Tämä tietopaketti on sinulle, joka päätät miten
yhdenvertaisuutta edistetään hyvinvointialueiden palveluissa.
Me sateenkaari-ihmiset olemme niin asiakkaita,
asiantuntijoita kuin hyvinvointia edistävien järjestöjen väkeä.
Tavoitteemme on auttaa hyvinvointialueiden viranhaltijoita ja
päättäjiä täyttämään lakisääteisiä tehtäviään ja edistämään
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ollaan yhteydessä!

Terveisin,
Sakris Kupila
Setan puheenjohtaja

Sateenkaariperheitä
elää kaikissa Suomen
kunnissa!

Syrjintää
sote-palveluissa oli
kokenut 40 %
intersukupuolisista

Sateenkaarinuoret:
"Me haluamme olla näkyvä
osa yhteisöä ja saada
laadukkaita palveluita."

5-15% väestöstä kuuluu
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin

Joka
kolmas

Kokenut syrjintää sosiaali- ja
terveyspalveluissa viimeisten
12 kuukauden aikana (FRA 2020)

sateenkaariseniori
jättää käyttämättä
palveluita syrjinnän
pelossa.
(Jalava 2013)
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Sateenkaariseniorit:

Äitiysneuvoloissa
terveydenhoitajilla on
puutteellisesti tietoa äitiyden
tunnustamisesta ja
oikeusvaikutuksista.
Myös moninaisuuden
kohtaamisessa on haasteita.
(Sateenkaariperheet ry:n
kysely 2021)

"Emme halua uudestaan
takaisin kaappiin
vanhalla iällä!"

Sateenkaariperheet:

39 %

välttää kulkemasta käsi
kädessä samaa
sukupuolta olevan
kumppaninsa kanssa
(FRA 2020)

Trans- ja muunsukupuoliset:
"Meidän täytyy voida
uskaltaa tulla
palveluihin omana
itsenämme."
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Hyvin avoin
sateenkaarevuudestaan
ikäryhmittäin
(FRA 2020)

"Perheiden moninaisuus
on oltava osa jokaisen
ammattilaisen
osaamista."
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Seta on 1974 perustettu valtakunnallinen
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen
ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö.
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66 %

sateenkaariperheiden
vanhemmista on
viimeisen vuoden aikana
pelännyt tulevansa
syrjityksi.
(Sateenkaariperheet ry:n
jäsenkysely 2020)

Kirje sateenkaarinuorilta

Moikka aluevaltuutettu!
Myös me sateenkaarinuoret olemme osa yhteisöä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden
asiakaskuntaa. On tärkeää, että myös meidät huomioidaan palveluiden suunnittelussa ja
toteutuksessa.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisää tietämystä moninaisuudesta ja sateenkaarinuorten
kanssa toimimisesta, sillä myös sateenkaarinuorten tulee voida asioida palveluissa turvallisesti.
Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden lisäksi työntekijöillä tulee olla
tietoa myös suhteiden monimuotoisuudesta. On tärkeää, että työntekijöillä on perustietoa
moninaisuudesta ja työkaluja sateenkaarinuorten yhdenvertaiseen kohtaamiseen.
Koemme ongelmaksi palveluiden heteronormatiivisuuden. Sitä on purettava, ja itsemäärittelyoikeuden on toteuduttava myös sateenkaarinuorten kohdalla!
Juuri nyt sateenkaarinuorten kynnystä hakeutua tarvitsemiinsa palveluihin nostaa toistuva
väärien termien ja oletusten kohtaaminen, mikä on nuorille kuormittavaa ja toiseuttavaa.
Perusolettamuksena sote-palveluissa ei saa olla, että jokainen asiakas on cissukupuolinen ja
hetero.
Erityisesti mielenterveyspalveluiden toimivuutta on parannettava: hoitoon tulee päästä nopeasti
ja matalalla kynnyksellä. Tiesitkö, että sateenkaarinuorilla on korostunut riski kohdata erilaisia
mielenterveysongelmia? Siksi ennaltaehkäisevää työtä on painotettava. Myös
mielenterveyspalveluiden ammattilaisilla tulee olla tietämystä moninaisuudesta ja
sateenkaarinuorten kohtaamisesta.
Sateenkaari-ihmisistä puhutaan edelleen ”niinä” tai jonain poikkeavana. Sinulla on päättäjänä
suuri vaikutus ihmisten ajattelutapoihin ja asenteisiin. ”Me ja ne” -näkökulmien sijaan toivomme
inklusiivista kielenkäyttöä sekä yhdenvertaista päätöksentekoa ja viestintää. Me
sateenkaarinuoret haluamme olla näkyvä osa yhteisöä.
Onnea ja viisautta vastuulliseen tehtävään toivottaen,

