
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2020 1 (5)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/7
14.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

§ 7
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sa-
teenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä

HEL 2019-011602 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Mika Ebelingin ehdotuksesta. 

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596

sini.perho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 06112019 Hagman Sandra, Sateenkaarinuorten tilan-
teen parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana. Hel-
singin nuorisopalvelut jatkavat sateenkaarevan nuorisotyön toteutta-
mista ja edelleen kehittämistä, henkilökunnan tietoisuuden ja osaami-
sen kehittämistä sekä sateenkaarevien nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksien eteenpäinviemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän 
työhön on varauduttu toimialan nykyisessä talousarviossa.

Sateenkaareva työ Helsingin Nuorisopalveluissa ja yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa

Nuorisopalveluiden näkökulmasta aloite sateenkaarevan nuorisotyön 
edelleen kehittämisestä on tärkeä. Sateenkaarevien nuorten hyvinvoin-
nin edistämisessä nuorisotyöllä on tehtävänsä, joka on tunnistettu: Hel-
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singin nuorisopalveluissa on viime vuosina suunnitelmallisesti kehitetty 
ja toteutettu sateenkaarevaa toimintaa nuorille. Taustana kehittämis-
työssä on Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelma vuosille 2014–2017, jossa asetettiin tavoitteita työlle. 
Esimerkiksi henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja sateenkaarevan 
Happi Pride-tilan avaaminen vuonna 2017 ovat tulosta tästä. Vuosien 
2018–2019 kehittämishankkeen jälkeen perustettiin myös sateenkaa-
revaa työtä päätoimisesti tekevä nuorisotyöntekijän vakanssi. Sateen-
kaareville nuorille turvallisia tiloja ja toimintaa kehitetään yhdessä kau-
pungin sisäisten kumppaneiden sekä yhteistyökumppaneiden, kuten 
Helsinki Pride-yhteisö ry:n ja Sirkus Magenta ry:n kanssa. Toimintaa 
sateenkaarinuorille toteutetaan niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksi 
ja viestinnässä pyritään huomioimaan monikielisyys. 

Monipuolista, matalankynnyksen vertaistoimintaa on järjestetty viikoit-
tain eri ikäryhmille. Kerran viikossa on ollut tapaamisia 13–17-, 16–25- 
ja 18–25-vuotiaille. Viikoittaisia tapaamisia näiden lisäksi järjestetään 
myös erilaisilla painotuksilla kuten UngPride-iltoja, Sateenkaarisirkusta 
ja Gaymers’ nightia. UngPride-illat ovat suunnattu ruotsinkielisille 13-
25-vuotiaille sateenkaarinuorille. Sateenkaarisirkus tarjoaa mahdolli-
suuden liikkua ja harrastaa sirkusta matalalla kynnyksellä, turvallisessa 
ympäristössä. Sateenkaarisirkusta 13–25-vuotiaille ovat toteuttamassa 
Sirkus Magenta ry yhteistyössä sateenkaarevan nuorisotyön kanssa. 
Gaymers’ night kokoaa 16–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvia avoimiin peli-iltoihin PC-, konsoli- ja lautapelien paris-
sa kerran viikossa Pelikeskus Scoressa Oulunkylässä.

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä loppuvuonna 2019, Happi 
Pridessä toteutettu sateenkaareva toiminta jatkaa Ungdomsgård 
Drumsössä Lauttasaaressa. Työntekijät ovat tutustuneet nuorten kans-
sa uuteen tilaan yhdessä etukäteen ja toiminta jatkuu siellä vuoden 
2020 tammikuun alussa. Lauttasaaressa sijaitseva tila on väistötila, jos-
ta sateenkaareva toiminta siirtyy pysyvään tilaan Rikhardinkadulle ke-
sän-syksyn 2020 aikana.

Nuorisopalveluiden sateenkaareva toiminta on 13–29-vuotiaille seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja sateenkaariteemoja poh-
tiville nuorille. Ungdomsgård Drumsön sateenkaarevassa kohtaus- ja 
oleskelutilassa nuoret voivat nauttia kupillisen kuumaa, jutella ja pelail-
la, olla rennosti mukavassa seurassa tai osallistua ohjattuun teemalli-
seen toimintaan. Joka toisena maanantaina on tarjolla kaksikielinen ta-
paaminen 18–29-vuotiaille (alkaen 13.1.), keskiviikkoisin on ilta 16–25-
vuotiaille (8.1.20 alkaen), torstaisin kokoontuu ruotsinkielinen UngPride 
13–25-vuotiaille (alkaen 9.1.) ja joka toinen perjantai on ilta 13–17-vuo-
tiaille (alkaen 10.1.).  Gaymers’ night jatkaa toimintaansa kerran viikos-
sa 16–25-vuotiaille nuorille peli-illoissa. Lisäksi sateenkaarevaa toimin-
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taa toteutetaan vuonna 2020 eri alueilla, kuten Vesalassa, Malmilla ja 
Vuosaaressa. Kesällä sateenkaareva nuorisotyö osallistuu Helsinki 
Pride- yhteisö ry:n järjestämään Pride-viikkoon, toteuttamalla monipuo-
lista ohjelmaa osana Nuorten Pride-viikkoa. Monipuolinen ja eri alueilla 
toteutettava toiminta mahdollistaa nuorten osallistumista myös lähellä 
omaa asuinpaikkaa.

