin toki kiellettyä, mutta asia ei ollut 
lainsäädännössä yhtä selkeästi ilmaistu ja syrjintää 
ennalta ehkäisevät toimenpiteet olivat vähemmän 
velvoittavat.  
Työn arjen kannalta sukupuoli-identiteetti ei yleensä 
ole olennainen asia, mutta siitä tulee sellainen, kun se 
on tai sen pelätään olevan työsyrjinnän aihe (Mustola 
2004). 
 
Kyselyssä esiin nousseet syrjintäkokemukset eivät ole 
missään muodossa hyväksyttäviä. Ne osoittavat, että 
lainsäädännön ohjausvaikutus ei ole onnistunut aina-
kaan toistaiseksi lopullisessa tavoitteessaan. Siksi syr-
jinnän juurimiseksi on tehtävä työtä entistä päättäväi-
semmin.  
 
Toisaalta merkittävä osa vastaajista ei kokenut min-
käänlaista syrjintää ja osa kertoi ongelmien ratken-
neen järjestelmällisellä toiminnalla ja monet kertoivat 
esimiehen tai kollegojen tukeneen heidän identiteetti-
ään. Tämä kertoo siitä, että sukupuoli-identiteettiin ja 
sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä ei ole välttä-
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EU-maissa lainsäädäntö vaihtelee ja osassa sukupuoli-
identiteettiin perustuva syrjintä on Suomea selkeästi 
heikommin sanktioitu. 
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 49 % transihmisistä 18-81-vuotiaista vastaa-
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 n. 30 % sukupuolenkorjausprosessin läpikäy-

neistä työikäisistä eli työttömyysavustuksen 
varassa 

 
 merkittävä määrä ei uskaltanut paljastaa to-

dellista identiteettiään pelkona aseman me-
nettäminen työmarkkinoilla  (vrt. tässä kyse-
lyssä 28,9 %) 

 
(Schembri 2015) 

 

EU-maiden tuloksiin vertailtaessa Suomen syrjintäti-

lanne on kyselyn perusteella hieman parempi muiden 

EU-maiden keskimääräisen tasoon nähden.  Paras se ei 

ole, esimerkiksi Ruotsissa seksuaaliseen suuntautumi-

seen ja sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvä syrji-
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laitokseen, jossa toimii aktiivinen Gaypoliserna-ryhmä. 
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tukselta.  

  

Maailmalla työnantajat ovat heränneet ottamaan 
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töihin kuuluvien työntekijöiden asemaa parantavat 
toimet vaikuttavat myös muiden työntekijöiden työn 
tekoon ja työssä viihtymiseen. Työpaikka, jossa tue-
taan moninaisuutta, tukee työntekijöiden hyvinvointia 
ja sitä kautta myös työn tuottavuutta (Mustola 2004).   
 
Tässä kyselyssä on vaikea varsinaisesti osoittaa uudis-
tetun lainsäädännön ohjaavaa vaikutusta syrjinnän 
määrään, koska vastaukset kattavat ajanjakson ennen 
vuotta 2015. Syrjintä sukupuoli-identiteetin perusteel-
la oli tuolloinkin toki kiellettyä, mutta asia ei ollut 
lainsäädännössä yhtä selkeästi ilmaistu ja syrjintää 
ennalta ehkäisevät toimenpiteet olivat vähemmän 
velvoittavat.  
Työn arjen kannalta sukupuoli-identiteetti ei yleensä 
ole olennainen asia, mutta siitä tulee sellainen, kun se 
on tai sen pelätään olevan työsyrjinnän aihe (Mustola 
2004). 
 
Kyselyssä esiin nousseet syrjintäkokemukset eivät ole 
missään muodossa hyväksyttäviä. Ne osoittavat, että 
lainsäädännön ohjausvaikutus ei ole onnistunut aina-
kaan toistaiseksi lopullisessa tavoitteessaan. Siksi syr-
jinnän juurimiseksi on tehtävä työtä entistä päättäväi-
semmin.  
 
Toisaalta merkittävä osa vastaajista ei kokenut min-
käänlaista syrjintää ja osa kertoi ongelmien ratken-
neen järjestelmällisellä toiminnalla ja monet kertoivat 
esimiehen tai kollegojen tukeneen heidän identiteetti-
ään. Tämä kertoo siitä, että sukupuoli-identiteettiin ja 
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mätön osa työelämää, ja että syrjintään voidaan oike-
asti vaikuttaa. Tämän kaiken tulisi rohkaista käymään 
kiinni tietyillä alueilla vielä sitkeästi esiintyvään, varsin 
karkeaan syrjintään. 
 
Avainasiana tässä vaikuttaa olevan asian outous ja 
tavallisuus. Siellä, missä sukupuolen moninaisuutta 
edustavia ihmisiä tapaa normaalielämässä vähän, 
heitä kohtaan tunnetut ennakkoluulot lisäävät syrjin-
tää. Tämä näkyy toisaalta pienten paikkakuntien tulok-
sissa ja toisaalta siinä, että syrjintä näyttäisi olevan 
vähäisempää pitkissä työsuhteissa.  
 
Syrjinnän kieltävästä lainsäädännöstä pitää tiedottaa 
edelleen nykyistä tehokkaammin. Tämä tiedotus on 
suunnattava sukupuolivähemmistöjen lisäksi kaikkiin 
muihinkin työntekijöihin, työmarkkinajärjestöihin, 
työnantajiin, työvoima- ja työsuojeluviranomaisiin, 
luottamushenkilöihin ja työterveydenhuoltoon.  (ks. 
myös Mustola 2004a).  
 
Jokainen työntekijä on itse vastuussa siitä, että ei syrji 
kollegojaan tai asiakkaitaan eikä salli muiden syrjivää 
käytöstä. Syrjimättömyyden ilmapiirin luomisen koko-
naisvastuu on kuitenkin aina esimiesten vastuulla. (ks. 
myös Mustola 2004a) Tämä edellyttää koulutusta 
henkilöstölle kaikissa mainituissa organisaatioissa. 
Tässä on hyvänä apuna työpaikalle laadittava tasa-
arvosuunnitelma, jossa tasa-arvolaki velvoittaa otta-
maan huomioon myös sukupuolivähemmistöt riippu-
matta siitä, onko heitä työpaikalla edes havaittu.  
 
Vaikka laki suojaa nyt periaatteessa työntekijää syrjin-
nältä, ongelman eskaloituminen viranomaisten hoidet-
tavaksi tai oikeudessa käsiteltäväksi ei ole pitkällä 
tähtäimellä kenenkään etu. Syrjinnän vähentämisessä 
onkin olennaista sukupuolen moninaisuudesta puhu-
minen ja tilanteisiin valmistautuminen ennakkoon. 
Esimies tai kollega voi olla aidosti hämmentynyt tilan-
teessa ja ei välttämättä osaa toimia sen vaatimalla 
tavalla. Jos asiaa on ennalta työstetty, ensimmäinen 
kohdattu tilanne ei aiheuta niin voimakasta, mahdolli-
sesti kielteistä reaktiota. Tässä suhteessa erilaiset 
kampanjat, syrjimättömyyttä korostava henkilöstöpoli-
tiikka ja sen tueksi annettu koulutus voivat aidosti 
auttaa esimiehiä ja työtovereita löytämään oikeat 
toimintatavat ja sen mukana myös myönteisemmän 
asenteen. Muiden yritysten ja virastojen käytäntöjä on 
syytä kartoittaa ja etsiä sieltä onnistuneita esimerkkejä 
muidenkin käyttöön.  

 
Työpaikalla on jo kauan tehty sukupuoliseen häirin-
tään liittyviä kampanjoita. Nyt tämä kampanjointi 
pitää ulottaa myös sukupuolivähemmistöihin liittyvään 
häirintään.  
 
Työllisyys- ja työhyvinvointiohjelmien ja työtervey-
denhuollon tulisi ottaa huomioon sukupuolivähemmis-
töjen erityistarpeet ja niiden pitäisi sisältyä myös näi-
den yksiköiden henkilöstön koulutukseen. (ks. myös 
Mustola 2004a) 
 
Valtaosalle sukupuolivähemmistöjen edustajista oi-
keus olla avoimesti oma itsensä on voimavaroja va-
pauttava kokemus. Avoimuuteen ei kuitenkaan saa 
painostaa, vaan sellainen voidaan kokea joissakin 
tapauksissa hyvinkin ahdistavalta. (ks. myös Mustola 
2004a) 
 
Luonnollisesti työelämässä tapahtuvan syrjinnän kas-
vualustaa on syytä kitkeä myös muualla kuin työelä-
mässä. Tätä asiaa pyritään tekemään mm. uudistetus-
sa peruskoulun opetussuunnitelmassa, jossa sukupuo-
len moninaisuus on otettu huomioon ensimmäisestä 
luokasta lähtien ja joka tähtää mm. sukupuolitettujen 
ainevalintojen poistamiseen. Tärkeä taitekohta koulu-
aikana on myös koulussa annettu ammatinvalinnan 
ohjaus, jossa pitäisi päästä irti perinteisestä sukupuoli-
normatiivisuudesta. (ks. myös Mustola 2004a) 
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hotel helka kuuluu olen-
naisena osana dreamwear 
Club ry:n historiaa, nimit-
täin rekisteröidyn yhdistyk-
sen perustava kokous pidet-
tiin hotel helkan kabinetissa 
5.10.1996. ja siellä ovat mo-
net jäsenemme majoittuneet 
vuosien varrella helsingissä 
järjestettyjen tapahtumien 
yhteydessä. 

