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_______________________________________________________________________________ 

Intersukupuolisuuteen lukeutuu monia erilaisia sukupuolikehityksen ja sukuelinkehityksen 

variaatioita. Kirurgialla on ollut intersukupuolisten lasten hoidossa ensisijainen asema. Lapsen 

sukupuolen ollessa epäselvä on vauvan sukuelimiä pyritty muokkaamaan kirurgisesti 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valittuun sukupuoleen sopiviksi. Aikuisten 

intersukupuolisten ihmisten elämänlaatua Suomessa ei ole vielä kunnolla tutkittu. 

 

Vuosina 1970-1993 on Oulun Yliopistollisessa sairaalassa lastenkirurgialla hoidettu 14 

intersukupuolista lasta kirurgisesti. Nämä potilaat identifioitiin ja heidän potilastietonsa kerättiin 

vuosilta 1970-1993 lasten leikkausosaston leikkaustoimenpiteiden toimenpidekoodeilla.  Heistä 

neljä oli miehiä ja kymmenen naisia. Tutkimus toteutettiin lähettämällä heille kirjeitse kaksi 

kyselyä. Heistä kuusi vastasi. Heidän elämänlaatua ja hoitokokemuksia kartoitettiin sekä 

tutkimuksen painopistealueiden selvittämiseksi tehdyllä kyselylomakkeella, että suomalaisella 

elämänlaatua mittaavalla 15D –kyselyllä. Tutkimusaineisto analysoitiin  ilman 

henkilötunnistetietoja ja tulokset raportoitiin niin, ettei potilaiden tunnistaminen ollut mahdollista. 

Suurin osa vastanneista kertoi, ettei sukupuolen kokemus ollut muuttunut elämän aikana. Suurin osa 

vastanneista oli ollut parisuhteessa.  Kaikki vastanneet pystyivät saavuttamaan orgasmin, kuitenkin 

seksin aikaisia kipuja tai fyysisiä ongelmia oli suurimmalla osalla. Lisäksi suurin osa vastanneista 

oli tyytyväisiä heille tehtyihin sukuelinkirurgisiin operaatioihin. Validoidun 15D-kyselyn mukaan 

tutkimukseen vastanneet arvioivat elämänlaatunsa verrokkiryhmään nähden heikommaksi. 
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1. JOHDANTO 

 

Yleisesti länsimaissa sukupuoli jaetaan kahteen, miehen ja naisen sukupuoleen. Yleensä syntymän 

jälkeen vastasyntyneen lapsen sukupuoli määritetään ja virallistetaan ulkoisten sukuielinten 

perusteella. Joillakin vastasyntyneillä sukupuolen toteaminen vaatii kuitenkin lisäselvittelyjä 

sukuelinten rakenteen epäselvyyden vuoksi. Lääketieteessä sukupuoli määritellään kromosomien, 

sukurauhasten, sukupuolihormonien ja sisäisten, sekä ulkoisten sukuelimien perusteella. Sukupuoli 

on kuitenkin paljon monimuotoisempi asia kuin yleisesti ajatellaan. Jokaisen ihmisen sukupuoli on 

omanlaisensa yhdistelmä sukupuoleen liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. 

Intersukupuolisen ihmisen sukupuolen fyysiset tuntomerkit eivät välttämättä ole yksiselitteisesti 

miehen tai naisen, vaan kyseessä voi olla mitä moninaisempi variaatio.  

Intersukupuolisuuteen lukeutuu monia erilaisia sukupuolikehityksen ja sukuelinkehityksen 

variaatioita. Vastasyntyneen lapsen ulkoiset sukuelimet voivat olla poikkeavan näköiset niin, että 

sukupuolielimistä ei suoraan voida päätellä lapsen sukupuolta. Toisaalta lapsen ulkoiset sukuelimet 

voivat näyttää täysin normaaleilta tytön tai pojan sukuelimiltä, mutta  esimerkiksi kromosomisto voi 

olla vastakkaisen sukupuolen. Intersukupuolisuus voi käydä ilmi myös vasta murrosiän kehityksen 

myötä. Intersukupuolisia vauvoja syntyy Suomessa noin 5-8 vuodessa. 

 

1.2 Sukupuolen biologinen määräytyminen 

 

Ihmisen geneettinen sukupuoli määräytyy hedelmöityshetkellä X- tai Y-kromosomin sisältämän 

siittiön hedelmöittäessä munasolun. Ihmisen genomissa on yleensä 22 paria autosomia ja kaksi 

sukukromosomia: X ja X tai X ja Y (Rajantie ym. 2010). Sikiöaikana kehittyvät sukurauhaset, 

joiden erittämät hormonit ohjaavat sisäisten ja ulkoisten sukuelinten kehitystä. Sukuelinten 

kehittyminen ja erilaistuminen sukupuolelle tyypilliseen suuntaan alkaa 4.-5. raskausviikolla ja sen 

katsotaan jatkuvan sekundaaristen sukupuolimerkkien ja fertiliteetin kehittymiseen asti murrosiän 

lopulla.  

 Aluksi alkiolla on indifferentit sukurauhaset, jotka voivat kehittyä joko munasarjoiksi tai kiveksiksi 

(Dunkel ym 2009). Erilaistumisen alkamisen määrää Y-kromosomissa sijaitseva SRY (sex 



 

determining region of Y) – geeni. SRY tuottaa proteiinia (testis determining factor), joka saa aikaan 

sukurauhasesta kiveksen kehittymisen. SRY:n vaikutuksen puuttuessa ja kahden tai useamman X-

kromosomin vaikutuksesta sukurauhasesta kehittyvät munasarjat. Kaikilla alkioilla on tässä 

vaiheessa myös kaksi sukuelinten tiehytjärjestelmää, Mullerin ja Wolffin tiehyeet, joista 

sukurauhaselle vastakkaisen sukupuolen tiehyet yleensä surkastuvat sikiön kehityksen aikana 

(Dunkel ym. 2009). 

 

Sukurauhanen erilaistuu kivekseksi mikäli SRY ilmentyy sukupienan sukupuolijuosteiden soluissa.  

Niistä erilaistuvat Sertolin solut, jotka erittävät anti-Mullerin-hormonia (AMH). AMH saa aikaan 

paikallisesti, omalla puolellaan  Mullerin tiehyeen surkastumisen.  Kun testosteronituotanto 

käynnistyy sikiön kiveksen välikudoksen Leydigin soluissa raskausviikolla 8, vauhdittuu Wolffin 

tiehyeen kasvu ja erilaistuminen lisäkivestiehyeksi, siemenjohtimeksi ja rakkularauhaseksi. Kives 

vaikuttaa ainoastaan oman puolensa tiehyiden kehitykseen. Testosteroni ja siitä metaboloituva 

dihydrotestosteroni ovat välttämättömiä steroidihormoneja miehen sukuelinten ja ulkoisten 

sukupuoliominaisuuksien kehittymisille. Mikäli Sertolin solujen tuottaman AMH:n puuttuu, 

Mullerin tiehyet säilyvät ja erilaistuvat munanjohtimiksi, kohduksi ja emättimeksi. Koska 

munasarjat eivät tuota androgeenejä, surkastuvat tyttösikiöltä Wolffin tiehyeet. (Dunkel ym. 2009)  

 

1.3 Intersukupuolisuus – sukupuolen biologisen kehityksen variaatio 

 

Intersukupuolisuudella tarkoitetaan synnynnäistä tilaa, jossa ihmisellä on sekä naisen että miehen 

kehollisuutta. Se on biologisen sukupuolikehityksen variaatio. Kokemuksellisesti intersukupuolinen 

ihminen voi kokea olevansa nainen, mies, intersukupuolinen tai hänellä voi olla jokin muu 

sukupuolen identiteetti.  

Englanninkielisessä kirjallisuudessa intersukupuolisuudesta käytetään termiä sukupuolen 

kehityksen häiriöt (engl. disorders of sex development, DSD).  Ne määritellään synnynnäisinä 

tiloina, joissa kromosomien, sukupuolirauhasten tai sukuelinten ilmiasu tai toiminta ovat 

epätyypillisiä (Nabhan ja Lee 2007). Sukupuolen kehityksen häiriön määritelmä käsittää suuren 

joukon erilaisia tiloja, joissa vain osassa sukupuolielimet ovat poikkeavat siinä määrin, että 

vastasyntyneen sukupuoli on epäselvä (Rajantie ym. 2010). 



 

Synnynnäinen lisämunuaishyperplasia (engl. Congenital adrenal hyperplasia, CAH) on yleisin 

sukupuolisen kehityksen variaatio, ja käsittää noin 50% vastasyntyneiden tapauksista, joissa 

intersukupuolisuus todetaan vastasyntyneen lapsen erilaisen sukuelinanatomian vuoksi. (Nabhan ja 

Lee 2007). CAH on joukko erilaisia perinnöllisiä tiloja, joissa tietyn entsyymin puutos johtaa 

tytöillä ulkoisten sukuelinten virilisaatioon. Virilisaation aste  vaihtelee (Crouch ym. 2007). Pojilla, 

joilla on CAH, sukupuolielimissä ei yleensä havaita poikkeavaa ja tauti saattaa tulla esille 

entsyymin puutoksen aiheuttamana suolanpuutos-oireyhtymänä tai murrosiässä kiihtyneenä 

pituuskasvuna tai ennenaikaisena murrosikänä. 