Elina, Saara, Jimi, Eli, Saara, Sofia, Janne, Mei, Eva, Nella, Ren
Setan nuorisotoimikunta

Sateenkaariperheet
tarvitsevat saman tuen kuin
muut perheet
Mikä sateenkaariperhe?

Sateenkaariystävällisellä hyvinvointialueella:
1. Jokaisella lapsella on oikeus kaikkiin
vanhempiinsa
2. Jokaisella perheellä on oikeus yhteiskunnan
ja yhteisön tukeen
3. Jokaisella yksilöllä on oikeus unelmoida
lapsiperheellistymisestä,
yhdenvertaiset mahdollisuudet yrittää,
ja tulla lohdutetuksi, jos perhetoive ei toteudu
Sateenkaariperheet ry:n poliittiset tavoitteet 2022-2023 luettavissa
https://sateenkaariperheet.fi/vaikuttamistyota/poliittiset-tavoitteet/

Sateenkaariperheet ovat lapsiperheitä, joissa
yksi tai useampi vanhemmista kuuluu
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.
Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja
ja perheet ovat keskenään hyvinkin erilaisia.
Sateenkaariperheet voivat olla muodoltaan
esimerkiksi kahden vanhemman ydinperheitä,
yhden vanhemman perheitä tai useamman
kuin kahden vanhemman apilaperheitä.
Joukkoon mahtuu uusperheitä,
adoptioperheitä ja sijaisperheitä. Lapsia
syntyy ja tulee sateenkaariperheisiin eri
tavoin, esimerkiksi adoption,
sijaisvanhemmuuden tai hedelmöityshoitojen
avulla. Vanhempien sukupuolen kokemukset
ovat moninaisia.

Miten hyvinvointialue edistää sateenkaariperheiden hyvinvointia?
Aluevaltuustot ovat avaintoimijoita turvallisten ja yhdenvertaisten palveluiden tuottamisessa myös
sateenkaariperheille. Ensiarvoisen tärkeää on sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten
osaaminen ja valmiudet kohdata moninaisia perhetilanteita. Yhdenvertaisuuskysymykset tulee
sisällyttää hyvinvointialueen strategioihin ja suunnitelmiin keskeisinä, läpileikkaavina periaatteina.
Perheoikeudellisissa palveluissa tarvitaan päivitettyä osaamista uuden lapsenhuoltolain
mahdollisuuksien täydessä käyttöönotossa ja useamman kuin kahden vanhemman perheiden ja
kumppanuusvanhempien kysymyksissä.
Julkisten hedelmöityshoitojen resursseja on lisättävä, jotta niitä olisi saatavana yhdenvertaisin
perustein. Palvelujen on tuettava tahattomasti lapsettomien perheellistymistä. Hedelmöityshoitoihin
on päästävä nopeasti ja hoitokertoja on oltava riittävästi. Myös sateenkaari-ihmisiä tuettava
tahattoman lapsettomuuden kriisissä.
Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien on saatava riittävää ja kattavaa hedelmällisyysneuvontaa, ja heille
on tarjottava sukusolujen tallettamista ennen sukupuolenkorjaushoitoja.
Kahdessa kodissa asuvien lasten arjen tilanteita on kyettävä ratkaisemaan: koulumatkat, perhepalvelut
ja terveydenhuolto turvattava molemmissa kodeissa.
Lastensuojelussa tarvitaan rohkeutta ottaa sateenkaariperheet huomioon myös potentiaalisina
sijaisvanhempina ja adoptiohakijoina. Sosiaalityöntekijöiden osaamisen on oltava ajan tasalla.
Sote- ja kasvatusalan ammattilaisille koulutusta sateenkaariperheiden ja ennen kaikkea sukupuolen
moninaisuuden kohtaamiseen.

10 askelta
sateenkaariperheen
kohtaamiseen:

Sateenkaariystävällisellä
hyvinvointialueella:

Kyky kohdata perheiden moninaisuus kuuluu
ammattilaisen ammattitaitoon. Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuslait velvoittavat ammattilaisia
kohtaamaan sateenkaari-ihmisiä ja heidän perheitään
tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti niin julkisten kuin
kolmannen sektorin palveluiden parissa.
On tärkeää, että työntekijä osaa nähdä perheen koko
tilanteen ja soveltaa byrokratian ohjeita
asiakaslähtöisesti niihin perheisiin, joita ei ole otettu
huomioon lakeja ja ohjeita säädettäessä. Perheen voi
nähdä asiakkaan resurssina.
Monet sateenkaari-ihmiset ovat kokeneet elämänsä
aikana syrjintää tai heillä on ikäviä kokemuksia
palveluiden parista. Kaikki sateenkaariperheet eivät hae
apua kriisitilanteissa syrjinnän pelon vuoksi. On tärkeää
tehdä näkyväksi viestinnässä, materiaaleissa ja
toiminnassa, että palvelut tuotetaan siten, että
sateenkaariperheet ja heidän erityistarpeensa
huomioidaan.

Materiaaleja perheiden kanssa
työskenteleville verkkosivuiltamme
Sateenkaariperheet varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
Opas kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.
10 askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen. Opas
lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.
Sateenkaariperhe sijaisperheenä. Opas lastensuojelun
perhehoidon ammattilaisille.
Tutkittua tietoa sateenkaariperheistä ja
sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista.
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Pyri perheen
parhaaseen

9

Uskalla kohdata ja
soveltaa

8

Tiedosta oma
osaaminen – ja luota
siihen

7

Tiedosta vallitsevat
normit ja pyri niistä irti
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Arvioi, missä
tilanteessa tarvitset
lisää tietoa ja etsi sitä
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Kuuntele aktiivisesti

4

Käytä avoimia
kysymyksiä
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Tunnusta, jos sinulla ei
ole riittävästi tietoa

2

Toimi
sateenkaariturvallisesti

1

Toimi ammatillisesti

Turvallisuuden, ilon ja ylpeyden asialla
Sateenkaariperheet ry on valtakunnallinen lastensuojelu- ja
perhejärjestö, joka tekee työtä sateenkaariperheiden ja perhettä
suunnittelevien hyvinvoinnin, mahdollisuuksien ja oikeuksien
edistämiseksi. Toimimme edunvalvojana, kouluttajana ja
tiedontuottajana. Tarjoamme neuvontaa, vertaistukea, ammatillista
tukea ja mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle ympäri Suomen.

www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi
@sateenkaariperheet

Hei, me olemme sateenkaariseniorit!
Sateenkaariseniorit ry:n tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin
jokaiselle on luotu yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja palveluiden
turvallisuus on taattu. Sinä, hyvä aluevaltuutettu, olet avainasemassa
tämän tavoitteen toteuttamisessa ja sen varmistamisessa, että
kaikenikäisten yhdenvertaisuus toteutuu hyvinvointialueellasi.

Ikääntyneitä sateenkaari-ihmisiä elää kaikissa Suomen kunnissa ja hyvinvointialueilla ja heidät
on otettava huomioon sosiaali- ja terveyspalveluita järjestäessä. Tavoitteenamme on, että
ikääntyneiden palveluissa osataan kohdata sateenkaariseniorit sensitiivisesti sekä tunnistaa
heidän toimintakykyynsä ja hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä ja niistä nousevia tarpeita.

Sateenkaariseniorien näkymättömyys
Vuonna 2021 tuli kuluneeksi 50 vuotta homoseksuaalisten tekojen dekriminalisoinnista ja
40 vuotta homouden sairausleiman poistosta Suomessa. Sateenkaariseniorit ovat
kasvaneet ja eläneet maassa, jossa heitä on pidetty rikollisina ja sairaina ja jossa heidän on
vähintäänkin toivottu pysyvän näkymättömissä. Historian varjo sateenkaari-ihmisten
elämään on pitkä.
Näkymättömyys näyttäytyy aktiivisena hiljaisuutena ja puhumattomuutena, joka tapahtuu
niin yhteiskunnan tasolla kuin arjen kohtaamisissakin. Se, että sukupuolen ja seksuaalisen
suuntautumisen moninaisuudesta vaietaan, viestii siitä, ettei asioista ole soveliasta puhua.
Tämä vahvistaa kaapissa olemista ja ylläpitää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin
liitettyjä tabuja ja normeja.
Sateenkaarisenioreiden näkymättömyys niin palveluissa kuin yhteiskunnassakin on yhä
haaste ja suomalaisen selvityksen mukaan palveluissa ajatellaan, ettei
sateenkaarisenioreita esimerkiksi olisi asiakkaina. Sosiaali- ja terveysalalla toimivan
ammattiosaamiseen kuuluu asiakkaan kohtaaminen elämänhistorioineen ja arvoineen.

