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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 822
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Minja Koskela: 
Perusteluiden kuudennen kappaleen loppuun: Sukupuolidysforiaa ko-
kevien hoitokokemuksia perusterveydenhuollosta ja kokemuksia hoi-
toon pääsyn toteutumisesta selvitetään ja arvioidaan jatkossa.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, 
Maarit Vierunen

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemä-
ki, Reetta Vanhanen

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Kaupunginhallitus hyväksyi Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaan 
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 9 (1 tyhjä). 

01.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.08.2021 § 174

HEL 2021-005580 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Anna Vuorjoen ja 18 muun valtuutetun trans- ja muunsukupuolisten 
hoidon seurantaa ja kehittämistä koskevasta valtuustoaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuutta toteuttaa 
arviointi, miten helsinkiläisten sukupuolidysforiaa kokevien ihmisten 
hoitoon pääsy toteutuu ja miten Palkon uudet suositukset ovat vaikut-
taneet siihen sekä tehdä arvioinnin pohjalta suunnitelma tutkimuksiin ja 
hoitoon pääsyyn liittyvien epäkohtien korjaamiseksi yhteistyössä HUSin 
kanssa ja varmistaa, että perusterveydenhuollon henkilöstöllä on riittä-
vä osaaminen sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaami-
seksi sekä hoidon toteuttamiseksi tai hoitoon ohjaamiseksi asianmu-
kaisesti.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kesä-
kuussa 2020 suositukset sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän 
toimintakyvyn alenemaa aiheuttavan dysforian eli ahdistuksen lääketie-
teellisistä hoidoista, koska Helsingin yliopistollisen keskussairaalaan 
(HUS) ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) sukupuolidysfo-
rian tutkimukseen ja hoitoon perehtyneille moniammatillisille poliklini-
koille lähetettyjen potilaiden määrä oli kasvanut ja heidän hoitotoiveen-
sa olivat muuttuneet. 

Sukupuoli-identiteetin variaatio tarkoittaa sukupuoli-identiteetin asettu-
mista mihin tahansa kohtaan mies-nainen dimensiolla tai sen ulkopuo-
lelle, ei ainoastaan jakoa miehiin ja naisiin. Vain osalla sukupuoli-
identiteetin variaatioon liittyy merkittävää kärsimystä ja toimintakyvyn 
heikkenemistä ja vain osa toivoo saavansa lääketieteellistä hoitoa.

Palkon suosituksen mukaan sukupuoli-identiteettiin liittyvään epäsel-
vyyteen tulee tarjota psykososiaalista tukea oireiden vaikeusasteen ja 
hoidon tarpeen porrastuksen mukaisesti oman kunnan perusterveyden-
huollossa tai erikoissairaanhoidossa. Mahdollinen psykiatrisen ja psy-
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kososiaalisen hoidon tarpeen arviointi ja tarpeelliseksi todettu hoito tuli-
si järjestää jo ennen keskitetylle tutkimuspoliklinikalle lähettämistä, jotta 
tutkimusjakso on mahdollista käynnistää. Nämä toimet parantavat ter-
veydenhuollon resurssien tarkoituksenmukaista kohdentumista sekä 
varmistavat tutkimusprosessin ja mahdollisen hoitoprosessin oikea-
aikaisuuden.

HUSin keskitetyiltä psykiatrisilta poliklinikoilta saadun selvityksen mu-
kaan sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin hakeutuvien täysi-ikäisten mää-
rä on Suomessa vuosina 2007–2017 20-kertaistunut ja kasvu on edel-
leen jatkunut jyrkkänä. 

HUS psykiatrian sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla lähetemää-
rä on kaksinkertaistunut vuodesta 2017 ja alkuvuoden 2021 perusteella 
lisäys vuoteen 2020 verrattuna on 39 %. Tutkimusjaksolle tulevien jo-
notusaika on kasvanut (alle 3 kuukautta jonottaneita 89 % vuonna 
2019, 82 % vuonna 2020 ja 74 % vuonna 2021). Viidessä kuukaudessa 
poliklinikalle pääsee 99 % lähetetyistä.

HUSin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla oli vuonna 2019 hoi-
dossa 276 helsinkiläistä potilasta ja vuonna 2020 362 potilasta. Vuonna 
2019 toteutui 914 käyntiä ja vuonna 2020 1413 käyntiä. Tänä vuonna 
1.1.–24.4.2021 käyntejä oli 590.