Mixed gonadal dysgenesis on toiseksi yleisin intersukupuolisuuden muoto, jossa yksilöllä on usein 

tavanomaisesta poikkeava tai epäsymmetrinen kromosomisto. Tämä voi vaihdella klassisesta naisen 

46XX muodosta aina perinteiseen miehen 46XY muotoon. Yleisin muoto on 45X/46XY 

mosaikismi, jossa osasta soluista Y-kromosomi puuttuu. Koska kromosomisto vaikuttaa 

sukurauhasen kehitykseen, mixed gonadal dysgenesiassa sukurauhasten  tila voi vaihdella 

osittaisesta muodosta täydelliseen sukurauhasten kehityshäiriöön, jolloin sukurauhaset eivät ole 

toimivat. Osittaisessa muodossa toinen tai jopa molemmat kivekset kehittyvät ainakin osittain. 

Mixed gonadal dysgenesia johtaa siihen,  että vastasyntyneen ulkoisissa sukuelimissä on piirteitä 

sekä miehen että naisen sukuelimistä. Kivesten kehittymisen ja toiminnan asteesta riippuen myös 

sisäisten sukuelinten rakenne on hyvin vaihteleva ja molempien sukupuolten piirteitä on 

havaittavissa myös näissä rakenteissa. Täydellisessä sukurauhasten kehityshäiriössä 

vastasyntyneellä lapsella on naisen ulkoiset sukuelimet ja koska kivesten toimintaa ei sikiöaikana 

ollut, myös sisäiset sukuelimet ovat naiselliset. Munasarjat kuitenkin puuttuvat, niiden tilalla ovat 

edellä mainitut juostemaiset toimimattomat kivesjäänteet (Teliarova ym. 2011). 

Androgen insensitivity syndrome (AIS) on intersukupuolisuuden muoto, jossa XY-sikiöllä on 

osittainen tai täydellinen häiriö androgeenireseptorien suhteen, eivätkä tällöin elimistön solut joko 

eivät reagoi ollenkaan tai reagoivat vain vaillinaisesti androgeeneille (Socada 2005). CAIS 

(complete androgen insensitivity syndrome) on syndrooman täydellinen muoto, jossa elimistön 

solut eivät kykene  lainkaan reagoimaan androgeenihormoneille. Näin ollen näillä XY-

kromosomiston omaavilla intersukupuolisilla on sukurauhasina kivekset, mutta täysin naiselliset 

ulkoiset sukupuolielimet. Kivesten paikallisen vaikutuksen vuoksi Wolffin ja Mullerin tiehyeisiin 

naiselle tyypillisiä sisäisiä sukuelimiä ei kehity ja kivekset jäävät usein yksilön vatsaonteloon. 

Näillä henkilöillä kivekset ovat dysplastiset eivätkä toimi normaalisti. Tila tulee ilmi usein vasta 

murrosiässä, jolloin kehitys on muuten feminiininen, mutta kuukautiskierto ei käynnisty.  PAIS 



 

(partial androgen insensitivity syndrome ) on tilan osittainen muoto, jossa 46XY vauvalla on 

piirteitä molempien sukupuolten tunnusmerkeistä.  

 

1.4 Sukupuolen kokemuksen kehittyminen 

 

Ihmisen sukupuolinen ja seksuaalinen kehitys sisällyttää kolme eri tasoa: sukupuoli-identiteetin, 

sukupuoliroolin ja seksuaalisen suuntautumisen. Sukupuoli-identiteetti viittaa ihmisen omaan 

kokemukseen itsestään esimerkiksi miehenä, naisena tai sukupuoleltaan moninaisena.  Sukupuoli-

identtiteetin kehittyminen ymmärretään huonosti, eikä sen kehittymistä voida ennustaa karyotyypin, 

sikiökautisen hormonialtistuksen tai sukupuolielinten variaatioiden perusteella. Sukupuoliroolilla 

tarkoitetaan  yksilön psykologisia piirteitä sekä käyttäytymistä kuten esimerkiksi sukupuolelle 

ominaiset leikit lapsuudessa ja  sosiaalinen sukupuoli aikuisuudessa. Seksuaalinen suuntautuminen 

käsittää eroottisen mielenkiinnon suuntautumisen (esim. heteroseksuaalinen, biseksuaalinen, 

homoseksuaalinen) sisältäen fantasiat ja mieltymykset (Nabhan ja Lee 2007). 

Sukupuolirooli on sosiaalisesti rakentunut toimintamalli, joka käsittää kulttuuriset eri sukupuolille 

liittyvät odotukset ja keskimääräiset sukupuolten väliset erot yhteiskunnassa. Sukupuoliroolien 

käsitys ei historiassa ole säilynyt samanlaisena. Esimerkiksi 1600- 1700-luvun Suomessa henkilö 

on voinut elää välillä miehen ja välillä naisen roolissa. Tai esimerkiksi Intian kulttuurissa oleva 

hjira, joka tarkoittaa kolmannen sukupuolen edustajaa, jolla on oma roolinsa yhteiskunnissa.  

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, keneen ihminen ihastuu, rakastuu ja 

tuntee emotionaalista ja eroottista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen määritellään tunteiden 

kohteen ja oman sukupuolen pohjalta, mikä ei aina tee siitä yksiselitteistä asiaa. Seksuaalista 

suuntautumista ei siis voida ennakoida tai tietää. Toisaalta ihminen ei voi valita omaa seksuaalista 

suuntautumistaan, vaan se on voimakkaasti ihmisessä oleva aivofysiologinen fakta.  
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Kirurgialla on ollut intersukupuolisten lasten hoidossa ensisijainen asema. Lapsen sukupuolen 

ollessa epäselvä on vauvan sukuelimiä pyritty muokkaamaan kirurgisesti mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa kirurgisesti valittuun sukupuoleen sopiviksi. On ajateltu, että tällä 

vahvistetaan lapsen minäkuvan sekä sukupuoli-identiteetin kehittymistä sekä ehkäistään lapsen 

erilaisen sukuelinten ulkonäön vuoksi hänen mahdollisesti kohtaamia psykososiaalisia vaikeuksia 

(Socada 2005). Lääkärit valitsevat lapsen keskenään ristiriitaisten anatomisten ja fysiologisten 

piirteiden perusteella lapselle sukupuolen. Sukupuolen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

sukuelinten ulkonäkö, mahdollinen lisääntymiskyky, mahdolliset leikkausvaihtoehdot, elinikäisen 

hormonilääkityksen tarve, perheen näkemykset ja kulttuuriset tavat. Sukupuolen valinnan jälkeen 

valitun sukupuolen anatomisia piirteitä vahvistetaan kirurgisilla leikkauksilla ja vastaavasti valitulle 

sukupuolelle vastakkaisia anatomia piirteitä poistetaan. Kyseessä on yleensä täysin kosmeettinen 

kirurgia, sillä intersukupuolisten sukuelimiin harvoin liittyy terveydellistä ongelmaa, joka vaatisi 

kirurgista korjaamista lapsuudessa (Rajantie ym. 2010). 

Sukuelinten kirurgiset korjaukset katsotaan yleensä ”tarpeellisiksi” potilaan sukupuoli-identeetin 

kehittymisen kannalta.  Usein tähän on myös kuulunut se, ettei lapselle ole kerrottu leikkauksista, 

jotta tämän sukupuoli-identiteettikehitys ei häiriintyisi. Usein lapselle valitaan sukupuoleksi tytön 

sukupuoli, koska kirurgisesti on haastavaa konstruoida toimiva penis. Toisinaan taas tytön liian 

maskuliinisia ulkoisia sukupuolielimiä, etenkin CAH-tytöillä, on muokattu esimerkiksi klitoriksen 

poisto- tai pienennysleikkauksilla. Leikkaushoitoja on tuettu hormonihoidoilla (Socada 2005). 

Intersukupuoliset ovat perustaneet potilasjärjestöjä, joiden kautta he ovat kritisoineet 

hoitokäytäntöjä. He kyseenalaistavat varhaisessa lapsuusiässä tehtävät kirurgiset operaatiot, sillä 

tehdyt leikkaukset ovat lähinnä kosmeettisia ja voivat aiheuttaa kärsimystä (Socada 2005). Iso-

Britanniassa tehdyssä poikittaistutkimuksessa tutkittiin 28 CAH-naisen (24:nnelle oli tehty 

sukuelinkirurgiaa) seksuaalisesta kokemuksista. Heitä verrattiin kymmeneen terveeseen naiseen, 

joille ei ollut tehty sukuelinkirurgiaa. Tutkimuksen   mukaan seksuaalinen kanssakäyminen oli 

vaikeampaa potilaille, joille oli tehty sukuelinten kirurgiaa, kuin verrokkiryhmälle. (Crouch ym. 

2007).  

Sukupuolen korjausleikkauksiin lapsena liittyy riskinä myös väärän sukupuolen valinta. On 

mahdollista, että lapsena leikatut intersukupuoliset eivät koe lääkärin heille valitsemaa sukupuolta 
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omakseen. Kirurgia on myös peruuttamatonta. On mahdollista, että henkilö aikuisena kokee, että 

häneltä on amputoitu jotain sellaista, jota hän tarvitsee esimerkiksi seksuaalisuutensa 

toteuttamiseen. Lapsen leikatut sukuelimet eivät leikkaamisenkaan jälkeen näytä tavanomaisilta, tai 

ole toiminnallisesti paremmat kuin ennen leikkausta. Sen sijaan niissä on arpikudosta ja niissä voi 

suurella todennäköisyydellä olla tunnottomuutta ja kipua.  

