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Hyvinvointia ja 
toimintakykyä 
sateenkaarinuorille
-hanke 
pähkinänkuoressa

• Seta toteuttaa kaksivuotista sateenkaarinuorten 
hyvinvointia edistävää hanketta (10/2021  ̶
08/2023) 

• Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan 
valtakunnallisesti sateenkaarevaa nuorisotyötä. 

• Kohderyhmänä 13-20-vuotiaat seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret sekä 
nuorten parissa toimivat ammattilaiset ja 
vapaaehtoiset

• Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet:
• Verkkonuorisotalo Loisteen perustaminen (Discord)
• Sateenkaarinuorisotyön verkosto

• Rahoitus OKM:n erityisavustukset nuorisoalan 
järjestöille koronakriisin nuoriin kohdistuneiden 
vaikutusten lieventämiseen 2021

• Yhteistyössä Sinuiksi ry (Sinuiksi tuki- ja 
neuvontapalvelu) & Yeesi ry

https://nuoret.seta.fi/verkkonuorisotalo-loiste/
https://nuoret.seta.fi/ammattilaisille/nuorisotyoverkostot/
https://www.sinuiksi.fi/tuki/
https://www.yeesi.fi/


Lainsäädäntö
• Yhdenvertaisuuslaki

• Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen 
oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslaki antaa syrjintäsuojan seksuaalisen suuntautumisen ja sateenkaariperhemuodon 
perusteella.

→ Sisältää viranomaisten, koulutuksen järjestäjän sekä työnantajan velvoitteen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

• Tasa-arvolaki ja syrjintäsuoja
• Lain tarkoituksena on paitsi estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa myös estää 

sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.
→ Tasa-arvolaki ei sisällä vain syrjintäkieltoa vaan se myös velvoittaa edistämään tasa-arvoa.

• Nuorisolaki
• Nuorisolaissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat lain keskeisiä tavoitteita, joilla ohjataan nuorisotyötä ja -

toimintaa.

• Lapsen oikeuksien sopimus
• Mm. jokaisen lapsen oikeus syrjimättömyyteen sekä mielipiteen ilmaisuun ja kuulluksi tulemiseen.
• ”Lapsen oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia”

• Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet
• Ilmaisevat asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön
• Niiden tehtävänä on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä
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Turvallisemman tilan
periaatteet

ja muut turvallisuutta lisäävät käytänteet



• Heteronormi = kaikki on heteroita, jollei toisin kerrota

• Sukupuolinormi = kaksi vastakkaista, muuttumatonta sukupuolta

• Sukupuolitetut wc-tilat sekä majoitus-, pukeutumis- ja liikuntatilat

o tosin jotkut saattavat myös tarvita niitä: sukupuolineutraalit sukupuolitettujen 
rinnalle (nuorten viesti)

• Tyttö-poika -jaottelu (ryhmät, majoitustilat jne.)

• Tieto vastaajan sukupuolesta tilastoinnissa ja kyselyissä

• Nuoren nimen lukeminen virallisista tiedoista → kysy mieluummin 
nuoren kutsumanimeä

o Unohda kokonaan deadname / haamunimi

• Stereotypioiden viljely

• Kaapista ulos repiminen, ”outtaaminen”

Turvallisempien kohtaamisten takaamiseksi
vältä näitä:



Suosi näitä:
• ”Muistuta, ettei itseään tarvitse lokeroida eikä kukaan 

ole velkaa mitään selityksiä kenellekään” (nuorten viesti)

• ”Asiallinen käyttäytyminen työntekijöiltä LGBTQIA+ 
asioihin liittyen” (nuorten viesti)

o Huomioi ohjaajan vaikutus siihen mitä uskaltaa sanoa, uskaltaako 

nuori olla oma itsensä jne.

• Puhu neutraalilla tavalla asioista ja vältä tarpeetonta 

vastakkainasettelua (nuorten viesti)

• Tarjoa lapsille ja nuorille tietoa sukupuolen ja 
seksuaalisuuden moninaisuudesta
o Sateenkaariteemojen käsittely ei voi olla valinta – lapsilla ja 

nuorille on siihen oikeus.

o Puhu lasten ja nuorten kanssa sateenkaarevasta moninaisuudesta 
positiiviseen sävyyn ja ikätasohuomioiden, riko hetero- ja 
sukupuolinormeja.

o Moninaisempaa puhetta sekä kasvatusta seksistä ja 
seksuaalisuudesta

• Puutu vihapuheeseen, kiusaamiseen ja 

kaikenlaiseen häirintään (nuorten viesti)

o Esim. mikään seksuaalinen suuntautuminen ei ole 

haukkumasana

o Kiusaaminen ei lopu heti ja se voi jatkua pitkäänkin 

aikuisten silmiltä piilossa.

• Osoita tukea esim. pride-liputuksella sekä 
osallistumalla pride -kuukauden teemoihin 
(nuorten viesti)

• Osoita liittolaisuutta käyttämällä esim. 
sateenkaariavainnauhaa tai -rintamerkkiä 
työajalla.



Muista myös:

• Päivittää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle

• Huomioida erityisen tuen tarpeet: esim. tilan täytyy olla 
esteetön

o Entä voiko tilasta tarvittaessa poistua huomaamattomasti?

• Sukupuolisensitiivinen ja moninaisuuden huomioiva kieli 
viestinnässä sekä kuvituksissa

o Tiedota sateenkaarierityisyyden huomioimisesta toiminnassanne 
näkyvästi

o Muilla kielillä viestittäessä sukupuolineutraalit pronominit 
vaihtoehdoiksi

• Keskustele sateenkaarinuorten kanssa yhdenvertaisuuteen 
liittyvistä tarpeista ja toimi niiden mukaisesti.



Tärkeintä tietää ✨

Jokaisella on oikeus:

• Määritellä tai olla määrittämättä itsensä

• Määritellä identiteetin sisältö

• Muuttaa identiteettiä tai sen määrittelyä

Kun oletat, oleta moninaisuutta!
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Seuraavat verkostotapaamiset

• Etätapaaminen Teamsissa ke 8.2.2023 klo 
14-16

• Tapaaminen Nuori23 -tapahtumassa 
Jyväskylässä ti 18.4.– to 20.4.2023

• Etätapaaminen Teamsissa ke 7.6.2023 klo 
14-16

https://nuoret.seta.fi/ammattilaisille/nuorisotyoverkostot/

https://nuoret.seta.fi/ammattilaisille/nuorisotyoverkostot/


Ota seurantaan Loisteen 
Tiktok ja Instagram
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• Sateenkaarevaa tietoa 
ja faktaa helposti 
lähestyttävällä tavalla

• Loisteen ohjelmasta 
tiedottamista

• Sateenkaarinuorten 
äänien esiin tuomista

• Nuorten kanssa 
toimiville tiedon 
jakamista
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Sanna Immonen
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p. +358 50 5483 322
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Eevi Harju
Nuorisotyöntekijä

Hyvinvointia ja toimintakykyä 
sateenkaarinuorille-hanke

p. +358 50 5483 345
eevi.harju@seta.fi
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