Nuorisopalvelut toteuttaa sateenkaarevaa nuorisotyötä yhteistyössä 
erityisesti Kasvatuksen – ja koulutuksen ja Sosiaali- ja terveystoimialo-
jen kanssa. Nuoria ohjataan sateenkaarevaan nuorisotyöhön esimer-
kiksi kouluista kuraattorien ja psykologien toimesta. Nuorten kanssa 
toimivia ammattilaisia myös konsultoidaan ja ollaan mukana koulujen ja 
oppilaitosten tapahtumissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä muihin 
kaupungin ja järjestöjen palveluihin tehdään palveluohjausta.

Sateenkaarevien nuorten kuuleminen

Nuorisopalveluiden sateenkaarevassa työssä ohjataan ja kannustetaan 
nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan monin tavoin. Happi Pridessä 
mukana olevat nuoret ovat jakaneet tietoa sateenkaarevien nuorten 
hyvinvoinnista, heidän toiveistaan ja tarpeistaan nuorisotyöntekijöille, 
Nuorisoneuvostolle sekä mm. kaupungin valtuutetuille sekä muille vai-
kuttajille. Nuoret ovat saaneet nuorisotyöntekijöiltä tukea vaikuttamis-
toimintaan nuorten esiin nostamissa asioissa. Nuoret ovat olleet suun-
nittelemassa ja toteuttamassa sateenkaariaiheista Normiton- podcastia 
yhteistyössä Signaalimedian kanssa. Nuorten äänen kuulumiseksi ta-
voitteena on vahvistaa yhteistyötä edelleen Nuorisoneuvoston sekä 
Nuorten ääni- toimituksen kanssa em. asioihin vaikuttamisessa. Myös 
toiminta vuosittaisen Nuorten Pride-viikon aikana mahdollistaa nuorten 
osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuorisopalvelut myös 
seuraa sateenkaarevien nuorten elinoloihin liittyvää tutkimusta ja hyö-
dyntää tietoa nuorisotyön kehittämisessä.

Vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria ohjataan myös muun vaikuttami-
sen pariin. Happpi Priden nuoria on mukana Setan nuorisotoimikun-
nassa ja heitä tuetaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia saada äänen-
sä kuuluviin ja vuoropuheluun päätöksenteossa. Esimerkiksi UngPriden 
aktiivinuoret ovat tehneet aloitteen sateenkaarevasta tilasta vuonna 
2017.

Sateenkaareville nuorille turvallisempia tiloja

Sateenkaareville nuorille turvalliset wc-tilat ja laajemminkin jokaisen 
nuoren turvallisen osallistumisen mahdollistavat tilat ovat keskeinen 
kehittämisen kohde nuorisotyössä. Turvallisempien tilojen toteuttami-
nen vaatii teknisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi ilman sukupuolimer-
kintää olevien ja erillisten wc-tilojen, järjestämistä. Lisäksi tarvitaan 
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henkilökunnan tietoisuutta turvallisten tilojen rakentamisesta; yhteistä 
keskustelua siitä, kuinka pyritään lisäämään inkluusiota ja pystytään 
huomioimaan kaikkien käyttäjien tarpeita paremmin - mitä jokaiselle 
nuorelle turvallinen tila tarkoittaa. 

Nuorisopalveluissa on jo Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvosuunnitelmaan liittyvässä kartoituksessa vuonna 2013 nous-
sut nuoriso-ohjaajien tarve osaamisen kehittämiseen sukupuoli- ja sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamisesta ja sateenkaa-
revasta nuorisotyöstä. Osaamisen kehittämistä on toteutettu niin koulu-
tuksin kuin vertaisoppimista hyödyntäen. Kouluttajina ovat olleet mm. 
SETA ry:n, Helsinki Pride-yhteisö ry:n (aiemmin HeSeta ry) ja Sirkus 
Magenta ry sekä nuorisopalveluiden omat sateenkaarevassa työssä 
pidempään toimineet työntekijät. 

Henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi on käynnistetty vuonna 2019 
yhteensä seitsemälle nuorisotyöyksiköille eli noin kolmasosalle yksi-
köistä perehdytystä ja koulutusta sateenkaarevasta nuorisotyöstä. 
Toiminnallisissa koulutuksissa hyödynnetään sosiaalisen sirkuksen 
menetelmiä, sateenkaarevan nuorisotyön kohderyhmän tuntemusta ja 
nuorten omia kokemuksia. Koulutukset toteuttaa Sirkus Magenta ry ja 
Helsingin kaupungin sateenkaareva nuorisotyö. Koulutuksia pyritään 
jatkamaan vuonna 2020 jatkokoulutuksella jo mukana olleiden seitse-
män nuorisotyöyksikön henkilökunnalle sekä uusille nuorisotyöyksiköil-
le peruskoulutuksena. Lisäksi järjestetään räätälöity peruskoulutus 
asiantuntijoille ja johtoryhmälle. Työyhteisöjen yhteiset koulutukset an-
tavat hyvän pohjan sateenkaarinuorten kohtaamiselle sekä turvallisem-
pien tilojen luomiselle.

Nuorisopalveluissa tehdään selvitys nuorisotilojen sateenkaareville 
nuorille sopivista wc-tiloista keväällä 2020 ja arvioidaan sen pohjalta 
jatkotoimenpiteet.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.3.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sandra Hagmanin 
ja 18:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa vaaditaan kaupun-
gilta aktiivisia toimia sateenkaarinuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Lausuntoa on pyydetty myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
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Sini Perho, suunnittelija, puhelin: 310 71596
sini.perho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 06112019 Hagman Sandra, Sateenkaarinuorten tilan-
teen parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