Intersukupuolisuus ei ole itsessään haavoittava tai vahingoittava asia. Se ei ole sairaus, eikä 

intersukupuolinen keho ole sairas tai hoitoa vaativa. Intersukupuolisen ihmisen keho kuuluu 

normaaliin luonnon variaatioon, eikä se tarvitse sinänsä lääketieteellisiä interventioita, muissa kuin 

välttämättömissä terveyttä vaarantavissa tilanteissa. Koska yhteiskunnan käytännöt edellyttävät 

kahta selkeärajaista sukupuolta, lääkärit ovat pyrkineet auttamaan intersukupuolisia potilaita niin, 

että he sopisivat fyysisesti jommankumman sukupuolen tunnusmerkkeihin. Toiveena on ollut 

parantaa intersukupuolisen ihmisen elämänlaatua, ihmissuhteita sekä mahdollistaa toiminnallinen ja 

tyydyttävä seksielämä. Kosmeettisesta sukuelinkirurgiasta ei ole tutkimusten mukaan hyötyä. Ei ole 

myöskään näyttöä siitä, että intersukupuoliset lapset tarvitsisivat varhaista kirurgiaa. Ei ole 

olemassa tutkimusnäyttöä, että lapsen sukupuolikokemus tai seksuaalinen suuntautuminen olisi 

ennustettavissa, mutta silti oletetaan, että yksilön sukupuoli voidaan määritellä ilman hänen omaa 

näkemystään. Lisäksi oletetaan kaikkien lasten kasvavan heteroseksuaaleiksi. Suurin osa 

tutkimuksista osoittaa, että hoitojen lopputulos on tavoitteiden suhteen päinvastainen: hoidot 

traumatisoivat ja huonontavat elämänlaatua sekä vaikeuttavat seksielämää.  

Muualla lääketieteessä ei ole löydettävissä vertailukohtaa sille, että tervettä kehoa leikataan ilman 

kehon omistajan lupaa. Esimerkiksi laki potilaan asemasta ja oikeuksista kieltää yksiselitteisesti 

muun kuin hengenmenetyksen uhasta johtuvan leikkaamisen ilman potilaan omaa suostumusta. 

Intersukupuolisten lasten muut kuin terveydelle välttämättömät leikkaukset ovat lain vastaisia. 

Esimerkiksi tyttöjen ympärileikkauksessa käytännössä samat toimenpiteet on kriminalisoitu, joita 

intersukupuolisille lapsille tehdään osana yleistä ja hyväksyttyä hoitokäytäntöä. 

 

2.1 Elämänlaatu 

 

Elämänlaadulla tarkoitetaan sitä, millaiseksi ihminen kokee elämänsä psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueilla. Se on ymmärrettävä, mutta vaikeasti määriteltävä käsite, 
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jonka tutkimiseksi ja mittaamiseksi on olemassa lukuisia valmiita mittareita. Ongelmana on, etteivät 

ne mittaa tarkalleen samoja asioita, ja tutkittavissa potilasryhmissä niillä voidaan saada 

huomattavasti erilaisia tuloksia. Suomessa kehitetty 15D mittari on meillä eniten käytetty taudista 

riippumaton terveyteen liittyvä validoitu elämänlaadun mittari. Mittari painottaa aistitoimintoihin, 

oireisiin ja fyysiseen toimintakykyyn liittyviä kysymyksiä. Mittari on yleiseen käyttöön soveltuva 

moniulotteinen mittari, jolla ihminen voi itse arvioida elämänlaatuaan. Mittarin tuloksia voidaan 

tarkastella osa-alueittain tai siitä voidaan laskea elämänlaadun summapistemäärä ja verrata sitä 

suomalaisväestön keskiarvoon (Sintonen 1994). 

 

3. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään intersukupuolisten ihmisten hoitokokemuksiin sekä elämänlaatuun 

lapsena tehdyn genitaalikirurgian jälkeen. Suomessa vastaavanlaista tutkimusta ei ole vielä tehty. 

Helsingin Yliopistollisessa sairaalassa leikatuista intersukupuolisista potilaista on julkaistu 

aikaisemmin yksi tutkimus kansainvälisessä vertaisarvioidussa julkaisussa (Fagerholm ym. 2011). 

Ulkomaisten tutkimusten sekä Helsingin Yliopiston tutkimuksen välillä on ristiriitaa 

tutkimustuloksissa. Ulkomaisten tutkimusten mukaan intersukupuolisten keskuudessa on paljon 

enemmän tyytymättömyyttä heille tehtyihin sukuelinleikkauksiin.  

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkimus toteutettiin lähettämällä kysely kaikille Oulun Yliopistollisessa sairaalassa (OYS) 

lastenkirurgialla vuosina 1970-1993 hoidossa ja seurannassa olleille potilaille, joille oli tehty 

sukuelinkirurgiaa intersukupuolisuuden vuoksi. Potilastiedot kerättiin vuosilta 1970-1993 lasten 

leikkausosaston leikkaustoimenpiteiden toimenpidekoodeilla. Tarvittavat osoitetiedot saatiin 

potilasasiakirjoista sekä väestörekisteristä. Heidän elämänlaatua ja hoitokokemuksia kartoitettiin 

sekä tutkimuksen painopistealueiden selvittämiseksi tehdyllä kyselylomakkeella, että suomalaisella 

elämänlaatua mittaavalla 15D–kyselyllä (liite 2).  
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Validoidun 15D-kyselyn avulla vastaaja arvioi elämänlaatuaan ja terveydentilaansa kyselyn 15 

ulottuvuudella: liikuntakyky, näkökyky, kuulo, hengitys, nukkuminen, syöminen, puhuminen, 

erityistoiminta, tavanomaiset toiminnot, mielenterveys, häiritsevät oireet, masentuneisuus, 

ahdistuneisuus, energisyys ja sukupuolielämä. Jokaisen kysymyksen kohdalla vastaaja valitsee 

itseään parhaiten kuvaavan vaihtoehdon asteikolla 1-5, jossa 5 tarkoittaa huonointa mahdollista 

tilannetta ja 1 parasta mahdollista. 15D:n summapistemäärät laskettiin suomalaisen väestön 

arvostuksiin perustuvilla ikä- ja sukupuolivakioiduilla painokertoimilla (Sintonen 1990).   

 Tutkimusta varten kehitetyllä kyselylomakkeella (liite 1) selvitettiin potilaiden hoitokokemuksia ja 

elämänlaatua toimenpiteiden jälkeen. Kyselyllä kartoitettiin potilaan omia kokemuksia 

sukupuoleensa, sukupuolirooliinsa, seksuaaliseen suuntautumiseen ja mahdolliseen seksielämään 

liittyen. Lopuksi kyselylomakkeella selvitettiin potilaiden omia käsityksiä heille tehdyistä 

kirurgisista leikkauksista.  

Tutkimusaineisto analysoitiin ilman henkilötunnistetietoja ja tulokset raportoitiin niin, ettei 

potilaiden tunnistaminen ollut mahdollista. Tutkimuksesta tehtiin lääketieteen syventävät opinnot 

lääketieteen opiskelija Jenni Kömi toimesta. Tutkimukselle saatiin eettisen toimikunnan lupa.  

Lisäksi tiedot tutkimuksesta kirjattiin Oulun Yliopistollisen sairaalan diarioon. 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 

Sukuelinkirurgisesti hoidettuja potilaita vuosina 1970-1993 OYS lastenkirurgialla oli 14. Heistä 

neljä oli potilastietojen pohjalta miehiä ja kymmenen naisia. 

Taulukko 1. Sukuelinkirurgialla hoidetut potilaat OYS:ssa vuosina 1970-1993. 

Numero Sukupuoli Ikä Kromosomit Diagnoosi Leikkaukset 

1 N 42 v. 46XY testikulaarinen 
feminisaatio 

1 

2 N 28 v. 46XX CAH, suolanmenettäjä * 

3 N 21 v. 46 XX CAH 1** 

4 M 27 v. 46 XY primaarinen 
hypogonadismi; Denys- 
Drash -syndrooma 

3 

5 N 40 v. 46XY testikulaarinen 
feminisaatio 

1*** 

6 N 37 v. 46XX CAH 4 

7 N 21 v. 45XO/46XY sukurauhasdysgenesia 3 

8 M 43 v. 46 XY hypogonadismi 
testosteroniresistenssi 

7 

9 N 42 v. 46 XX CAH 10 

10 N 24 v. 46 XX CAH 1**** 

11 N 31 v. 46 XX CAH 4 

12 N 33 v. 46 XX CAH, suolanmenettäjä 7# 

13 M 29 v. 45 XO/ 46 
XY 

mosaikismi 1 

14 M 34 v. 46 XY hypospadia 5 
Sukupuoli: potilastietopapereissa ilmoitettu sukupuoli. Ei välttämättä sama kuin potilaan kokema sukupuoli                                                                                                                                        

Leikkaukset: potilaalle suorittujen sukuelinkirurgisten toimenpiteiden lukumäärä  

CAH=cogenital adrenal hypertrophy                                         

*Potilaan vanhoja leikkauskertomuksia ei ole saatavissa                                                              

 ** Lopetti seurannassa käymisen 

*** Vaginan dilataatiohoidot ensin 7-vuotiaana, myöhemmin myös 20-vuotiaana 

**** Aikuisena vaginan dilataatiot 

# Ensimmäisen synnytyksen yhteydessä vaginan repeämä, joka jouduttiin uudelleen leikkauksella 

korjaamaan 

                                                                                                                                                                           

Kaikille 14 potilaalle lähetettiin kyselylomakkeet ja kyselyyn vastasi kuusi potilasta 

(vastausprosentti 43%).  Ikäjakauma vastanneiden kesken oli 28-40 –vuotta ja heidän keski-ikänsä 

oli 34 vuotta. Vastaajissa miesten osuus oli 2/6 kun koko tutkimusväestössä miesten osuus oli 4/14.  