HUS psykiatrian näkemyksen mukaan Palkon suositukset eivät hei-
kennä sukupuolidysforiasta kärsivien potilaiden asemaa, vaan tuovat 
tämän asiakasryhmän näkyväksi terveydenhuollossa, yhdenvertaista-
vat palveluita ja painottavat riittävän aikaista selvittelyä ja tukea sekä 
kykyä kohdata sukupuolen moninaisuutta ja tunnistaa potilaista ne, jot-
ka tarvitsevat keskitetyn yksikön palveluita. Suositukset myös varmis-
tavat sukupuolenkorjaushoitojen turvallisuutta ja oikea-aikaisuutta.

HUS psykiatrian mukaan Palkon hoitosuositukset eivät ole hidastaneet 
oikea-aikaiseen tutkimukseen ja hoitoon pääsyä, vaan ne selkeyttävät 
vastuujakoa terveydenhuollon toimijoiden kesken. HUS psykiatria il-
maisee valmiutensa kehittää helsinkiläisten sukupuolidysforia-
potilaiden hoitopolkua ja kohdentaa Helsingin alueellisiin palveluihin 
täydentävää sukupuolidysforia-koulutusta nykyisen matalan kynnyksen 
konsultaatiotoiminnan lisäksi. 

Sosiaali- ja terveystoimiala tulee vielä tarkemmin selvittämään kyseisen 
asiakasryhmän hoitoon pääsyä sekä perusterveydenhuollossa että eri-
koissairaanhoidossa. Lisäksi henkilöstön osaamisen kehittämisen tar-
vetta arvioidaan ja mahdollisesti tarvittavaa lisäkoulutusta järjestetään. 
Helsinki-HUS Psykiatrian työnjakosopimuksen puitteissa sukupuoli-
identiteetin tutkimusten ja sukupuolenkorjausprosessin hoitopolkua on 
aiheellista vielä tarkentaa. 
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Oikein kohdistettu ja oikea-aikainen sukupuoli-identiteetin variaatioihin 
liittyvän dysforian hoito voi merkittävästi lievittää kärsimystä ja kohen-
taa sosiaalista toimintakykyä.”

Käsittely

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Asiassa tehtiin seuraava palautusehdotus:

Palautusehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Pyydetään että lausunto palautetaan valmiste-
luun. Lausunnon kaksi viimeistä kappaletta ennen esittelijän perustelui-
ta tulee kirjoittaa uudestaan. Lausunnon toiseksi viimeisessä kappa-
leessa tulee ottaa kielteinen kanta aloitteessa tehtyihin ehdotuksiin. Jos 
lisäkoulutusta henkilökunnalle katsotaan tarvittavan, se tulee hankkia 
neutraalilta toimijalta, kuten esimerkiksi HUSilta. Lausunnon viimeinen 
kappale antaa vääränlaisen lupauksen hoidon kohdistamisen ja oikea-
aikaisuuden helppoudesta.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Jäsen Mikko Paunion kannatettua Laura Korpisen palautusehdotusta 
keskustelu rajattiin palautusehdotukseen ja palautusehdotuksesta ää-
nestettiin (äänestys 1).

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus palautusehdotuksesta äänes-
tämisen jälkeen:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Lausunnon toiseksi viimeinen kappale ennen 
esittelijän perusteluita korvataan seuraavaksi: Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon väheneviä resursseja ei 
pidä käyttää aloitteessa vaadittujen selvitysten tekemiseen. Sosiaali- ja 
terveyslautakunta luottaa sosiaali- ja terveystoimialan henkilökunnan 
osaamiseen ja ammattitaitoon ja siihen, että potilaat kohdataan ja hoi-
detaan ihmisinä ja että tarvitsevat ohjataan hoitoon. Jos lisäkoulutusta 
henkilökunnalle katsotaan tarvittavan, se tulee hankkia neutraalilta toi-
mijalta, kuten esimerkiksi HUSilta. Lausunnon viimeinen kappale ennen 
esittelijän perusteluita poistetaan.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestysten 
tuloksena: 
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1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 10
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoi-
nen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Minna Lindgren

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi asian käsittelyn jatkamisen ää-
nin 10  - 2 (poissa 1). Äänestyksen jälkeen lautakunta jatkoi asian käsit-
telyä. 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 10
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati 
Juva, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoi-
nen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Minna Lindgren

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen  10 - 2 
äänin (poissa 1).

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi


