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Nuorisoneuvoston lausunto varavaltuutettu Sandra Hagmanin 
valtuustoaloitteesta sateenkaarinuorten tilanteen parantamisesta 
 
Yhä suurempi osa nuorista on tietoinen sateenkaarinuorten epätasa-arvoisesta        
tilanteesta ja aihe on jatkuvasti nuorten huulilla. Nuorisoneuvoston päätavoite on          
tuoda helsinkiläisten nuorten ääni kaupungin päätöksentekoon. Siksi       
sateenkaarinuorten aseman parantaminen on noussut yhdeksi kantavaksi teemaksi        
nuorisoneuvoston toiminnassa yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

Yhdenvertainen seksuaalikasvatus on kirjattu tavoitteeksi nuorisoneuvoston      
toimintasuunnitelmaan. Nuorisoneuvoston kasvatuksen ja koulutuksen     
toimialaryhmän tavoitteisiin kuuluvat lisäksi aloitteessa mainittujen unisex-vessojen       
saaminen koulujen tiloihin sekä koulujen liikuntatuntien biologisen sukupuoleen        
perustuvan jaon poistaminen. Nuorisoneuvosto toivoo, että nuorisoneuvostoa       
osallistetaan sateenkaarinuorten tilanteen parantamiseen. 

Kouluilla pitäisi ottaa sateenkaarinuoria enemmän huomioon. Jotta       
seksuaalikasvatuksesta saataisiin yhdenvertaista, täytyy kehittää niin      
oppimateriaaleja kuin opettajien osaamistakin. Nuorisoneuvosto toivoo kaupungin       
viestivän oppimateriaalien kehittämistarpeesta kustantamoille, sekä opettajien      
koulutusta asiaan kuuluvista aiheista lisättävän. Osa opetuksesta voitaisiin myös         
mahdollisuuksien mukaan hankkia koulujen ulkopuolisilta tahoilta. 

Oppilas- ja opiskelijahuollolla on vastuualueensa koulua käyvien hyvinvoinnista        
huolehdittaessa. Myös heidän koulutustaan sateenkaarinuorten asioissa täytyisi       
lisätä, jotta voidaan turvata tasalaatuinen oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnista         
huolehtimisen taso. 

Sateenkaarinuorten täytyy saada tukea myös koulun ulkopuolelta. Tässä astuu         
kuvaan muun muassa mielenterveyspalveluiden henkilöstö, jolle pitäisi niin ikään         
taata tarvittavat valmiudet sateenkaarinuorten asioiden käsittelemiseen.  

Hiljattain suljettu nuorten toimintakeskus Happi oli hyvä esimerkki tilasta, jossa          
yhdistyivät sekä sateenkaarinuorille varattu turvallinen tila että kaikkien nuorten         
yhteinen oleskelu. Nuorisoneuvoston toiveena olisi, että kaupunkiin luotaisiin lisää ja          
aiempaa enemmän vastaavia tiloja. Yksinomaan sateenkaarinuorille tarkoitetut tilat        
antavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen ja vertaistuen antamiseen. Yhteisillä tiloilla        
taas varmistetaan se, ettei sateenkaarinuoria jatkuvasti eristetä ja siten jopa          
vieraannuteta muista nuorista. 

Täten nuorisoneuvosto haluaa esittää, että sateenkaarinuorten tilanteen       
parantaminen on tärkeä kokonaisvaltainen prosessi, johon liittyy asenteiden ja         
sosiaalisten normien muutoksen lisäksi niin tilojen, fasiliteettien kuin koulutuksen         
kehittämistä. Tällä kehitystyöllä pystymme ehkäisemään ja vähentämään       
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sateenkaarinuoriin kohdistuvaa syrjintää, kiusaamista ja väkivaltaa sekä tukemaan        
aktiivista syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan vastaista toimintaa monella tasolla.  
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