Heistä 4/6 oli korkeasti koulutettuja, yksi ylioppilas ja yksi suorittanut toisen asteen tutkinnon. 

Kaksi koki olevansa sukupuoleltaan mies, kolme koki olevansa sukupuoleltaan nainen ja yksi koki 
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olevansa tilanteesta riippuen joko nainen tai intersukupuolinen. Kaikki elivät samassa 

sukupuoliroolissa kuin heidän kokemuksellinen sukupuolirooli oli. Vastanneista 5/6 vastanneista 

kertoi, ettei kokenut ristiriitaa sukupuoliroolinsa ja kokemuksellisen sukupuolensa välillä. Yksi 

vastaajista koki tilansa vuoksi vaikeuksia elää normaalia sukupuoliroolinsa mukaista elämää. 

Vastanneista 5/6 myös kertoi, ettei kokemus omasta sukupuolesta ollut muuttunut elämän varrella.  

Kaikki vastanneet olivat kiinnostuneet seksuaalisesti heteronormatiivisesti omalle 

kokemukselliselle sukupuolelleen vastakkaisesta sukupuolesta. Kahdella vastanneista oli 

seksikumppani kyselyn aikana. Kaikki vastanneet tyydyttivät itseään ja 5/6 saavutti 

itsetyydytyksellä orgasmin. Seksielämäänsä tyytyväisiä oli 4/6 . Yksi vastanneista piti oman tilansa 

vuoksi mahdottomana nyt tai tulevaisuudessakaan olla heteroseksuaalisessa kanssakäymisessä 

toisen ihmisen kanssa. Toinen vastaajista taas kertoi olevansa elämäntilanteestaan johtuen 

tyytymätön seksielämäänsä. Vaikeuksia kiihottua ei ollut kenelläkään vastanneista. Kipuja 

kiihottuessa oli yhdellä vastanneista. Seksin aikana kipuja oli kolmella vastanneista. Fyysisistä 

ongelmista seksin aikana raportoi yksi vastanneista. Orgasmivaikeuksia oli kolmella vastanneista. 

Yksi vastaajista ilmoitti orgasmikyvyttömyyttä seksissä toisen ihmisen kanssa, mutta kykeni 

orgasmiin itsetyydytyksellä. Yksi vastaajista totesi kärsivänsä tilanteesta riippuen joko 

ennenaikaisesta siemensyöksystä tai vaikeudesta saavuttaa orgasmia. Yksi vastaajista koki 

ajoittaista vaikeutta saavuttaa orgasmi fyysiseen tilaansa liittyen. Kyselyn aikana parisuhteessa oli 

3/6 vastanneista. Vastanneista 5/6 oli nyt tai oli aikaisemmin ollut parisuhteessa. Aikaisempia 

parisuhteita vastanneilla oli ollut 0-20. 

Kaikille kyselyyn vastanneille oli tehty genitaalikirurgiaa. Vastanneista neljä ilmoitti, että heille oli 

tehty useampia sukuelinleikkauksia. Yksi vastanneista ei ollut varma, mutta uskoi, että hänelle oli 

tehty useampia kirurgisia toimenpiteitä genitaalien alueelle. 5/6 vastanneesta oli sitä mieltä, että 

genitaalikirurgia oli tehty oikeassa iässä. Yksi vastanneista oli sitä mieltä, että osa leikkauksista oli 

tehty oikeassa iässä, osa taas liian myöhään. Puolet vastanneista koki saaneensa riittävästi tietoa 

leikkauksista, joita heille oli tehty. Kirurgiasta koki hyötyneensä 4/6.  

Lisäksi kysyttiin tutkittavaan suhtautumista hänen asioidessa terveydenhuollon palveluissa.  

Vastaajista 4/6 oli sitä mieltä, että suhtautuminen oli ollut normaalia. Yksi vastaajista koki 

saaneensa huonoa kohtelua kouluterveydenhuollossa. Yksi vastaajista totesi kohdanneensa 

epäammattimaista käytöstä lääkärin vastaanotolla tilaansa liittyen. Kaksi vastaajista oli sitä mieltä, 

että oli saanut terveydenhuollon palveluista riittävästi informaatiota tilastaan, mutta kolme ilmoitti, 

ettei ollut saanut riittävästi informaatiota. Yksi jätti vastaamatta kysymykseen. Kyselyyn 
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vastanneista 5/6 ei ollut pystynyt avoimesti keskustelemaan tilastaan vanhempiensa tai ystäviensä 

kanssa.  

Taulukko 2. Kyselyn vastaukset. 

Haasta-
teltava 

Suku-
puoli 

Aikaisemmat 
parisuhteet 

Tyytyväisyys 
seksielämään 

Fyysisiä 
ongelmia 
seksin aikana* 

Useita 
leikkauksia** 

Kirurgiasta 
hyötyä 

A M   # K E E # 

B M 20 E E K K 

C N 2 K K K K 

D N  #         K K K K 

E N 1 K K E K 

F N 1 E K K E 
M= Mies 

N= Nainen 

K = kyllä 

E= Ei 

* Fyysisiä ongelmia tai kipuja seksin aikana 

** Onko haastateltavalle tehty useita sukuelinleikkauksia 

 # Tieto puuttuu 

15D-kyselyn arvot on esitetty vertaamalla vastaajien kaikkien kysymysten avulla muodostettuja 

keskiarvoja satunnaisesti suomalaisesta väestöstä valikoitujen ikä- ja sukupuolivakioitujen 

henkilöiden vastaaviin 15D-arvoihin.  

Taulukko 3. 15D-kyselyn vastaukset. 

Haastateltava 15D-score Vakioitu 15D Ero 

A 0.9803 0.9634 +0.017 

B 0.9176 0.9734 -0.056 

C 0.9267 0.9426 -0.016 

D 0.9089 0.09271 -0.018 

E 0.986 0.09271 0.059 

F 0.8406 0.9244 -0.0838 

Ero: 15D-keskiarvojen erotus. Positiiviset lukuarvot tarkoittavat vastaajan kokevan elämänlaatunsa ikä- ja 

sukupuolivakioitua verrokkiryhmää paremmaksi. Negatiivinen lukuarvo tarkoittaa vastaajan kokevan yhdellä 

tai useammalla elämänalueellaan elämänlaatunsa ikä- ja sukupuolivakioitua verrokkiryhmää huonommaksi. 
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6. POHDINTA 

 

Tutkimukseen valittiin jo aikuisia ihmisiä, jotta haastateltavilla olisi kokemusta parisuhteesta ja 

seksielämästä, joita muun muassa haastattelussa kartoitettiin. Tutkimukseen vastaajista suurin osa 

oli kyselyn tekohetkellä parisuhteessa tai oli ollut parisuhteessa. Kaksi vastaajista ilmoitti 

sukupuolekseen mies ja neljä nainen. Miesten osuus vastanneista oli hiukan suurempi kuin miesten 

osuus koko tutkimusväestöstä. Miesten suuremmalle vastausprosentille voi olla useita selityksiä. 

Kysymys voi olla sattumasta, mutta toisaalta miehet voivat olla tyytyväisempiä tehtyihin kirurgisiin 

toimenpiteisiin kuin naiset. Miehillä tehdyt toimenpiteet voivat esimerkiksi olla pienempiä tai ne 

ovat onnistuneet paremmin. Vastanneiden sukupuolijakauma voi heijastella myös sitä, että miehet 

ovat tyytyväisempiä leikkaustuloksiinsa ja vastaavat siksi halukkaammin terveydenhuollosta 

tuleviin kyselyihin ja samalla naisten osuus vastanneista voi jäädä vähäisemmäksi, koska he ovat 

tyytymättömämpiä leikkausten tulokseen ja siksi haluttomampia vastaamaan heitä hoitaneen 

sairaalan seurantatutkimuksiin.  

Suurin osa vastanneista ei kokenut ristiriitaa kokemansa sukupuolen ja sukupuoliroolinsa suhteen. 

Tutkimukseen vastanneilla potilailla lapsena valittu sukupuoli oli heidän kokemuksensa mukaan 

suurimmalla osalla oikea. Tämä tulos on jonkin verran ristiriidassa kansainvälisten tutkimusten 

tulosten kanssa, joiden mukaan valittuun sukupuoleen tyytymättömiä on suhteellisesti enemmän 

kuin tässä tutkimuksessa. Tämä voi kuvastaa sitä, että Suomessa leikatut intersukupuoliset henkilöt 

saattavat kokea aikuisena sukupuolen korjauksen heille vieraana tai liian vaikeana prosessina. On 

myös mahdollista, että Suomessa leikatuilla intersukupuolisilla ei ole riittävästi tietoa 

mahdollisuudesta sukupuolen korjaukseen. Tähän voisi esimerkiksi viitata se, että vastanneista 

moni ilmoitti, ettei ole saanut riittävästi tietoa tilastaan terveydenhuollosta eikä suurin osa ollut 

kyennyt puhumaan tilanteestaan edes läheisten kanssa. Toisaalta on mahdollisista, että ajan myötä 

potilaalle valittu sukupuoli on alkanut tuntua omalta ja sen on alkanut hyväksyä osana itseään.  