Sateenkaariseniorit

Sateenkaariseniorien kohtaama syrjintä
Sateenkaariseniorit kohtaavat syrjintää monella eri elämän osa-alueella. Sateenkaarisenioreita
huolettavat syrjintä, leimaaminen ja häirintä niin muiden asiakkaiden kuin henkilökunnankin
taholta. Palveluiden välttelyllä voi olla monia vakavia seurauksia yksilön elämään niin
sosiaalisesti kuin terveydenkin kannalta.
EU:n perusoikeusvirasto kyselyn mukaan 26 % yli 55-vuotiaista sateenkaarisenioreista
Suomessa on kokenut syrjintää seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen vuoksi
viimeisen 12 kk aikana jollakin elämän osa-alueellaan. Suomalaisen selvityksen mukaan 30 %
sateenkaarisenioreista kertoi jättäneensä käyttämättä sosiaali- tai terveyspalveluita kerran tai
useammin epäasiallisen kohtelun tai syrjinnän pelossa.
Suomen vanhuspalvelulaissa kirjataan, että kunnan tulisi taata sosiaalipalvelut sisällöltään,
laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön sosiaalinen turvallisuus
edellyttävät. Palvelut on lisäksi järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön
saatavissa yhdenvertaisesti. Onkin tärkeää pohtia, miten palveluista voisi tehdä turvallisia
kaikille ja siten laskea osallistumisen kynnystä palveluihin ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.
Seuraavat tavoitteet huomioimalla sateenkaariseniorien yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
pystytään edistämään aktiivisesti hyvinvointialueilla. Mikäli hyvinvointialueesi sote-palveluissa
kaivataan lisätietoa tai koulutusta meitä koskevissa asioissa, saa yhdistyksestämme lisätietoa!
Ikääntyneiden palveluissa on riittävä osaaminen kohdata sateenkaariseniorit sensitiivisesti
ja valmiudet tunnistaa eriarvoisuutta, ikääntyneiden moninaisuutta sekä siihen liittyviä
erilaisia lähtökohtia / elämänkulkua.
Ikääntyneiden palveluissa osataan vastata sateenkaarisenioreiden tarpeisiin ja tunnistaa
sateenkaarisenioreiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin heikentävästi vaikuttavia tekijöitä tai
niiden mahdollisuutta.
Kotihoidossa on osaamista kohdata sukupuolen moninaisuutta ja työkaluja hoitotyön
laadukkaaseen toteutukseen.
Ikääntyneiden palveluissa panostetaan sosiaaliseen saavutettavuuteen eli siihen, että
ikääntyneille suunnattu toiminta ja palvelut koetaan turvalliseksi ja avoimeksi, ja joissa
jokainen ikääntynyt tulee kohdatuksi ja nähdyksi omana itsenään.
Jokaisella työntekijällä on vastuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta
ikääntyneiden palveluissa. Ammattilaisilla tulisi olla sensitiivisen kohtaamisen taitoja sekä
osaamista ja ymmärrystä sateenkaarisenioreiden kohtaamista haasteista sekä tarpeista.
Erilaisten elämäntarinoiden ja -tilanteiden sekä pelkojen ymmärtäminen mahdollistaa
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tarpeiden tunnistamisen ja asiakaslähtöisen kohtaamisen.
Kaikilla ikääntyneillä, kaikissa kunnissa, tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään
ja omannäköiseen elämään – myös sateenkaarisenioreilla.
Risto Hartikainen, puheenjohtaja
puheenjohtaja@sateenkaariseniorit.fi
sateenkaariseniorit.yhdistysavain.fi

Suvi Kehälinna, sihteeri
sihteeri@sateenkaariseniorit.fi

Sateenkaariseniorit
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