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Liite 1 Koulutustoiminta  10 

 11 

Toiminta-ajatus ja yleiset tavoitteet 12 

 13 

Setan koulutustoiminta on keskeinen ja näkyvä osa Setan yleisten tavoitteiden sekä sen eri strategioiden ta-14 

voitteiden toteuttamisessa. Setan koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä sekä yleistä että ammatillista tie-15 

toutta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Tavoitetta toteutetaan kouluttamalla am-16 

mattilaisia ja ammattiin opiskelevia sekä lisäämällä jäsenjärjestöjen valmiuksia toteuttaa omia koulutuksiaan. 17 

Osallistumiset erilaisiin yleisötapahtumiin kuten messuille ja asiantuntijapäiville ovat myös keino lisätä 18 

yleistä tietoutta ja ammatillista osaamista sateenkaarevista yhdenvertaisuuskysymyksistä. 19 

 20 

Keskeinen osa Setan koulutustoimintaa on myös jäsenjärjestöjen koulutuksiin ja kouluttamiseen liittyvät pal-21 

velut. Seta kouluttaa jäsenjärjestöjensä aktiiveja ja vapaaehtoisia muun muassa kouluvierailu- ja protuleiri-22 

vierailu toimintaan sekä perus- että täydennyskoulutusten myötä.  23 
 24 

Setan koulutustoiminnan henkilöstöön kuuluu koulutussuunnittelija, joka vastaanottaa ja koordinoi koulutus-25 

pyynnöt, suunnittelee koulutuksia, kouluttaa ja toteuttaa niiden arviointia sekä päivittää koulutussisältöjä. 26 

Koulutussuunnittelija vastaa myös yhteistyöstä jäsenjärjestöjen kanssa koulutuksen saralla. Kouluttamisen 27 

ohella koulutussuunnittelija välittää tietoa kirjoittamalla artikkeleita, vastineita ja toimimalla muulla lailla 28 

asiantuntijatahona eri medioille ja ammatillisille yhteisöille lhbti-kysymyksissä. Koulutustoiminnassa hyö-29 

dynnetään myös koulutettuja vapaaehtoisia. 30 

 31 
Toiminnan tarve 32 

 33 

Setan koulutustoiminnalle on jatkuvasti kasvava tarve. Tarve nousee muun muassa siitä, että sukupuolen ja 34 

seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta ei Suomessa käsitellä lainkaan tai se tehdään hyvin pintapuoli-35 

sesti ammattiin johtavien opintojen yhteydessä. Aiheesta ei myöskään ole olemassa tarpeeksi laadukasta am-36 

matillista kirjallisuutta. 37 

 38 

Tarve koulutuksille välittyy Setalle opettavien tahojen koulutuspyyntöjen, opiskelijoiden ja ammattilaisten 39 

palautteen ja sateenkaarevien palvelujen käyttäjien taholta. Ammattilaiset eivät aina koe omien valmiuksien 40 

sateenkaarevien asiakkaiden ja potilaiden kohtaamiseen olevan riittäviä. Tiedon tarpeesta kertovat myös lu-41 

kuisat konsultaatiopyynnöt sekä kutsut kirjoittaa artikkeleita, blogeja yms. ammattilehtiin ja verkkosivuille. 42 

 43 

Kohderyhmät 44 

 45 

Setan koulutustoiminnan kohderyhmiä ovat sekä ulkopuoliset toimijat että jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset ja 46 

luottamushenkilöt. Setan poliittinen strategia nostaa kohderyhmiksi muun muassa viranomaiset, sote- ja kas-47 

vatusalan ammattilaiset ja muut peruspalveluita tuottavat tahot. Myös edellä mainittujen alojen opiskelijat 48 

ovat koulutustoiminnan keskeinen kohderyhmä. Kohderyhmiä pyritään saavuttamaan mahdollisimman katta-49 
vasti sekä maantieteellisesti että laajasti eri ammatti- ja toimialojen suhteen. Toinen merkittävä kohderyhmä 50 

koostuu Setan jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttajista, luottamushenkilöistä ja muista aktiiveista.  51 

 52 
Resurssit 53 

 54 

Setan koulutustoiminnasta vastaa koulutussuunnittelija. Koulutustoiminnan satunnaisina resursseina toimivat 55 

muut substanssiosaamista omaavat Setan työntekijät sekä koulutetut vapaaehtoiset eri puolilla Suomea. 56 

 57 

Toiminnan sisältö ja toteutus 58 

 59 

Setan koulutustoiminnan muodot vaihtelevat yleisötapahtumiin osallistumisesta ammatillisesti rajatuille koh-60 

deryhmille suunnattujen syventävien luentojen toteuttamiseen. Setan tuottama koulutustarjonta on sisältöjen 61 
puitteissa koko ihmisen elämänkaaren kattava sekä uusimpaan tutkimustietoon perustuvaa. Setan koulutus-62 

toiminta tavoittaa monen eri palvelualan ammattilaisia ja koulutusten sisältö räätälöidään jokaiselle koulu-63 

tuksen tilaajalle sopivaksi. Edellisen vuoden koulutustoiminnan perusteella Setalta tilattujen ammatillisten 64 
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koulutusten lukumäärän arvioidaan olevan noin viisikymmentä. Tilauskoulutusten lisäksi Seta toteuttaa vuo-65 

sittaisen Seta-koulutuspäivän ammattilaisille sekä yhden Vauvasta vaariin -koulutuksen.  66 