Hotel Helkalla on tätä pidempi 
historia tukea ja turvaa tarvitsevien 
ihmisten majoittamisessa. Tämä 
asia selviää hotellin kotisivustolla 
olevasta Helkan syrjimättömyys-
politiikan kuvauksesta: 

”Seison liki 90 vuotta sitten 
rakennetun kauniin ja vakaan ki-
vitalon edessä. Sen punagraniit-
tinen kivijalka ja jämäkät seinät 
antoivat aikoinaan tukea ja turvaa 
yksin maalta kaupunkiin muutta-
neille nuorille naisille, jotka olisi-
vat muutoin saattaneet joutua asu-
maan epämääräisiin olosuhteisiin. 
Nyt sama talo tarjoaa syrjinnästä 
vapaan alueen ja turvallisen tilan 

kaikille hotelli- ja ravintola-asiak-
kailleen.

Syrjinnästä vapaaksi alueeksi ju-
listautuminen merkitsee syrjinnän 
vastustamista, siihen puuttumista 
sekä ihmisten yhdenvertaisuuden 
tunnustamista. Se on merkki myös 
siitä, että tämä paikka ja tämä or-
ganisaatio toivottavat kaikki ih-
miset tervetulleiksi riippumatta 
heidän sukupuolestaan, iästään, 
etnisestä taustastaan, uskonnos-
taan tai vakaumuksestaan, mielipi-
teestään, terveydentilastaan, vam-
maisuudestaan tai seksuaalisesta 
suuntautumisestaan.

Suomessa syrjintä on kielletty 
perustuslain, tasa-arvolain, rikos-
lain, vuoden 2015 alussa voimaan 
tulleen uuden yhdenvertaisuuslain 
sekä useiden yksittäisten erityis-
lakien nojalla. Näistä huolimatta 
syrjintää esiintyy. Suurimpina syi-
nä siihen nähdään ihmisten ennak-
koluulot, asenteet ja silkka ajat-
telemattomuus. Siksi Syrjinnästä 
vapaa alue -tiedotuskampanja 
kyltteineen on hyvin ajankohtai-
nen. Pysyvä positiivinen muutos 
tapahtuu oivaltamalla, harjoittele-
malla ja toistamalla, toistamalla, 
toistamalla. Siksi myös kieltäy-
dymme vihapuheesta.

Perustamisestaan lähtien 
NNKY:t ovat luoneet turvallisia 
tiloja naisille ja vaikeissa elämän-
tilanteissa oleville. Vielä nykyisin-

hoTel helka, syrjimäTön alue
Tukea ja Turvaa TarviTseville 
– myös TyönTekijöille
Teksti: anukatariina
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kin hotellitoiminta ja erilaiset 
asumispalvelut ovat kansainväli-
selle NNKY-liikkeelle ominainen 
toimintamuoto ympäri maailman. 
Suomen NNKY-liitto kehittää jat-
kossakin turvallisten tilojen mal-
lia, jossa fyysisten tilojen ohella 
huomio kiinnitetään sosiaaliseen 
mediaan, järjestön toimintatapoi-
hin sekä vapaaehtoisten ja työnte-
kijöiden asenteisiin.

Syrjimättömyys vaatii asenne-
jumppaa ihan jokaiselta.”

hotel helkan vastuullisuus-
vastaava evi koskinen vastasi 
tarkempaan kyselyymme syrji-
mättömyydestä hotellin nykyi-
sessä toiminnassa.

DWC: Miten syrjimättömyys 
sukupuoli-identiteetin suhteen to-
teutuu Hotel Helkassa?

”Hotellivarausjärjestelmässäm-
me on aiemmin ollut kohta, johon 
asiakas merkitsee sukupuolen. 

Tähänkin kohtaan on lisätty vaih-
toehdoksi ”muu” ja kysymyksestä 
luopumista harkitaan, mikäli se on 
mahdollista.”

DWC: Koskeeko syrjimättö-
myysajatus asiakkaiden lisäksi 
myös esimiehen ja työntekijöiden 
keskinäistä toimintaa?

”Meillä on Helkassa tänä vuon-
na aloitettu Yhdenvertaisuussuun-
nitelman tekeminen, ja sen jalkaut-
taminen henkilöstölle tapahtuu 
joulukuussa 2016.”

DWC: Miten syrjimättömyys-
ohjelmassa on otettu erikseen huo-
mioon sukupuolen moninaisuus ja 
sukupuolen ilmaisu?