 Kysymykseen, kokeeko vastaaja ristiriitaa kokemansa ja elävänsä sukupuolen välillä vastasi 

ainoastaan yksi. Hän kirjoitti: ”Minulla ei ole kohtua ja munasarjoja, en saa siis lapsia. En voi 

ottaa osaa naisten raskaus-, synnytys-, lapsi- tai ehkäisyjuttuihin. Minulla ei ole kuukautisia, en voi 

osallistua näihinkään keskusteluihin ja varalta minulla on kotona sidepaketti, jos joku tarvii (esitän 

siis, että minulla on kuukautiset). Minulla ei ole sukupuolielämää, en ole ikinä ollut yhdynnässä, 

koska fyysisesti en pysty. Välttelen siis kontakteja miesten kanssa, esitän olevani nirso.” Vastaaja ei 

siis täysin koe valittua sukupuolta omakseen. Hän toimii arkielämässä naisen sosiaalisessa 
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sukupuoliroolissa, muttei kykene osallistumaan tai identifioitumaan muiden naisten 

sukupuoliroolien ja sukupuolen kokemuksiin. Vastaaja joutuu myös elämään kaksoiselämää, eikä 

pysty kertomaan todellista tilaansa. Vaikuttaa siltä, että hänelle lapsena valittu sukupuoli ei vastaa 

hänen kokemuksellista sukupuoltaan ja aiheuttaa ristiriitaa, joka haittaa hänen elämäänsä. Silti 

vastaaja jatkaa elämäänsä hänelle asetetussa sukupuolessa, eikä kyselyssä ilmaise tarvetta tai halua 

sukupuolen korjaukseen tai sosiaalisen sukupuoliroolin muutokseen.  

Vastanneista lähes kaikki vastasivat, ettei sukupuolikokemus ollut muuttunut elämän varrella. Yksi 

vastaajista kirjoitti tähän kysymykseen liittyen: ”Teininä en juurikaan ajatellut koko asiaa, oli kiire 

elää ja kokea. Pikkuhiljaa aikuistuessani huomasin ja koin jääväni ilman normaaliin elämään 

kuuluvia asioita. Parisuhde, seksielämä, avioliitto, lapset. Ja olen huomannut ihmisten 

suhtautumisen erilaisuuteeni. Eräänkin naisen kommentti intersukupuolisista ihmisistä on jäänyt 

mieleeni: ” Hyi helvetti mitä friikkejä”. Sen takia en ole ikinä kertonut kenellekään tästä, enkä 

itsekään tiedä tilaani tarkalleen. Jopa lääkäreiden suhtautuminen on ollut tai tuntunut omituiselta.” 

Intersukupuolisuus todennäköisesti koetaan leimaavana epämiellyttävänä poikkeavuutena, joka 

täytyy salata. Intersukupuolisuus ei sovi länsimaiseen kahden sukupuolen ajattelutapaan, vaan on 

erilainen kuin kumpikaan yleisesti hyväksytty sukupuoli. Ihmisillä ei ole riittävästi tietoa 

intersukupuolisuudesta, ja tiedon puute johtaa stereotyyppiseen ajatteluun ja mahdollisesti myös 

erilaisuuden suoranaiseen pelkoon. Lokakuussa 2015 on avattu suomessa täysin uudet 

internetsivustot (www.intersukupuolisuus.fi), jossa on helposti luettavaa tietoa aiheesta.  Sivujen 

tarkoituksena on tiedon ja avoimuuden lisääminen, sekä tarjota tukea intersukupuolisille ja heidän 

läheisilleen.  

Kaikki vastanneista olivat kiinnostuneet heteronormatiivisesti vastakkaisesta sukupuolesta. 

Intersukupuolisten hoidossa yleensä odotetaan potilaiden kasvavan heteroseksuaaleiksi. Tämä 

olettamus on käynyt ainakin näiden tutkimukseen valittujen haastateltavien osalta toteen. Toisaalta 

on mahdollista, että vastanneet ovat kokeneet, että kulttuurissamme heteroseksuaalinen 

suuntautuminen on sallitumpi kuin muut seksuaalisuuden suuntautumisen muodot. Toisaalta yksi 

vastanneista koki ristiriitaa sukupuoliroolinsa välillä ja valitun sukupuolen välillä, ja koki tilanteesta 

riippuen olevansa toisinaan intersukupuolinen. Suomen kielessä ei ole termiä moninaisemmille 

seksuaalisille suuntautumisille. Esimerkiksi intersukupuolisen ihmisen seksuaaliselle 

suuntautumiselle ei ole olemassa sopivaa termiä. Intersukupuolinen ihminen voi elää joko naisena, 

miehenä tai intersukupuolisena, ja seksuaalisuuden suuntautumisen variaatioita on yhtä lailla kuin 

muussakin väestössä. Kielellisesti näitä seksuaalisen suuntautumisen muotoja on haastava 

määritellä. 
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Suurin osa vastanneista oli myös tyytyväisiä seksielämäänsä. Kuitenkin yksi vastaaja kirjoitti: ” En 

pysty yhdyntään, joten ei parisuhteen mahdollisuutta ikinä.” Vaikuttaa siltä, että vastaajalla on 

hyvin stereotyyppinen käsitys parisuhteesta. Hänellä on tiettyjä odotuksia parisuhteelta, muun 

muassa heteroyhdyntä, johon hän ei kykene. Eikä tämän vuoksi pysty odotuksiaan täyttämään, eikä 

mielestään tämän vuoksi pysty parisuhdetta muodostamaan. Parisuhteita on kuitenkin monia hyvin 

erilaisia. Seksissä ja seksuaalisuudessa on kysymys myös tunteista ja aistimisesta, ei vain 

yhdynnästä. Yhteiskunta on kuitenkin menossa suvaitsevampaan suuntaan, esimerkiksi homoliittoja 

kohtaan ollaan entistä suvaitsevampia. Jatkossa mahdollisesti myös kyseinen vastaaja voi kokea 

parisuhteen mahdollisena, vaikka ei edelleenkään pystyisi heteroyhdyntään. Samaan kysymykseen 

yksi vastanneista vastasi: ”Varsinkin pidemmän tauon jälkeen tulen liian aikaisin. Kondomin 

kanssa taas voi olla vaikeuksia saada orgasmi”. Toinen kirjoitti: ”Joskus kuiva ja arka vagina”. 

Lisäksi yksi kirjoitti: ”Illalla liian väsynyt harrastamaan seksiä, aamulla kiire töihin ja päivällä ei 

ehdi. Kumppani ei enää halua anaaliseksiä lainkaan, minä taas pitäisin siitä toisinaan.” 

Kysymykseen vastanneet kokivat siis myös täysin samanlaisia ongelmia kuin jokaisessa 

parisuhteessa. Leikkaukset ilmeisesti eivät näiden vastanneiden seksielämää merkittävästi haittaa.  

Vastauksista päätellen vastanneille suoritetut hoidot ovat onnistuneet.   

Kaikki kyselyyn vastanneista harrastivat itsetyydytystä, ja vastanneista suurin osa saavutti 

orgasmin. Leikkauksen toivottu tulos on, että jokainen sukuelinkirurgialla hoidettu potilas pystyisi 

jatkossa saavuttamaan orgasmin. Yksi vastannut, joka kertoi ettei pysty saavuttamaan 

itsetyydytyksellä orgasmia, ei kuitenkaan myöhemmin tutkimuksessa raportoinut 

orgasmivaikeuksista. Tämä voitaneen tulkita niin, että vastannut pystyi saamaan orgasmin 

kumppanin kanssa.  Tämänkin vastauksen suhteen vastaukset olivat normaaliväestön kaltaisia. 

Leikkauksesta huolimatta siis jokainen vastannut oli orgasmikykyinen.  

Puolet vastanneista raportoivat kipuja seksin aikana kumppanin kanssa. Yksi vastaaja kertoi 

kokevansa kipuja seksin aikana, muttei kuitenkaan avannut vastausta tarkemmin. Yksi vastaajista 

kirjoitti seksin aikaisiin kipuihin liittyen: ”Kyllä, jos tarkoitetaan yhdyntää (yhdyntä ei onnistu). Ei, 

jos tarkoitetaan itsetyydyttämistä.” Oletettavasti tämä poikkeaisi verrattuna normaaliin väestöön. 

Luultavasti puolet normaaliväestöstä ei kärsi kivuista seksin aikana kumppanin kanssa. Luultavasti 

siis kirurgiset hoidot ovat aiheuttaneet potilaalle seksin aikaisia kipuja. 

Kyselylomakkeessa kysyttiin haastateltaville tehtyjä sukuelinkirurgisten leikkausten määriä, sekä 

onko leikkaukset tehty sopivassa iässä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että leikkaukset oli 

tehty oikeassa iässä. Yksi vastaajista kertoi leikkauksistaan näin: ”Lapsena korjattu 
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ulkosynnyttimet, jotka olivat kiinni syntyessäni. Tämä puolestaan johtui siitä, että minulla on 

synnynnäinen sairaus: lisämunuaiset kuorikerroksen vajaatoiminta.” Eräs vastaaja kirjoitti: ”Ihan 

lapsena korjattu häpyhuulet, jotka olivat kiinni syntyessäni. Korjausleikkaus olisi ollut tarpeen 

myöhemmässä iässä”. Kyseisen haastateltavan kohdalla sukuelinkirurgian ajankohta on siis ollut 

oikea, sillä hänen mukaansa korjausleikkaus olisi kuitenkin pitänyt tehdä myöhemmin 

aikuisuudessa. Ainoastaan yksi vastanneista oli sitä mieltä, että leikkauksia oli suoritettu liian 

myöhään, hän kirjoitti: ”Viimeisin tehtiin aikuisiässä”.  Haastateltavat kokivat siis hyvänä asiana 

lapsena tehdyt sukuelinleikkaukset, vaikka potilasjärjestöt ovat näitä kovasti kritisoineet. 