 67 

Setan poliittisen strategian tavoite yhdenvertaisuuden toteutumisesta jokaisessa kunnassa on koulutustoimin-68 

nankin keskeinen tavoite. Koska yhdenvertaisuudessa on usein kyse arkisista palveluista ja oman lähiympä-69 

ristön asenteista, koulutustoiminta vaikuttaa ammatillisiin toimijoihin sekä myös yleiseen asenneilmapiiriin. 70 

Koulutussisällöt vastaavat myös siihen tarpeeseen, että peruspalveluissa moninaisuuden valtavirtaistaminen 71 

tulee läpäisyperiaatteella näkyviin niin kaikkien palveluntarjoajien materiaaleissa, lomakkeissa ja käsitteis-72 

tössä.  73 

 74 

Setan koulutustoiminta hyödyntää mahdollisimman paljon uutta suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta, 75 

jotta eri palveluissa olisi riittävä osaaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja 76 

lhbtiq-ihmisten tukemisesta. Jokaisen koulutuksen sisällöissä pyritään ottamaan eri ikäryhmät huomioon. 77 

Koulutussisällöt vaihtelevat tilaajan tarpeiden mukaisesti tiettyyn ikäryhmään syventymisestä koulutuksiin, 78 
joissa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitellään koko ihmisen elämänkaaren nä-79 

kökulmasta. 80 

 81 
Toimenpiteet /ulkoiset koulutukset 82 

 83 

1. Koulutussuunnittelija vastaanottaa kaikki Setalle osoitetut koulutuspyynnöt, koordinoi koulutustapahtumat 84 

ja vastaa palautteen keräämisestä ja arvioinnista. 85 

 86 

2. Setan koulutustoiminta kouluttaa erityisesti sote- ja kasvatusalan ammattilaisia. Näitä tahoja ovat muun 87 

muassa seksuaalineuvoja- ja terapeuttikoulutukset, lastensuojelu ja perheiden palvelut, neuvolat, synnytys-88 

sairaalat, varhaiskasvatus ja koulumaailma. Tavoitteena on, että kaikilla lasten kanssa työskentelevillä on 89 

riittävästi asiallista tietoa ja valmiuksia kohdata sekä tukea sukupuoltaan epätyypillisesti ilmaisevia lapsia 90 

sekä näiden perheitä. Myös intersukupuolisuus koulutussisältönä on näille kohderyhmille keskeinen. Var-91 

haiskasvatuksen koulutuksen sisällöissä huomioidaan myös laajemmin tasa-arvon ja sukupuolisensitiivisen 92 

kasvatuksen tavoitteet. 93 

 94 

3. Opettajien ja opettajaksi opiskelevien koulutusta jatketaan, jotta koulut ja oppilaitokset ovat turvallisia 95 

ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaa-96 

lisesta suuntautumisesta riippumatta. Opettajien ja opettajaksi opiskelevien koulutusta toteutetaan myös yh-97 

teistyössä globaalikasvatusjärjestöjen ja muiden ihmisoikeuskoulutusta toteuttavien tahojen kanssa. 98 

 99 

4. Vakiintuneiden koulutusasiakkaiden lisäksi koulutustoiminta pyrkii lisäämään myös uusien tahojen osaa-100 

mista sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Mahdollisuuksien mukaan Seta kouluttaa 101 

poliisien ja puolustusvoimien henkilökuntaa. 102 

 103 

5. Seta toteuttaa ammattilaisille suunnatun vuosittaisen Seta-koulutuspäivän. 104 

 105 

6. Koulutussuunnittelijan kirjoittamaa Opitaan yhdessä – Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moni-106 

naisuus -opasta opettajille hyödynnetään koulutuksissa sekä sitä jaetaan relevanteissa messu- ja yleisötapah-107 

tumissa.  108 

 109 

7. Koulutustoiminta jatkaa oppikirjakommentointia ja yhteistyötä mahdollisimman monen kustantamon 110 

kanssa. Näin poliittisen strategian tavoite oppimateriaaleissa tuodaan esille seksuaalisen suuntautumisen, su-111 

kupuolen ja perhemuotojen moninaisuutta toteutuu. 112 

 113 

8. Setan koulutustoiminta vaikuttaa siihen, ettei seksuaalikasvatus ole hetero- ja sukupuolinormatiivista, vaan 114 

eri toimijoiden toteuttamassa seksuaalikasvatuksessa käsitellään sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 115 

moninaisuutta yhdenvertaisesti ja ajantasaiseen tietoon perustuen. Tämä tapahtuu sekä koulutuksen, materi-116 

aalin kommentoinnin että verkostoyhteistyön myötä. Verkostoyhteistyöllä varmistetaan myös, että ihmisoi-117 

keuskasvatuksessa ja -koulutuksessa käsitellään kattavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moni-118 

naisuutta. 119 
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 120 

9. Yhdessä nuorisotyön ja seniorityön kanssa Setan koulutustoiminta markkinoi ja toteuttaa niin sanotun 121 

Vauvasta vaariin -koulutuksen, jossa ammattilaiset ja ammattiin opiskelevat saavat tietotaitoa lhbtiq-tee-122 

masta koko elämänkaaren vaiheissa: neuvolasta koulu- ja työterveyteen sekä erikoisterveydenhuollosta aina 123 

ikäihmisten palveluihin ja laitoshoitoon saakka. 124 

 125 

10. Setan koulutustoiminta osallistuu seuraaviin messu- ja yleisötapahtumiin: Educa-messut, OPO-päivät, 126 

Maailma kylässä -festivaalit, Päihdepäivät, Hyvinvointiareena 2018, Lähihoitajapäivät, Liikunnanopettaja-127 

päivät, Mielenterveysmessut ja Psykologien messut.  128 

 129 

11. Erityisesti kouluille suunnatuksi koulutusmateriaaliksi tuotetaan yhteistyössä tiedottajan ja nuorisotyön 130 

koordinaattorin kanssa videomateriaalia, jossa nuorten oma ääni kuuluu vahvana.  131 