”Syrjimättömyysajatus koskee 
kaikkea toimintaa osastosta tai 
asemasta riippumatta. Syrjintää ei 
hyväksytä millään osa-alueella.”

DWC: Miten on otettu huomi-
oon transihmisten tarpeet vaate-
tuksen suhteen?

”Tällä hetkellä vaatetus hotellin 
vastaanotossa on pääsääntöisesti 
erilainen nais- ja miestyöntekijöil-
lä, mutta kenellä tahansa on ha-
lutessaan mahdollisuus pukeutua 
mihin tahansa käytössä olevaan 
työasuun sukupuolesta riippumat-
ta. Jatkossa työasua on tarkoitus 
yhdenmukaistaa, jolloin kaikil-
la työntekijöillä on samanlaiset 
työasut. Työntekijöitä ja heidän 
toiveitaan työasun suhteen kuun-
nellaan, ja muutokset pyritään te-
kemään kaikille osapuolille sopi-
valla tavalla.”

DWC: Entä pukeutumis- ja pe-
sutilojen sukupuolittuminen? 

”Tällä hetkellä käytössä on 
erilliset pukuhuoneet miehille ja 
naisille, mutta halutessaan hen-
kilöt voivat käyttää kumpaa ta-
hansa pukukoppia. Myös wc-tilat 
ovat vapaasti käytettävissä, mikäli 
halutaan enemmän yksityisyyttä 
vaatteidenvaihtotilanteeseen. Ta-

loon on tulossa suuria muutoksia 
lähivuosina, ja näiden muutos-
ten yhteydessä otetaan käyttöön 
unisex-pukeutumistilat ja wc hen-
kilöstölle sekä unisex-wc asiakas-
tiloihin.”

DWC: Miten on lisätty henki-
lökunnan valmiuksia kohdata uusi 
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työntekijä, joka osoittautuu suku-
puoli-identiteetiltään epätyypilli-
seksi?

”Tästä mahdollisesta tilanteesta 
jutellaan koko henkilöstön kanssa 
joulukuussa yhdenvertaisuussuun-
nitelman lanseeraamistilaisuudes-
sa, ja käydään tilanne läpi, niin 
ettei se tule yllätyksenä kenelle-

kään, vaan asiaan on helpompi 
suhtautua neutraalisti, kun aja-
tusketju on käyty läpi jo aiemmin. 
Kaikenlainen väheksyvä käytös 
kitketään heti alkuunsa, mutta py-
rimme myös ymmärtämään, miksi 
uudet tilanteet saattavat aiheuttaa 
meissä itsessämme käytöstä, jonka 
joku muu voi kokea loukkaavaksi.” 

DWC: Miten onnistuu uuden 
etunimen käyttö

”Samoin kuin edellisessä ti-
lanteessa; käymme asian yhdessä 
läpi, ja toteamme, että koska olem-
me profiloituneet syrjintävapaaksi 
alueeksi, on hyvin todennäköistä, 
että jotakin vähemmistöä edustava 
henkilö (kuten esim. epätyypilli-
sen sukupuoli-identiteetin omaava 
henkilö) hakeutuisi meille töihin 
tai asiakkaaksi. Nimen käytössä 
kunnioitamme työntekijän omaa 
toivetta, mitä nimeä hänestä käy-
tetään.”

DWC: Miten otatte huomioon 
mahdolliset sukupuolenkorjaus-
prosessiin liittyvät sairaslomat?

”Työehtosopimuksen mukaan 
tämän tyylisten tai vastaavien sai-
raslomien korvaaminen työnteki-
jälle ei ole työnantajan velvolli-
suus, sillä määritelmän mukaan 
kyse ei ole terveyteen liittyvästä 
operaatiosta. Mielestämme tämä 
on väärin ja aiomme ottaa asian 
esiin tasa-arvovaltuutetun kans-
sa asian eteenpäin viemiseksi ja 
jotta kyseinen sairasloma voitai-
siin ottaa osaksi korvattavia työ-
poissaoloja. Tällöin kustannukset 
sairasloman ajalta siirtyisivät yk-
silöltä yritykselle. Tällä hetkellä 
lainsäädäntö antaa kuvan, että 
yhteiskunta ei ole hyväksynyt esim. 
sukupuolenkorjausleikkausta ter-
veydellisenä poissaolon syynä.”

DWC: Kuinka Helkassa onnis-
tuu työtodistusten päivittäminen 
muuttuneen henkilötunnuksen mu-
kaiseksi?

”Tämä onnistuu muuttamalla 
työsopimusta niin, että siihen li-
sätään sukupuolen kohdalle vas-
tausvaihtoehdoksi ”muu” ja tämä 
käytäntö onkin jo otettu meillä kä-
sittelyyn.”

Evi Koskinen