Potilasjärjestöjen mukaan leikkaukset tulisi suorittaa, vasta kun potilaan ollessa tarpeeksi vanha itse 

vaikuttaakseen hänelle tehtäviin leikkauksiin. Mahdollisesti vastanneiden leikkaukset onnistuivat 

hyvin, jonka vuoksi he ovat tyytyväisiä.  

Yli puolet vastanneista koki hyötyneensä sukuelinkirurgiasta. Yksi vastaajista kirjoitti: 

”Virtsasuihkua parannettu kirurgialla”. Leikkauksilla pyritään parantamaan elämänlaatua, 

leikkausten tavoite on siis täyttynyt kun leikatut potilaan kokevat hyötyneensä kirurgiasta. 

Vastaukset tukisivat nykyisten hoitokäytäntöjen jatkamista, sillä vastanneet potilaat olivat 

tyytyväisiä tehtyyn kirurgiaan. Vastanneiden joukossa oli kuitenkin kaksi, jotka eivät kokeneet 

hyötyneensä kirurgiasta. Yksi vastaaja kirjoitti: ”En edelleenkään pysty yhdyntään.” Suuremmassa 

tutkimusaineistossa saattaisi nousta esille enemmän tyytymättömyyttä kirurgiaa kohtaan. Tässäkin 

aineistossa kolmasosa kuitenkin koki ettei ollut hyötynyt kirurgiasta. Onko siis kirurgiaan 

tyytyväisiä niin paljon, että nykyisten hoitokäytäntöjen jatkaminen on hyödyllistä? Vai tulisiko 

nykyisen hoitokäytännön rinnalle miettiä myös toisenlaisia vaihtoehtoja? Vaihtoehtoja, joista 

vieläkin suurempi potilasjoukko kokisi hyötyvänsä. 

Terveydenhuollon suhtautumisesta kysyttäessä eräs kirjoitti: ”Kouluterveydenhuollosta on jäänyt 

yksi kiusallinen tilanne mieleen. Normaali vuositarkastuksen yhteydessä ulkopuolinen 

lääkäri/hoitaja oli oman koulun tarkastuksessa mukana ja väitti, että sukupuoleni on papereiden 

mukaan ollut epäselvä! Riisututti vielä housut pois, vaikka olin ihan tavallinen poika.” 

Kyseessähän on suoranainen kaltoin kohtelu terveydenhuollon työntekijöiltä. Terveydenhuollon 

ammattilaisilla ei ole riittävästi tietoa intersukupuolisuudesta, joka sitten käytännön töissä 

näyttäytyy tämän kaltaisina tarinoina. Ainoastaan lisäämällä terveydenhuollon tietoa sukupuolen 

moninaisuudesta, muun muassa intersukupuolisuudesta, voidaan saada potilaat tuntemaan itsensä 

hyväksytyiksi, normaaleiksi variaatioiksi. Lääketieteen koulutukseen olisi hyvä sisäistää 

sukupuolen moninaisuuden opetusta. Viimeistään kuitenkin terveydenhuollon henkilökunnan 

valitessa ura lasten ja nuorten parissa, esimerkiksi kouluterveydenhuollosta tai lastenneuvolasta, 
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tulisi asiaa painottaa. Toinen vastaaja kirjoitti: ”En ole kertonut kuin parille lääkärille olevani 

intersukupuolinen ja suhtautuminen on tuntunut minusta omituiselta. Samoihin epämukavin 

kysymyksiin on pitänyt vastailla. Ihan kuin olisivat kysyneet pelkästä uteliaisuudesta.” 

Kyselyssä kartoitettiin oliko vastaaja saanut riittävästi informaatiota tilastaan terveydenhuollon 

palveluista. Yksi vastaaja kirjoitti: ”Tehdyt leikkaukset olisi pitänyt kertoa tarkemmin aikuisiällä.”  

Toinen vastaaja kirjoitti: ”Ehkä hieman tarkempi kuvaus olisi voitu antaa minulle aikuisiällä, 

lapsena minulle tehdyistä leikkauksista.” Potilaan itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että potilaasta 

tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, 

on häntä hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. 

Ennen kuin vanhempi pystyy harkitsemaan eri vaihtoehtoja, täytyy hänellä olla riittävästi tietoa, 

jotta pystyy päätöksen tekemään.  Hoitavan lääkärin täytyy varmistaa että hoito tapahtuu 

yhteisymmärryksessä potilaan ja potilaan vanhempien kanssa. Jos alaikäinen ikänsä ja 

kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava 

yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Vastauksesta päätellen potilaiden informoimisessa on 

epäonnistuttu. Tämä voi olla joltain osin vaarallistakin, esimerkiksi mikäli potilas ei tiedä 

terveydentilastaan riittävästi. Esimerkiksi useita sukuelinleikkauksia läpikäyneen potilaan ei ole 

hyväksi synnyttää alakautta repeämisriskin vuoksi.  

Kyselyssä kysyttiin onko vastaaja pystynyt keskustelemaan tehdyistä leikkauksista läheistensä 

kanssa: ”En ole kertonut tutuille ja ystäville ja sukulaisille. Vanhempien kanssa en ole ikinä 

puhunut. Äiti oli läsnä kun teini-iässä minulle asiasta kerrottiin, mutta ikinä asiasta ei ole puhuttu. 

Lapsena jouduin usein sairaalaan (kai kyseessä ehkä oli leikkaukset), mutta minulle ei kerrottu 

asiasta tarkemmin”.  Intersukupuolisuuden ei kuuluisi olla häpeällinen asia, jota peitellään ja 

salaillaan. Intersukupuolisuus itsessään ei ole vahingoittava tai häpeällinen asia, mutta 

hoitokäytännöt ja terveydenhuollon systeemi tekevät siitä sellaisen. Terveydenhuollon henkilökunta 

tutkii potilaita koko lapsuuden ja nuoruuden epämiellyttävällä tavalla, joka vaurioittaa potilaan 

itsetuntoa ja saa aikaan kokemuksen, että potilaalla on kehossaan jotain häpeällistä. 

Terveydenhuollon henkilökunnan informoiminen voisi helpottaa näiden potilaiden häpeää ja 

ahdistusta, sekä saisi potilaalle tunteen ettei ole asian kanssa yksin.  

Lopuksi tutkittavilla oli mahdollisuus vapaasti kirjoittaa haastattelulomakkeen sisällöstä. Eräs 

vastaaja kirjoitti: ”Olen aina hieman hävennyt penistäni, koska siinä on selvästi nähtävissä 

kosmeettista haittaa. Tämä taas on rajoittanut erittäin runsaasti seksielämääni. Vaikka tavaraa 

olisi ollut nuorempana tarjolla enemmältikin, jouduin pidättäytymään seksistä penikseni ulkonäön 
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takia. Seksikumppaneiden määrä on jäänyt viiteen vaikka mahdollisuudet olisi ollut yli.” 

Vastaajalle peniksen ulkonäöllä on todella suuri rooli seksuaalisuuden ilmentämisessä. 

Vastauksesta ei käy ilmi, että onko kirurgia epäonnistunut ja penis siksi poikkeavan näköinen. Vai 

olisiko vastaaja mahdollisesti toivonut, että kirurgiaa olisi tehty vielä enemmän, jotta penis olisi 

”normaalimman” näköinen. Terveydenhuollon tukitoimet ovat olleet riittämättömät, potilas on 

jäänyt asian kanssa yksin. Hänen olisi tullut keskustella hoitavan lääkärin kanssa, mikäli peniksen 

ulkonäölle olisi ollut jotakin tehtävissä.  

Toinen vastaaja kirjoitti:” Minua vaivaa se, etten itsekään tiedä tilastani yhtään mitään. Enkä 

tiedä, mistä tai keneltä kysyä.” Tämä viimeisin lause käsittää koko tutkimuksen tärkeimmän 

kohdan: intersukupuolisuus on ollut pitkään vaiettu. Tietoa on rajallisesti saatavilla, eikä 

terveydenhuoltohenkilökunnallakaan ole riittävästi tietoa aiheesta. Intersukupuolisuuden aiheuttama 

häpeä katoaisi ainoastaan, mikäli asiasta puhuttaisiin riittävästi. Lisäksi länsimainen käsitys jakaa 

ihmiset kahteen eri sukupuoleen, mieheen ja naiseen, on vanhanaikainen. Sukupuolineutraali 

syntymärekistöröinti on otettu jo käyttöön osassa EU-maissa. Yhteiskunnan sukupuolineutraali 

syntymärekisteröinti toisi intersukupuolisuuden yleisesti hyväksytyksi, sekä vastaisi enemmän 

todellisuutta. Maailmassa on paljon sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä, jotka eivät mahdu  

kaksijakoiseen ja suppeaan sukupuolikäsitykseen. Sukupuolineutraali syntymärekisteröinti antaisi 

ihmisille mahdollisuuden vapaammin ilmentää omaa sukupuoltaan. Se olisi selkeä viesti 

yhteiskunnan jäsenille, että intersukupuolisuus on hyväksyttävä sukupuoli, sekä muuttaisi 

yhteiskunnallista ilmapiiriä. Osalla ihmisistä kokemus aikanaan valitusta sukupuolesta muuttuu, ja 

voi syntyä tarve korjata sukupuolta. Sukupuolen korjauksen tulisi olla mahdollisimman helppoa, 

eikä sen tulisi pakottaa sterilisaatioon.  