 132 

12. Setan järjestöstrategian mukaisesti koulutussuunnittelija jatkaa koulutustuotteiden päivitystä ja tuotteista-133 
mista. Vuonna 2018 valmistuvan Setan verkkokaupan myötä luodaan mahdollisuus koulutustuotteiden osta-134 

miselle. 135 

 136 

Kuten järjestöstrategia kirjaa, Setan henkilökunta tukee jäsenjärjestöjä vapaaehtoistoiminnan kehittämisellä 137 

ja aktiivien kouluttamisella. Jäsenjärjestöjen toimintavalmiuksia edistetään kouluttamalla itse vapaaehtoisia 138 

ja luottamushenkilöitä näiden tarpeiden mukaisesti tai ohjaamalla heitä muiden tahojen koulutuksiin. Koulu-139 

tustoiminta vastaa kokonaan jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttajien ja vapaaehtoiskouluttajiksi haluavien 140 

koulutuksista. Setan koulutustoiminnan painopiste on jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttajien peruskoulutus 141 

sekä täydennyskoulutukset.  142 

 143 

Toimenpiteet/ sisäiset koulutukset 144 

 145 

1. Vapaaehtoisille järjestetään valtakunnallisia kouluttajakoulutuksia vuoden aikana vähintään kolme kappa-146 

letta. Viikonlopun mittaiset koulutukset järjestetään jäsenjärjestöjen tarpeiden mukaan eri paikkakunnilla. 147 

Koulutukset ovat avoimia kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen vapaaehtoisille ja tuleville vapaaehtoisille, 148 

jotka haluavat toteuttaa koulu- ja nuorisotalovierailuja.  149 

 150 

2. Seta järjestää syventäviä täydennyskoulutuksia toivotuista teemoista. Näiden päivän mittaisten täydennys-151 

koulutuspäivien teemat ja paikkakunnat valitaan jäsenjärjestöjen tarpeiden perusteella. Koulutukset, joita to-152 

teutetaan ainakin kaksi kappaletta, ovat avoimia kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen toimijoille. 153 

 154 

3. Keväällä toteutetaan Prometheus-leirin tuki ry:n kanssa protuvierailijakoulutus, joka valmistaa vapaaehtoi-155 

sia toteuttamaan vierailuja kesän leireillä ympäri Suomea. 156 

 157 

4. Kahden lähiviikonlopun mittainen jäsenjärjestöjen ammatillisten kouluttajien koulutus järjestetään, mikäli 158 

Setan koulutustoiminta saa lisää henkilöstöresursseja. 159 

 160 

5. Setan koulutustoiminta auttaa omien resurssiensa puitteissa jäsenjärjestöjä toteuttamaan kouluvierailuja, 161 

mikäli nämä eivät hetkellisesti kykene sitä itse tekemään. 162 

 163 

6. Kouluvierailijoiden koulutusmateriaalia uusitaan resurssien puitteissa. Toteutettava koulutusvideo nuorista 164 

hyödyntää myös jäsenjärjestöjen kouluvierailijoita. 165 

 166 

7. Setan ja sen jäsenjärjestöjen työntekijöiden valmiuksia kouluttaa eri teemoista vahvistetaan vertaisoppimi-167 

seen tähtäävillä Koulutusteematiimi-tapaamisilla noin kerran kuukaudessa. 168 

  169 
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Tulokset ja vaikutukset  170 

 171 

Setan koulutusten vaikutuksesta ammattilaisten tietotaito lisääntyy, minkä seurannaisvaikutuksesta sote-alan 172 

palveluiden sateenkaarevien asiakkaiden yhdenvertaisuus ja tyytyväisyys palveluihin kasvaa. Setan eri kou-173 

lutuksiin osallistuu paikan päällä noin tuhat henkilöä, ja mikäli koulutustoiminta saa uuden työntekijän, ke-174 

väällä alkaviin verkkokoulutuksiin osallistuu vuonna 2018 toista tuhatta henkilöä. 175 

 176 

Messuilla ja yleisötapahtumissa Setan koulutustoiminta saavuttaa monta tuhatta ammattilaista, joiden tieto-177 

taito lisääntyy jaetun materiaalin ja keskusteluiden myötä. Samoin ammatti- ym. lehtiä kirjoitusten ja blogien 178 

kautta tavoitetaan tuhansia henkilöitä. 179 

 180 

Jäsenjärjestöjen koulutettujen vapaaehtoisten määrä kasvaa sekä heidän tietotaitonsa, valmiutensa kouluttaa 181 

ja vaikuttaa kasvaa. 182 

 183 

Seurannan ja arvioinnin toteutus 184 

 185 

Setan koulutustoiminta kehittää sekä ulkoisia että sisäisiä koulutuksia ja niiden sisältöjä jatkuvasti itsearvi-186 

oinnin sekä vertaisarvioinnin, saadun palautteen ja uuden tutkimustiedon perusteella. Numeerisesti arvioi-187 

daan koulutusten ja osallistujien lukumäärää sekä koulutusten kestoa. Myös eri ammatillisiin ja yleisötapah-188 

tumiin osallistumista ja niissä yleisökontakteja arvioidaan numeerisesti. Julkaisut eri medioissa arvioidaan 189 

