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Tasa-arvo: 
Sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöt

Hyvä keino osoittaa tukensa sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöille on opetella ja 
käyttää oikeita termejä

• HLBTIQ: Kirjainlyhenne, jota käytetään kuvatessa seksuaali-

ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Lyhenne 
muodostuu sanojen homot, lesbot, bi, trans, inter ja queer 
alkukirjaimista.

• Cissukupuolinen: Henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ja 
sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn 

sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten 
mukaiset. 

• Transsukupuolinen (transnainen, transmies): Henkilö, jonka 
sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä 

sukupuoltaan. 

• Muunsukupuolinen: Henkilö, joka voi olla sekä mies että 
nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten 
tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi 

toimia kattokäsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-
identiteeteille, esimerkiksi gender fluid, genderqueer ja 

sukupuoleton. 

• Intersukupuolisuus: Joukko erilaisia kehon variaatioita, joissa 

sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai 
hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai 
miestyypilliset. Intersukupuolisen henkilön sukupuoli-

identiteetti voi olla nainen, mies, intersukupuolinen, 
muunsukupuolinen tai jotain muuta. 

Kemppainen Katriina, Keränen Alma, 

Korpi Pinja ja Pohjola Katariina

*Lähde: https://oamk.fi/oamkjournal/2

021/kunnioita-kaikkia-seksuaali-ja-

sukupuolivahemmistot-kohtaavat-

syrjintaa-terveydenhuollossa/
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• Hetero: Vetovoiman kohteena vastakkaisen sukupuolen 

edustaja.

• Homo: Vetovoiman kohteena oman sukupuolen edustaja. 

Voidaan käyttää sukupuolesta riippumatta.

• Biseksuaali: Henkilö, joka tuntee emotionaalista ja/tai 

seksuaalista vetovoimaa sekä miehiä että naisia kohtaan. 

• Panseksuaali: Henkilö, joka tuntee seksuaalista tai/ja 

emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä 

kohtaan. 

• Aseksuaali: Henkilö, joka kokee hyvin vähän tai ei koe 

lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia kohtaan. 

Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista 

vetovoimaa.

• Queer: Henkilö, joka ei halua määrittää omaa seksuaalista 

suuntautumistaan tai sukupuoltaan. Myös poliittinen 

ajattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen 

ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja.

• Heteronormatiivisuus: Heteronormatiivisuus on normi, jonka 

mukaan ihmisten oletetaan jakautuvan sukupuoleltaan 

miehiin ja naisiin, sekä tuntevansa seksuaalista vetoa 

vastakkaista sukupuolta kohtaan.
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Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt toivovat kunnioittamista, parempaa 
osaamista vähemmistöjen kohtaamiseen sekä seksuaalista suuntautumista 
tukevaa ammatillista asennetta

• Anna kaikille mahdollisuus määritellä itsensä

• Älä tee olettamuksia henkilön sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta esimerkiksi nimen, 
ulkonäön tai sosiaaliturvatunnuksen mukaan

• Käytä neutraaleja termejä (puoliso, kumppani, lapsi, sisarus) tai kysy suoraan, millä nimellä henkilö 
haluaa tulla kutsutuksi 

• Mukauta omaa puhettasi henkilön puheen mukaan käyttämällä samaa termistöä kuin kanssapuhuja

• Huomioi, että muun muassa ruotsin ja englannin kielessä on mahdollista käyttää sukupuolineutraalia 
pronominia (englanniksi they, ruotsiksi hen)

• Jos koet, että oma tietosi vähemmistöistä ei ole ajan tasalla, on sitä hyvä päivittää hankkimalla omaa 
alaa koskevaa ajantasaista sateenkaaritietoutta ja päivittämällä sitä systemaattisesti

• Sateenkaariasioiden sanoittaminen positiiviseen sävyyn viestimällä ääneen kunnioitusta ja arvostusta 
edesauttaa osaltaan luottamuksellisen ilmapiirin saavuttamista
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