Suurin osa vastaajista, 4/6 arvioi oman elämänlaatunsa huonommaksi kuin ikä- ja 

sukupuolivakioidut verrokkihenkilöt (15D-kysely). Sukuelinkirurgialla hoidetuilla potilaiden 

elämänlaatu oli siis heikompi kuin suomalaisen verrokkiväestön. Intersukupuolisuus vaikuttaa 

ihmiseen monella elämän osa alueilla, joita kyselytutkimuksessa kartoitettiin. Intersukupuolisuus, 

sekä tehty kirurgia vaikuttavat seksin ja  parisuhteen osa-alueilla, mutta lisäksi myös itsetuntoon 

sekä itsensä tuntemiseen kokonaiseksi, hyväksytyksi. Intersukupuolisuuteen ja sukuelinkirurgiaan 

liittyvä häpeä ja salailu voivat itsessään laskea elämänlaatua. Lisäksi potilailla voi olla tunne, ettei 

ole normaali tai tunne tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Lisäksi potilaat ovat usein joutuneet 

käymään useita kertoja lääkärin vastaanotoilla ja seurannassa, jossa on aina tutkittu sukuelimiä 

poikkeavina. Tämä korostaa epänormaaliuden tunnetta. Kuitenkin tutkimusta varten tehdyssä 

kyselyssä vastaukset olivat pääosin tyytyväisiä. Mahdollisesti tutkimusta varten tehty kysely oli 
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liian suppea. Vastanneet olivat tyytymättömämpiä elämäänsä muilla elämän osa alueilla kuin 

seksuaalisuuden tai sukuelinkirurgian saralla.  

Jatkossa aihetta voisi tutkia lisää esimerkiksi olemalla tähän tutkimukseen vastanneisiin potilaisiin 

yhteydessä ja haastattelemalla heitä esimerkiksi kasvokkain. Tällöin vastaukset olisivat 

monimuotoisempia ja laajempia, haastateltavat saisivat omin sanoin vastata kysymyksiin. Näin 

saataisiin monipuolisempi kuva haastateltavan vastauksista kuin strukturoiduilla kysymyksillä.  

Lisäksi strukturoituihin kysymyksiin vastaamalla haastateltava vastaa ainoastaan kysymykseen, kun 

taas avoimilla kysymyksillä vastaukset olisivat laajempia ja monimuotoisempia. Myös Helsingin 

Yliopistollisen sairaalan ja Oulun Yliopistollisen sairaalan välinen tutkimusyhteistyö voisi tuoda 

esille täysin uusia näkökulmia. Yliopistollisten sairaaloiden yhteistyöllä voitaisiin saada kattava 

kuva intersukupuolisuudesta Suomessa. Lisäksi tutkimukseen olisi hyvä ottaa myös mukaan 

satunnaisesti valittu verrokkiryhmä saman ikäisistä aikuisista, joille ei ole tehty sukuelinkirurgiaa. 

15D-kyselyn ikä- ja sukupuolivakioitu verrokkiryhmä antoi vertailukohtaa tähän tutkimukseen, 

mutta oli kuitenkin suppea sukupuolen, seksuaalisuuden ja seksin osalta, jotka kuitenkin olivat 

tutkimuksen tärkeimpiä aiheita.  
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(LIITE 1) 

Synnynnäiset sukuelinpoikkeavuudet – elämänlaatu aikuisuudessa  

Haastattelulomake                                                                                                                 

                

1.Haastateltavan ikä: __________ 

 

2. Asuinpaikka: 

 □ kaupunki 

 □maaseutu 

3. Koulutus:  

 □ peruskoulu 

 □ toisen asteen tutkinto 

 □ylioppilas 

 □korkeakoulututkinto –vuosi: ____ 

 □ muu, mikä?  

________________________________________________________ 

 

Sukupuoli 

 

4.Koen itseni/ Koen olevani  

 □ nainen  

□mies  

□transsukupuolinen 

□ transgender 

 □ intersukupuolinen 

□joku muu, mikä? 

_________________________________________________________ 
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5.Sukupuolirooli, jossa elän 

 

 □nainen 

□ mies 

□ transsukupuolinen 

□transgender  

□intersukupuolinen 

 □joku muu, mikä? 

                   

6 .Koetko ristiriitaa kokemasi sukupuolen ja eläväsi sukupuolen välillä?  

 □kyllä 

 □ei 

 

7. Miksi/ Miksi ei? Kuvaile, kerro tarkemmin 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

8. Onko kokemuksesi omasta sukupuolestasi muuttunut elämäsi varrella? 

 □ kyllä  

□ ei 

 

9. Miksi/ Miksi ei? Kuvaile, kerro tarkemmin 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Seksuaalisuus  

 

10. Olen kiinnostunut seksuaalisesti  

Valitse itseäsi parhaiten kuvaava kohta, voit valita useamman 

 □naisista  

□miehistä  

□transsukupuolisista  

□transgender-ihmisistä  

 □intersukupuolisista  

□ joku muu, mikä  

□en koe seksuaalisista halua 

 

11. Oletko tällä hetkellä parisuhteessa?  

 □kyllä 

 □ei 

 

12. Oletko aikaisemmin ollut parisuhteessa? 

 □kyllä 

 □ei 

13. Kuinka monta parisuhdetta sinulla on aikaisemmin ollut? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

14. Onko sinulla tällä hetkellä seksikumppani / seksikumppaneita?  

 □ kyllä  

□ei 
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15. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kuinka usein olet seksuaalisessa 

kanssakäymisessä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

16. Tyydytätkö itseäsi? 

 □ kyllä 

 □ ei 

 

17. Saavutatko orgasmin itsetyydytyksellä? 

   □ kyllä 

 □  ei 

 

18. Oletko tyytyväinen nykyiseen seksielämääsi?  

□ kyllä  

□ ei  

 

19. Miksi /Miksi ei? Kuvaile, kerro tarkemmin 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

20. Onko sinulla vaikeuksia kiihottua? 

 □kyllä 

 □ei  
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21.  Onko sinulla kipuja kiihottuessasi? 

 □kyllä 

 □ei 

 

22. Onko sinulla kipuja seksin aikana? 

 □kyllä 

 □ei 

 

23. Onko sinulla muita fyysisiä ongelmia seksin aikana?  

 □kyllä 

 □ei 

 

24. Onko sinulla orgasmivaikeuksia? 

 □kyllä 

 □ei 

 

25. Kerro, kuvaile tarkemmin edellisten kysymysten vastauksiasi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 
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Kirurgia 

 

26. Onko Sinulle tehty sukuelinten kirurgiaa?  

 □kyllä 

□ ei 

 

27.  Onko Sinulle tehty useampia sukupuolielinten leikkauksia? 

  □kyllä 

□ei 

 

28. Mikäli vastasit aikaisempaan kyllä, koetko että sukuelinten leikkaukset on tehty sopivassa 

iässä? 

 □kyllä 

□ei 

 

 29. Miksi?/Miksi ei? Kerro, kuvaile tarkemmin 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

30. Mikäli vastasit edeltäviin kyllä, koetko että sinulla riittävästi tietoa sukupuolielinten 

leikkauksista, joita sinulle on tehty? 

 □kyllä 

□ ei 
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31. Koetko kirurgiasta olleen sinulle hyötyä?  

 

  □kyllä 

□ ei 

 

32. Miksi / Miksi ei? Kuvaile tarkemmin. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

33. Kuvaile miten sinuun on suhtauduttu asioidessasi terveydenhuollonpalveluissa? ( lääkäri, 

hoitaja, terapeutti, jne)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

34. Oletko saanut terveydenhuollonpalveluista riittävästi informaatiota tilastasi? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

35. Oletko pystynyt keskustelemaan tilastasi avoimesta vanhempiesi tai ystäviesi kanssa?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Tälle sivulle voit halutessasi kirjoittaa tarkemmin haastattelulomakkeen kysymyksistä 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mikäli tutkimuksesta tai oheisesta kyselystä herää kysyttävää tai tarvetta keskustelulle, voit olla 

yhteydessä: Mika Venhola, kirurgian ja lastenkirurgian erikoislääkäri / OYS 08-3155186 tai 

sähköpostilla mika.venhola@ppshp.fi 
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15D-kyselylomake                                                                                                                (LIITE 2) 

SD-lomake (Harri Sintonen) 

TERVEYTEEN LIITTYVÄN ELÄMÄNLAADUN KYSELYLOMAKE (I 5D@) 

Ohje 

Lukekaa ensin läpi huolellisesti kunkin kysymyksen kaikki vastausvaihtoehdot. Merkitkää 

sitten rasti (x) sen vastausvaihtoehdon kohdalle, joka parhaiten kuvaa terveydentilaanne 

tänään. Menetelkää näin kaikkien kysymysten 1-15 kohdalla. Kustakin kysymyksestä 

rastitetaan siis yksi vaihtoehto. 