myös numeerisesti. Laadullista arvioita tehdään kaikesta toiminnasta. Jokaisesta pidemmästä koulutuksesta 190 

pyydetään jokaiselta osallistujalta kirjallinen palaute, jossa myös laadullinen arviointi on mahdollista. Ly-191 

hyistä koulutuksista tilaajan ja osallistujien palaute pyydetään tilaajalta. 192 

 193 

Viestinnän toteutus 194 

 195 

Setan koulutustoiminta tekee tiivistä yhteistyötä tiedottajan kanssa. Koulutustoiminnan pääviestintäkanavia 196 

ovat Setan uutiskirje, jäsenjärjestöuutiskirje sekä Setan Facebook-sivu. Setan koulutusesite uudistetaan, kun 197 

koulutuspaketit ovat valmiit. Setan koulutustoiminnan tuotteiden näkyvyyttä ja saatavuutta parannetaan 198 

osana Setan verkkosivujen uudistusta. Setan ja vapaaehtoiskouluttajien välistä viestintää kehitetään perusta-199 

malla vuoden alussa koulutussuunnittelijan hallinnoima Facebook-ryhmä.  200 

 201 

Yhteistyökumppanit 202 

 203 

Setan koulutustoiminta tekee yhteistyötä kurssien toteuttamisessa Kansan Sivistystyön Liitto -opintokeskuk-204 

sen kanssa. Ihmisoikeuskasvatuksessa tärkeät yhteistyökumppanit löytyvät Globaalikasvatusverkostosta. 205 

Niitä ovat muun muassa Kepa, Suomen Unicef, Rauhankasvatusinstituutti, Plan Suomi, Suomen YK-liitto, 206 

Suomen Lähetysseura, Ihmisoikeusliitto ja Rauhankoulu. Koulutustoiminta osallistuu Syrjinnästä Vapaa 207 

Alue -kampanjan toimintaan, jossa yhteistyökumppaneita ovat Oikeusministeriö, Fimu, Ihmisoikeusliitto, 208 

Vammaisfoorumi ja Allianssi. Sote-alan koulutuksissa yhteistyökumppaneita ovat monet SOSTEn koulutus-209 

verkoston järjestöjäsenet. Koulutussuunnittelija on varajäsenenä Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen var-210 

haiskasvatus -hankkeessa.  211 
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Liite 2 Nuorisotyö 212 

Toiminta-ajatus ja yleisemmät tavoitteet 213 

 214 

Setan nuorisotyön tavoite on parantaa sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edellytyksiä yhteiskunnassa, edistää 215 

sateenkaarinuorten yhdenvertaista asemaa ja vähentää sateenkaarinuorten kohtaamaa syrjintää.  216 

 217 

Setan nuorisotyön kohderyhmänä ovat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret eli sateenkaa-218 

rinuoret. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat nuorisoalan toimijat sekä nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset. 219 

Työ vastaa yhteiskunnassa tarpeeseen nostaa esiin sateenkaarinuorten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumi-220 

seen liittyviä kysymyksiä. Tuoreiden tutkimusten mukaan sateenkaarinuoriin kohdistuu yhteiskunnassa syr-221 

jintää, joka vaikuttaa negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa ja asettaa heidät haavoittuvaiseen asemaan. Erityi-222 

sesti tutkimuksissa nousee esille koulun turvattomuus sateenkaarinuorille. Myös työelämässä sateenkaari-223 

nuoret kohtaavat moniperustaista syrjintää. Sateenkaarinuorten yleinen turvallisuudentunne kärsii siitä, että 224 

he kokevat muita ikäisiään useammin ahdistelua, syrjintää ja väkivaltaa. Setan nuorisotyön tavoitteena on 225 

myös pienentää sateenkaarinuorten muita nuoria korkeampaa riskiä mielenterveys- ja päihdeoireiluun.  226 

 227 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään vaikuttamaan yhteiskunnan normatiivisiin rakenteisiin, jotka 228 

aiheuttavat haasteita sateenkaarinuorten elämään.  229 

 230 

Järjestöstrategiassa mainittu tavoite vahvistaa järjestötyön osaamista lisäämällä koulutusta ja aktiivien koh-231 

taamisia, toteutetaan nuorisotyössä järjestämällä koulutuksia ja kohtaamisia jäsenjärjestöissä nuorisotoimin-232 

taa tekeville vapaaehtoisille, jakamalla tietoutta vaikuttamistyöstä jne. Tätä toteuttaa nuorisotyön uusi työnte-233 

kijä, jonka rekrytoimiseen puolipäiväisesti haetaan lisäresurssia. 234 

 235 

Poliittisen strategian tavoitteista toteutetaan erityisesti tavoitteita Koulutus kasvattamaan toinen toisensa kun-236 

nioittamiseen ja Koko elämänkaari haltuun. Tavoitteista ensimmäinen näkyy eritoten Setan nuorisotyön vai-237 

kuttamistyön painopisteissä ja yhteistyökumppaneiden valinnassa ja jälkimmäinen siinä, että Setan nuoriso-238 

työ ylläpitää rooliaan sateenkaarinuoruuden asiantuntijana Setan sisällä tarjoten asiantuntemustaan vaikutta-239 

mistyöhön, koulutuksiin ja jäsenjärjestöille. 240 

 241 

Tarkemmat tavoitteet ja toiminta vuonna 2018 242 

 243 

Setan nuorisotyön tavoitteet ja toiminta vuodelle 2018 jaotellaan viiteen pääasialliseen osa-alueeseen: vaikut-244 

tamistyöhön, kouluttamiseen, viestintään, nuorisotoimikuntaan ja jäsenjärjestöjen tukemiseen.  245 

