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Matkakortit ja kaavakkeet sukupuolineutraaleiksi

Sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toi-
sistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Osa ih-
misistä kokee sukupuoliristiriitaa ja identifioituu selvästi muuhun kuin syntymässä määritettyyn suku-
puoleen. Lisäksi on olemassa merkittävä joukko ihmisiä, jotka eivät koe olevansa sen enempää tyttöjä 
tai naisia kuin poikia tai miehiä. Osa kokee olevansa jotain näiden välillä, osa selvästi kauempana ko-
ko jaottelusta.
Yhteiskunta ja lainsäädäntö jakavat ihmisen monissa tilanteissa selkeästi kahteen eri sukupuoleen. 
Juridinen sukupuoli käy ilmi henkilötunnuksesta, ja sen muuttaminen/korjaaminen on monimutkainen 
ja pitkäkestoinen prosessi. Juridisen sukupuolen korjaaminen edellyttää toistaiseksi täysi-ikäisyyttä.
Joissakin tilanteissa lainsäädäntö edellyttää sukupuolen kirjaamista asiakirjoihin ja tilastoihin, eikä 
kaupunki voi siihen puuttua. On kuitenkin paljon tilanteita, joissa sukupuolen kirjaaminen ei ole vält-
tämätöntä, kuten matka- tai harrastuskortit. Mikäli sukupuolta kuitenkin halutaan tiedustella, tulisi esit-
tää useampia vaihtoehtoja, esimerkiksi tyttö tai nainen; poika tai mies; muu; en halua sanoa.  
Tällainen käytäntö helpottaisi erityisesti transnuoria, jotka eivät voi korjata juridista sukupuoltaan sosi-
aalisesta transitiosta huolimatta. He välttyisivät joutumasta kiusallisiin tilanteisiin esimerkiksi matkali-
pun tarkistuksessa. Lisäksi useampi sukupuolivaihtoehto parantaisi selvästi niiden ihmisten asemaa 
ja kokemusta, jotka eivät koe kuuluvansa kaksijakoiseen sukupuolijaotteluun. 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, et-
tei sukupuolta tarvitsisi kirjata HSL matkakortteihin.  Lisäksi esitämme, että kaikissa kaupungin käyt-
tämissä kaavakkeissa ja kyselyissä (paperisissa tai sähköisissä) annetaan vastaajalle mahdollisuus 
valita jokin muu vaihtoehto kuin tyttö/nainen tai poika/mies aina, kun se on juridisesti mahdollista.
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