 

KYSYMYS l. Liikuntakyky 

 

1 □  pystyn kävelemään normaalisti (vaikeuksitta) sisäIlä, ulkona ja portaissa 

 

2 □ pystyn kävelemään vaikeuksitta sisällä, mutta ulkona ja/tai portaissa on pieniä 

vaikeuksia 

 

3 □  pystyn kävelemään ilman apua sisällä (apuvälinein tai ilman), mutta ulkona ja/tai 

portaissa melkoisin vaikeuksin tai toisen avustamana 

 

4  □  pystyn kävelemään sisälläkin vain toisen avustamana 

 

5 □  olen täysin liikuntakyvytön ja vuoteenoma 

 

KYSYMYS 2. NäKö 

 

I □   näen normaalisti eli näen lukea lehteä ja TV:n tekstejä vaikeuksitta (silmälaseilla tai 

ilman) 

 

2 □  näen lukea lehteä ja/tai TV:n telstejä pienin vaikeuksin (silmälaseilla tai ilman) 

 

3 □   näen lukea lehteä ja/tai TV:n tekstejä huomattavin vaikeuksin (silmälaseilla tai 

ilman) 
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4 □ en näe lukea lehteä enkä TV:n tekstejä ilman silmälaseja tai niiden kanssa , mutta 

näen (näkisin) kulkea ilman opasta 

 

5 □  en näe (näkisi) kulkea oppaatta eli olen lähes tai täysin sokea  

 

KYSYMYS 3. Kuulo 

 

1 □  kuulen normaalisti eli kuulen hyvin normaalia puheääntä (kuulokojeen kanssa tai 

ilman) 

 

2 □  kuulen normaalia puheääntä pienin vaikeuksin 

 

3 □  kuulen normaalia puheääntä melkoisin vaikeuksin, keskustelussa on käytettävä 

normaalia kovempaa puheääntä 

 

4 □  kuulen kovaakin puheäintä heikosti; olen melkein kuuro 

 

5 □ olen täysin kuuro 

 

KYSYMYS 4. Hengitys 

 

I □  pystyn hengittämään normaalisti eli minulla ei ole hengenahdistusta tai muita 

hengitysvaikeuksia 

 

2 □  minulla on hengenahdistusta raskaassa työssä tai urheillessa, reippaassa kävelyssä 

tasamaalla tai lievässä ylämäessä 

 

3 □  minulla on hengenahdistusta kävellessä muitten samanikäisten vauhtia tasamaalla 

 

4 □  minulla on hengenahdistusta pienenkin rasituksen jälkeen, esim. peseytyessä tai 

pukeutuessa 

 

5 □  minulla on hengenahdistusta lähes koko ajan, myös levossa 
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KYSYMYS 5. Nukkuminen 

 

1 □  nukun normaalisti eli minulla ei ole mitään ongelmia unen suhteen 

 

2 □   minulla on lieviä uniongelmia, esim. nukahtamisvaikeuksia tai heräilen satunnaisesti 

yöllä 

 

3 □  minulla on melkoisia uniongelmia, esim. nukun levottomasti, uni ei tunnu riittävältä 

 

4 □  minulla on suuria uniongelmia, esim. joudun käyttämäänn usein tai sännöllisesti 

unilääkettä, herään sääinnöllisesti yöllä ja/tai aamuisin liian varhain 

 

5 □  kärsin vaikeasta unettomuudesta, esim. unilääkkeiden runsaasta käytöstä huolimatta 

nukkuminen on lähes mahdotonta, valvon suurimman osan yöstä 

 

KYSMYS 6. Syöminen 

 

1 □  syömään normaalisti eli itse ilman mitään vaikeuksia 

 

2 □  pystyn syömään itse pienin vaikeuksin (esim. hitaasti, kömpelösti, vavisten tai 

erityisapuneuvoin) 

 

3 □  tarvitsen hieman toisen apua syömisessä 

 

4 □  en pysty syömään itse lainkaan vaan minua pitää syöttää 

 

5  □  en pysty syömään itse lainkaan, vaan minua pitää syöttää joko letkulla tai suonen 

sisäisellä ravintoliuoksella 

 

KYSYMYS 7. Puhuminen 

 

1 □  pystyn puhumaan normaalisti eli selvästi, kuuluvasti ja sujuvasti 
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2 □  puhuminen tuottaa minulle pieniä vaikeuksia, esim. sanoja on etsittävä tai ääni ei ole 

riittäviin kuuluva tai se vaihtaa korkeutta 

 

3 □  pystyn puhumaan ymmärrettävästi, mutta katkonaisesti, ääni vavisten,  sammaltaen 

tai änkyttäen 

 

4 □  muilla on vaikeuksia ymmärtää puhettani 

 

5 □  pystyn ilmaisemaan itseäni vain elein 

 

KYSYMYS 8. Eritystoiminta 

 

1 □  virtsarakkoni ja suolistoni toimivat normaalisti ja ongelmitta 

 

2 □  virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on lieviä ongelmia, esim. minulla on 

virtsaamisvaikeuksia tai kova tai löysä vatsa 

 

3 □  virtsarakkoni jaltai suolistoni toiminnassa on melkoisia ongelmia, esim. minulla on 

satunnaisia virtsanpidätysvaikeuksia tai vaikea ummetus tai ripuli 

 

4 □  virtsarakkoni ja/tai suolistoni toiminnassa on suuria ongelmia, esim. minulla on 

säiinnöllisesti "vahinkoja" tai peräruiskeiden tai katetroinnin tarvetta 

 

5 □  en hallitse lainkaan virtsaamista jaltai ulostamista 

 

KYSYMYS 9. Tavanomaiset toiminnot 

 

1 □  pystyn suoriutumaan normaalisti tavanomaisista toiminnoista (esim. ansiotyö, 

opiskelu, kotityö, vapaa-ajantoiminnot) 

 

2 □  pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista hieman alentuneella teholla tai 

pienin vaikeuksin 
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3 □  pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista huomattavasti alentuneella teholla 

tai huomattavin vaikeuksin tai vain osaksi 

 

4 □  pystyn suoriutumaan tavanomaisista toiminnoista vain pieneltä osin 

 

5 □  en pysty suoriutumaan lainkaan tavanomaisista toiminnoista 

 

KYSYMYS 10. Henkinen toiminta 

 

I □ pystyn ajattelemaan selkeästi ja johdonmukaisesti ja muistini toimii täysin 

moitteettomasti 

 

2 □  minulla on lieviä vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai muistini ei 

toimi täysin johdonmukaisesti 

 

3 □  minulla on melkoisia vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla 

on jonkin verran muistinmenetystä 

 

4 □  minulla on suuria vaikeuksia ajatella selkeästi ja johdonmukaisesti, tai minulla on 

huomattavaa muistinmenetystä 

5  □ olen koko ajan sekaisin ja vailla ajan- tai paikantajua 

 

KYSYMYS 11. Vaivat ja oireet 

 

1 □  minulla ei ole mitäiin vaivoja tai oireita, esim. kipua, särkyä, pahoinvointia, kutinaa 

jne. 

 

2 □  minulla on lieviä vaivoja tai oireita, esim. lievää kipua, särkyä, pahoinvointia, 

kutinaa jne. 

 

3 □  minulla on melkoisia vaivoja tai oireita, esim. melkoista kipua, särkyä, 

pahoinvointi4 kutinaa jne. 
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4 □  minulla on voimakkaita vaivoja tai oireita, esim. voimakasta kipua, särkyä, 

pahoinvointia, kutinaa jne. 

 

5 □  minulla on sietämättömiä vaivoja tai oireita, esim. sietämätöntä kipua, särkyä, 

pahoinvointia, kutinaa jne. 

 

KYSYMYS 12. Masentuneisuus 

 

I □  en tunne itseiini lainkaan surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 

 

2 □  tunnen itseni hieman surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 

 

3 □  tunnen itseni melko surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 

 

4 □  tunnen itseni erittäin surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 

 

5 □  tunnen itseni äärimmäisen surulliseksi, alakuloiseksi tai masentuneeksi 

 

KYSYMYS 13. Ahdistuneisuus 

 

I  □  en tunne itseäni lainkaan ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 

 

2  □ tunnen itseni hieman ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 

 

3 □  tunnen itseni melko ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 

 

4 □  tunnen itseni erittäin ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 

 

5 □  tunnen itseni äärimmäisen ahdistuneeksi, jännittyneeksi tai hermostuneeksi 

 

KYSYMYS 14. Energisyys 
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I  □  tunnen itseni terveeksi ja elinvoimaiseksi 

 

2  □  tunnen itseni hieman uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi 

 

3 □  tunnen itseni melko uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi 

 

4 □  tunnen itseni hyvin uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaki, lähes "loppuun 

palaneeksi" 

 

5 □  tunnen itseni äärimmäisen uupuneeksi, väsyneeksi tai voimattomaksi, täysin 

"loppuun palaneeksi" 

 

KYSYMYS I 5. Sukupuolielämä 

 

I □  terveydentilani ei vaikeuta mitenkään sukupuolielämääni 

 

2 □  terveydentilani vaikeuttaa hieman sukupuolielämääni 

 

3 □ terveydentilani vaikeuttaa huomattavasti sukupuolielämääni 

 

4 □  terveydentilani tekee sukupuolielämäni lähes mahdottomaksi 

 

5 □  terveydentilani tekee sukupuolielämäni mahdottomaksi 

 

 