 246 

Vaikuttamistyö 247 

 248 

Setan nuorisotyön vaikuttamistyössä tavoitteena on, että ymmärrys seksuaalisuuden ja sukupuolen moninai-249 

suudesta kasvaa ja valtavirtaistuu nuorisoalalla. Nuoria koskevassa päätöksenteossa huomioidaan sateenkaa-250 

rinuorten yhdenvertaisuuden toteutuminen.  251 
 252 

Toimenpiteet 253 

 254 

1. Setan nuorisotyö vaikuttaa sateenkaarinuoria koskevissa poliittisissa prosesseissa ja ihmisoikeusproses-255 

seissa sekä osallistuu aktiivisesti aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun. Vaikuttamistyön painopisteitä ja 256 

linjauksia hiotaan yhdessä pääsihteerin kanssa reagoiden ajankotaisiin asioihin. Setan nuorisotyön poliittinen 257 

vaikuttaminen toimii linjassa Setan muun vaikuttamisen kanssa. 258 

 259 

2. Setan nuorisotyö nostaa esiin nuorten oikeuksia osana vaadittavaa translain kokonaisuudistusta.  260 

 261 

3. Seta tekee aktiivisesti yhteistyötä nuorisoalan kentällä niin kunnallisen nuorisotyön kuin muiden nuori-262 

soalan järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään vaikuttamalla yhteistyöhankkeissa sekä tarjoamalla asiantunti-263 

jatukea nuorisoalan toimijoille sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa, kuten yhdenvertai-264 

suus- ja tasa-arvosuunnittelun yhteydessä. 265 

 266 
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4. Osallistutaan sellaisille messuille ja muihin isoihin tapahtumiin, joissa on tilaisuuksia tavoittaa sateenkaa-267 

rinuoria, heitä kohtaavia ammattilaisia tai muita sateenkaarinuorten kannalta tärkeitä nuorisoalan toimijoita. 268 

 269 

5. Setan nuorisotyö osallistuu aktiivisesti nuoria koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun nostaen sateen-270 

kaarinuorten näkökulmaa esiin. Tätä tehdään erilaisten blogikirjoitusten, yleisönosastokirjoitusten ja tapahtu-271 

miin osallistumisen kautta sekä nuorisopolitiikan verkostoissa. 272 

 273 

6. Setan nuorisotyö tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti maailmanlaajuisen lhbtiq-nuorten kattojärjestö 274 

IGLYO:n kanssa. Nuorisotoimikunnan jäsen ja mahdollisuuksien mukaan myös nuorisotyön koordinaattori 275 

osallistuvat IGLYO:n vuosittaiseen tapaamiseen ja nostavat esiin Suomen sateenkaarinuorten tilannetta. 276 

Kansainväliseen toimintaan osallistumalla nuorisotoimikunnan jäsenet pääsevät rakentamaan kansainvälisiä 277 

aktivistiverkostoja ja vahvistamaan omaa osaamistaan ihmisoikeusvaikuttamisessa ja järjestötyössä. Kan-278 

sainvälisten verkostojen kautta Setan nuorisotyö saa tietoa kansainvälisestä sateenkaarinuoria koskevasta 279 

työstä ja uutta osaamista ja ideoita Suomessa tehtävän työn kehittämiseen. 280 
 281 

Arvioinnin mittarit: yhteistyökumppaneilta kerätty palaute, toteutunut toiminta yhteistyökumppaneiden 282 

kanssa, annetut lausunnot, julkaistut mielipidekirjoitukset, blogikirjoitukset ja muut tekstit, itsearvio vaikut-283 

tamistyön laajuudesta, tehokkuudesta ja tavoitteiden toteutumisesta, toteutunut kansainvälinen yhteistyö: vie-284 

railut seminaareissa, uudet kansainväliset yhteistyökumppanit. 285 

 286 

Kouluttaminen 287 

 288 

Setan nuorisotyön koulutustoiminnan tavoitteena on, että sateenkaarinuoret saavat entistä useammin yhden-289 

vertaista kohtelua koulussa, vapaa-ajalla ja palveluissa. Tämän edistämiseksi pyritään kouluttamalla siihen, 290 

että eri alojen ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarinuoria työssään vahvistuvat.  291 

 292 

Toimenpiteet 293 

 294 

1. Koulutetaan eri alojen ammattilaisia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta, norma-295 

tiivisuudesta, sateenkaarinuorten kohtaamisesta sekä yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja nuorisolain velvoitteista. 296 

Koulutustyössä hyödynnetään tuoreita tutkimustuloksia hyvinvoiva sateenkaarinuori- ja sateenkaarinuoret 297 

päihde- ja mielenterveyspalveluissa -projekteista. 298 

 299 

2. Nuorisotyön koordinaattori tuottaa erityisesti kouluille suunnatuksi koulutusmateriaaliksi uutta videomate-300 

riaalia yhteistyössä tiedottajan, koulutussuunnittelijan ja nuorisotoimikunnan kanssa. Video tuo vahvasti 301 

esiin sateenkaarinuorten omaa näkökulmaa. 302 

 303 

3. Toteutetaan yksi koko ihmisen elinkaaren kattava Vauvasta Vaariin -koulutus yhteistyössä koulutuskoor-304 

dinaattorin ja seniorityön koordinaattorin kanssa. 305 

 306 

Arviointi/mittarit: Koulutusten määrä, koulutuksiin osallistuneiden määrä, koulutusten osallistujilta kerätty 307 

