
 

 
Tehtävä: Suomen translaki loukkaa ihmisoikeuksia 
 
Sopii kaikenkokoisille ryhmille 
Vie aikaa noin 30 minuuttia 
Mitä tarvitsen? Tehtävänantomonisteet, kyniä, opiskelijoille puhelimet / tabletit / tietokoneet 
videoiden katsomista varten 
 
Harjoituksen tavoitteina on: 

• lisätä opiskelijoiden tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta ja Suomessa 

tapahtuvista transihmisiin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista 

• herättää halua toimimaan transihmisten oikeuksien puolesta 

• antaa valmiuksia vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen tavoitteluun 

 

1. Kerro opiskelijoille lyhyesti, että tehtävä käsittelee transihmisiin kohdistuvia 

ihmisoikeusloukkauksia Suomessa. Opiskelijoiden tehtävänä on videoiden ja verkkosivujen 

avulla tutustua Suomen nykyiseen translakiin ja sen epäkohtiin. Voit myös kysyä 

opiskelijoilta heidän ennakkotietojaan ihmisoikeuksiin ja sukupuolen moninaisuuteen 

liittyen. 

 

2. Jaa opiskelijat pienempiin ryhmiin. Anna heille tehtävänantoa koskevat monisteet. 

Ryhmiin jakautumiseen ja videoiden katsomiseen on hyvä varata aikaa noin 10 minuuttia, 

pienryhmätyöskentelyyn noin 10 minuuttia ja purkuun noin 10 minuuttia. Tehtävän voi 

toteuttaa myös itsenäisenä työskentelynä. 

 

3. Pienryhmätyöskentelyn jälkeen pyydä ryhmiä esittelemään lyhyesti videonsa ja vastaukset 

annettuihin kysymyksiin. 

 

4. Purkakaa tehtävä keskustelemalla yhteisesti seuraavista kysymyksistä. Vaihtoehtoisesti 

kysymyksistä voi keskustella pienryhmissä tai itsenäisesti kirjoittamalla. 

• Miltä videoiden katsominen ja tehtävien tekeminen tuntui? 

• Millaisiin epäkohtiin sinä haluat tavoitella muutosta yhteiskunnassa? 

• Olisitko itse valmis toimimaan translain uudistamisen eteen? Millaisin keinoin 

haluaisit vaikuttaa asiaan? 

 
 
 
  



 

Tehtävämonisteet: 
 
 

Ryhmä 1: 

 

Tutustukaa oheisen videon avulla transihmisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin 

Suomessa. Vastatkaa videon pohjalta alla oleviin kysymyksiin. Varautukaa lopuksi 

esittelemään videonne ja vastauksenne koko luokalle. 

 

Video: 

Tuure Boelius - Viikon tärkein video. #PRIDEWEEK https://youtu.be/0ZejdqEY5xw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymykset: 

 

1. Mitä tarkoittaa sukupuolen juridinen vahvistaminen? Millaisia ennakkoehtoja nykyinen 

translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle? 

2. Millä tavoin Suomen nykyinen translaki loukkaa ihmisoikeuksia? Millaisia epäkohtia se 

sisältää erityisesti lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta? 

3. Millaisia uudistuksia translakiin vaaditaan? Miten translain uudistus muuttaisi 

transihmisten elämää? 

4. Miten translain uudistamiseksi voi vaikuttaa? Entä mikä motivoi toimimaan 

ihmisoikeusaktivistina? 

 

  

https://youtu.be/0ZejdqEY5xw


 

 

Ryhmä 2: 

 

Tutustukaa oheisen videon avulla transihmisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin 

Suomessa. Vastatkaa videon pohjalta alla oleviin kysymyksiin. Varautukaa lopuksi 

esittelemään videonne ja vastauksenne koko luokalle. 

 

Video:  

mansikkka - MP TRANSLAKI: https://youtu.be/J7BMCwujuao 

 
Kysymykset: 

 

1. Mitä tarkoittaa sukupuolen juridinen vahvistaminen? Millaisia ennakkoehtoja nykyinen 

translaki asettaa sukupuolen juridiselle vahvistamiselle? 

2. Millä tavoin Suomen nykyinen translaki loukkaa ihmisoikeuksia? Millaisia epäkohtia se 

sisältää erityisesti lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta? 

3. Millaisia uudistuksia translakiin vaaditaan? Miten translain uudistus muuttaisi 

transihmisten elämää? 

4. Miten translain uudistamiseksi voi vaikuttaa? Entä mikä motivoi toimimaan 

ihmisoikeusaktivistina? 

 
  

https://youtu.be/J7BMCwujuao


 

 
Ryhmä 3: 
 
Tutustukaa oheisten videoiden avulla transihmisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin 

Suomessa. Vastatkaa videon pohjalta alla oleviin kysymyksiin. Varautukaa lopuksi 

esittelemään videonne ja vastauksenne koko luokalle. 

 

Videot: 

• Amnesty International - Suomen osasto - Sakris Kupila: 

"Suomen epäinhimillinen translaki on korjattava!": 

https://youtu.be/pC56iKhdyYE 

 

 

 

 

 

 

 

• SetaFinland - Kuuluu kaikille -translakikampanja: Santeri & 

Tyler: https://youtu.be/TTnDvdekcU0 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trasek & Miltton - Translaki 2019: 

https://vimeo.com/332433486 

 

 

 

Kysymykset: 

 

1. Mitä tarkoittaa sukupuolen juridinen vahvistaminen? Millaisia 

ennakkoehtoja nykyinen translaki asettaa sukupuolen 

juridiselle vahvistamiselle? 

2. Millä tavoin Suomen nykyinen translaki loukkaa ihmisoikeuksia? Millaisia epäkohtia se 

sisältää erityisesti lasten ja nuorten oikeuksien näkökulmasta? 

3. Millaisia uudistuksia translakiin vaaditaan? Miten translain uudistus muuttaisi 

transihmisten elämää? 

4. Miten translain uudistamiseksi voi vaikuttaa? Entä mikä motivoi toimimaan 

ihmisoikeusaktivistina? 
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Lisätietoja ja materiaalia translain uudistamisesta 
 
Voitte hyödyntää vastauksissanne videon lisäksi seuraavia materiaaleja: 
 

• Amnesty - Transihmisten oikeudet: 
https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/itsemaaraamisoikeus-
sukupuoleen/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Amnesty - Vetoomus itsemääräämisoikeuteen perustuvasta 
translaista kaikille: 
https://www.amnesty.fi/vetoomukset/translain-taytyy-taata-
itsemaaramisoikeus-kaikille/ 
 

 
 
 
 
 
 

• Translaki 2019 -kampanjan verkkosivut: 
https://www.translaki2019.fi/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Kuuluu kaikille -kampanjan verkkosivut: https://translaki.fi/ 
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