palaute, kouluttajien itsearviointi koulutuksen onnistumisesta. 308 

 309 
Viestintä 310 

 311 

Setan nuorisotyön asema seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden sekä yhdenvertaisuuden 312 

asiantuntijana nuorisotyön kentällä vahvistuu. Seta nähdään luotettavana ja haluttuna yhteistyökumppanina, 313 

jonka puoleen käännytään entistä useammin sateenkaarinuoria koskevissa asioissa ja kehitettäessä yhdenver-314 

taisuutta. Setan nuorisotyö viestii vaikuttamistyöstä aktiivisemmin useissa eri medioissa. Viestintä on laadu-315 

kasta ja sen myötä viestinnän kohderyhmien kuva Setan nuorisotyön vaikuttamistyöstä selkenee.  316 

 317 

Nuorisoalan toimijoille suunnatun viestinnän pääkanavia ovat verkkosivut, Setan nuoret -Facebook-sivu, Se-318 

tan uutiskirje ja näkyminen erilaisissa tapahtumissa. Nuorille suunnatun viestinnän pääkanavia ovat Setanuo-319 
ret-Instagram-tili, Setan nuoret -Facebook-sivu ja tapahtumissa näkyminen. Setan nuorisotyön viestintä ta-320 

voittaa entistä enemmän kohderyhmään kuuluvia nuoria. Viestinnän kautta nuoret voimautuvat oppiessaan 321 
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oikeuksistaan ja tavoista edistää niitä sekä nähdessään positiivisia esikuvia sateenkaari-identiteetistä vahvuu-322 

tena. 323 

 324 

Toimenpiteet 325 

 326 

1. Setan nuorisotyölle luodaan omat verkkosivut, jotka palvelevat kaikkia toiminnan kohderyhmiä. 327 

 328 

2. Nuorisotyön viestintää kehitetään yhteistyössä tiedottajan kanssa tarkentamalla kohderyhmiä, kanavia ja 329 

ydinviestejä sekä viestimällä aktiivisemmin tehdystä työstä. Nuorille suunnattua viestintää vahvistetaan otta-330 

malla käyttöön Snapchat-palvelu ja tubettajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 331 

 332 

3. Tuetaan nuorisotoimikunnan toteuttamia nuorilta nuorille -tyyppisiä viestintäkampanjoita. 333 

 334 

4. Levitetään vuonna 2017 käyttöön otettua uutta Ole sinä -nuorisomateriaalia (esitteitä ja julisteita). 335 
 336 

5. Setan nuorisotyö osallistuu helmikuussa järjestettävään mediataitoviikkoon nostaen esiin kysymyksiä me-337 

dian roolista normatiivisten rakenteiden ylläpitämisessä. Viikolle tuotetaan tapahtuma ja materiaalia jaetta-338 

vaksi sosiaalisessa mediassa. 339 

 340 

6. Tarjotaan sateenkaarinuorille positiivisia esikuvia tuottamalla juttusarja sateenkaari-ihmisistä eri amma-341 

teissa. 342 

 343 

Arvioinnin mittarit: Seuraajien määrän muutos eri viestintäkanavissa (facebook, instagram), postausten ta-344 

voittavuuden muutos, kerätty palaute viestinnästä kohderyhmiltä, Mediataitoviikon materiaaleista ja tapahtu-345 

masta kerätty palaute, osallistujamäärä ja materiaalin levinneisyys sosiaalisessa mediassa. 346 

 347 

Nuorisotoimikunta 348 

 349 

Nuorisotoimikunta on autonominen elin, joka vaikuttaa aktiivisesti nuorten näkökulmasta nuoria koskevissa 350 

asioissa. Nuorisotoimikunta tuo Setassa esiin nuorten näkökulmaa ja osallistuu aktiivisesti Setan sisäiseen 351 

päätöksentekoon. Setan nuorisotyön poliittinen vaikuttaminen tapahtuu yhteistyössä nuorisotoimikunnan 352 

kanssa. 353 

 354 

Toimenpiteet 355 

 356 

1. Nuorisotoimikunnassa toimii 10 aktiivista, vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta. Toimikunta kokoustaa 357 

vähintään viisi kertaa vuoden aikana ja päättää itse kaikesta toiminnastaan.  358 

 359 

2. Nuorisotoimikunta järjestää syyskaudella nuorten aktiiviviikonlopun, johon osallistuu vähintään viisitoista 360 

vaikuttamisesta kiinnostunutta nuorta. Viikonlopun ohjelma vahvistaa osallistujien aktiivista kansalaisuutta. 361 

 362 

3. Nuorisotoimikunnan perehdytystä kehitetään niin, että toimikunnan jäsenille muodostuu alusta asti entistä 363 

paremmat valmiudet vaikuttamistyöhön. Toimikuntalaisia informoidaan läpi toimikauden Setan ajankohtai-364 

sista vaikuttamistyön linjauksista, tavoitteista ja kampanjoista.  365 

 366 

4. Nuorisotoimikunnan ja Setan hallituksen välistä yhteistyötä kehitetään tiiviimmäksi. Nuorisotoimikunta 367 

saa tiedon relevanteista hallituksen kokousten sisällöistä ja tilaisuuden kommentoida niitä sekä mahdollisuu-368 

den vierailla kokouksissa, joissa käsitellään nuorten kannalta relevantteja asioita. Nuorisotoimikunta osallis-369 

tuu aiempaa aktiivisemmin Setan kampanjoihin ja projekteihin niiltä osin, kuin ne koskettavat nuoria. Nuori-370 

sotoimikunnan omista kampanjoista tiedotetaan aktiivisemmin toimistolle ja hallitukselle. 371 

 372 

Arvioinnin mittarit: Nuorisotoimikunnan jäseniltä kerätty palaute, hallitukselta ja toimistolta kerätty palaute 373 

nuorisotoimikunnan toiminnasta, itsearvio kampanjoiden ja muun vaikutustyön vaikuttavuudesta  374 
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Jäsenjärjestöjen tekemän nuorisotyön tukeminen 375 

 376 

Setan nuorisotyön tavoitteena on, että Setan jäsenjärjestöillä on entistä paremmat valmiudet toteuttaa vertais-377 

tuellista nuorisotyötä. Jäsenjärjestöissä tehtävä nuorisotyö tukee entistä paremmin siihen osallistuvien nuor-378 

ten hyvinvointia. Jäsenjärjestöjen valmiudet vaikuttaa paikallisesti nuoria koskevissa asioissa paranevat. 379 

 380 

Seta hakee lisäresurssia jäsenjärjestöjen tuen kehittämiseen. Lisätuella vakinaistetaan puolipäiväiseksi nuori-381 

sotyön suunnittelijan toimenkuva, jossa pääpainopisteenä on tarjota jäsenjärjestöjen nuorisotyötä tekeville 382 

aktiiveille koulutusta, tukea ja kohtaamisia. Tämänhetkinen resurssitilanne ei mahdollista kahden vakituisen 383 

työntekijän pitämistä, joten lisärahoitusta tarvitaan jäsenjärjestöille tarjottavan tuen jatkuvuuden kehittä-384 

miseksi. 385 

 386 

Toimenpiteet 387 

 388 

1. Järjestetään koulutuksia nuortenryhmien ohjaajille. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osaamisen kehittämi-389 

seen vertaisoppimalla muiden nuortenryhmien vetäjien kanssa.  390 

 391 

2. Nuorisotyön toinen työntekijä ylläpitää nuortenryhmien vetäjien yhteistä facebook-ryhmää, joka tarjoaa 392 

vetäjille mahdollisuuden osaamisen jakamiseen ja vertaistukeen. 393 

 394 

3. Tuetaan jäsenjärjestöjen nuoria koskevaa vaikuttamistyötä kunnissa jakamalla asiantuntemusta lakisäätei-395 

sistä velvoitteista ja keinoista vaikuttaa kunnissa. 396 

 397 

Arvioinnin mittarit: jäsenjärjestöjen toimijoiden tapaamisten määrä, tarjottujen koulutusten määrä, jäsenjär-398 

jestöjen nuorisotoiminnan järjestäjiltä kerätty palaute, nuortenryhmien määrä ja jäsenjärjestöiltä saatu pa-399 

lautekooste nuortenryhmäläisiltä 400 

 401 

Resurssit 402 

 403 

Setan nuorisotyö hakee lisäresurssia aiempien vuosien nuorisotyön projektityöntekijän toimenkuvan vaki-404 

naistamiseksi puolipäiväiseksi. Rahoituksen toteutuessa suunnitellusti Setan nuorisotyössä toimii yksi koko-405 

aikainen ja yksi puolipäiväinen työntekijä. Nuorisotyön koordinaattorin työtehtävistä tärkeimpiä ovat edel-406 

leen asiantuntijatyö ja poliittinen vaikuttaminen. Puolipäiväisen työntekijän tehtäviin kuuluu pääosin jäsen-407 

järjestöissä tehtävän nuorisotyön tukeminen ja nuorten alueellisen osallisuuden vahvistaminen. 408 

 409 

Resurssien takaamiseksi selvitetään ja kehitetään keinoja toteuttaa varainhankintaa Setan nuorisotyön tarpei-410 

siin.  411 
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Liite 3 Seniorityö 412 

Toiminnan lähtökohdat 413 

 414 

Seniorityötä ohjaavat Setan järjestö- ja poliittinen strategia sekä muut asiakirjat. Setan seniorityön keskiössä 415 

on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien yli 50-vuotiaiden, eli sateenkaariseniorien yhdenvertai-416 

suuden ja tasa-arvon edistäminen. Sateenkaariseniorit ovat eläneet aikana, jolloin heidän seksuaalinen suun-417 

tautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä ovat olleet laittomia tai sosiaalisesti mahdottomia ilmentää. Monet 418 

sateenkaaritaustaiset ikäihmiset elävät edelleen epäasiallisen kohtelun pelossa, mikä näkyy esimerkiksi sosi-419 

aali- ja terveyspalveluiden alikäyttönä. 420 

 421 

Setan seniorityö on saanut alkunsa Setan kahden Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen kautta, joiden puitteissa 422 

tuotiin esiin sateenkaariseniorien elämänkokemuksia ja palvelutarpeita. Seniorityö jatkaa hankkeiden viitoit-423 

tamalla tiellä tarjoamalla monipuolista vaikuttamistyötä sateenkaarisenioreiden hyvinvoinnin edistämiseksi 424 

ikäihmisille suunnatuissa palveluissa sekä laajemmassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. 425 

 426 

Kohderyhmät 427 

 428 

Toiminnan kohderyhmään kuuluu: 429 

 430 

-Yli 50-vuotiaat ikäihmiset 431 

-Seniorityön ammattilaisia, kuten sosionomeja, geronomeja, sosiaalityöntekijöitä, sekä sairaan-, terveyden- 432 

ja lähihoitajia 433 

-Opiskelijoita ja opettajia (korkeakoulu ja ammattikoulu) 434 

-Viranomaisia sekä kunnallisia ja valtiollisia toimielimiä 435 

-Setan jäsenjärjestöt ja muut sidosryhmät. 436 

 437 

Tavoitteet vuonna 2018 438 

 439 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten yhteiskunnallista osallisuutta kohennetaan 440 

monella eri rintamalla. Tavoitteena on sateenkaarisenioreiden monialaisen hyvinvoinnin edistäminen muun 441 

muassa seuraavin alatavoittein: 442 

 443 

-Eri sidosryhmien tietoisuutta ja ammattiosaamista vahvistetaan koulutusten, tietoiskujen ja muun vaikutta-444 

mistyön avulla. 445 

-Viranomaisyhteistyötä vankistetaan esimerkiksi kunnallisten vanhusneuvostojen kautta. 446 

-Selvitetään sateenkaariseniori-sertifikaatin luomisen kriteereitä ja edellytyksiä. 447 

-Synnytetään paikallista senioritoimintaa yhteistyössä Setan jäsenjärjestöjen kanssa. 448 

 449 

Resurssit 450 

 451 
Setan seniorityössä työskentelee yksi seniorityön koordinaattori, joka vastaa toiminnan suunnittelusta, toteu-452 

tuksesta ja arvioinnista. Esimerkiksi Sateenkaariseniori-tietoiskuja suunnitellaan yhdessä vapaaehtoisten 453 

kanssa, jotka myös toteuttavat kyseisiä tietoisku-tilaisuuksia. Seniorityön resursseja täydennetään tilannekoh-454 

taisesti ottamalla korkeakouluharjoittelijoita sekä muutenkin tekemällä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. 455 

 456 

Sisältö ja toteutus 457 

 458 

Vaikuttamistyö 459 

 460 

Setan seniorityön koordinaattori toteuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten mo-461 

nialaista vaikuttamistyötä. Seniorityö on järjestöstrategian mukaisesti luotettava vaikuttaja ja haluttu yhteis-462 

työkumppani. Valtakunnallisella tasolla Seta ottaa kantaa esimerkiksi sateenkaariseniorien oikeuksia koske-463 

viin lainsäädäntöhankkeisiin ja palveluiden laatukriteereihin muun muassa lausunnoin, blogikirjoituksin ja 464 

proaktiivisen mediatyön kautta. 465 

 466 
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Vaikuttamistyötä tiivistetään viranomaisten suuntaan muun muassa kunnallisia vanhusneuvostoja lähesty-467 

mällä. Vanhusneuvostot ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita, sillä ne vaikuttavat kuntien eri toimialojen toi-468 

minnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka kytkeytyvät ikäihmisten hyvinvointiin, ter-469 

veyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen ja heidän tarvitsemiinsa palveluihin. Tätä 470 

kautta Setan seniorityö toteuttaa poliittisen strategian mukaista tavoitetta yhdenvertaisuuden toteutumisesta 471 

jokaisen kotikunnassa. 472 

 473 

Koulutus 474 

 475 

Seniorityön koordinaattori vastaa sateenkaariseniorityön ulkoisten ja sisäisten koulutusten hallinnoinnista, 476 

toteutuksesta ja kehittämisestä. Koulutusta tarjotaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja am-477 

mattilaisille, viranomaistahoille ja muille sidosryhmien edustajille, kuten kolmannen sektorin järjestötoimi-478 

joille sekä liikunta- ja kulttuurialan yhteyshenkilöille. 479 

 480 
Setan seniorityön vapaaehtoiset kouluttajat vastaavat Sateenkaariseniori-tietoiskujen toteuttamisesta. Seniori-481 

työn koordinaattori hallinnoi tietoiskujen koulutuspyyntöjä, jakaa niitä eteenpäin vapaaehtoisille ja ohjaa 482 

kouluttajien tapaamisia muutamia kertoja vuodessa. Setan koulutustarjontaa kehitetään yhdessä kouluttajien 483 

ja koulutussuunnittelijan kanssa. 484 

 485 

Seniorityön koordinaattori tukee järjestöstrategian mukaisesti Setan jäsenjärjestöjen koulutusedellytyksiä tar-486 

peen mukaan. 487 

 488 

Yhteisölliset tapahtumat ja vertaistukitoiminta 489 

 490 

Helsingissä kokoontuva vertaistuellinen sateenkaarisenioriryhmä oli pitkään kokoontunut kerran kuukau-491 

dessa syksyyn 2017 asti, jolloin tapaamiskertoja lisättiin ja ryhmä tapaa nyt kaksi kertaa kuussa. Seniorityön 492 

koordinaattori vastaa ryhmän kokoontumisten koordinoinnista ja itse ryhmätilanteiden ohjaamisesta yhteis-493 

työssä Transtukipisteen kanssa. 494 

 495 

Tulokset ja vaikutukset 496 

 497 

-Seniorityö on parantanut sateenkaarisenioreiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan monessa eri muo-498 

dossa. Tämä kokonaisuus sisältää muun muassa voimaannuttavan vertaistukitoiminnan sekä poikkialaisiin 499 

opiskelijoihin ja ammattilaisiin vaikuttamisen tietoiskujen ja muun yhteistyön avulla. 500 

 501 

-Seniorityö on laajentanut vaikuttamis- ja koulutusnäkökulmaansa yhteiskunnan eri sektoreille, kuten kult-502 

tuuri- sekä liikuntapalveluiden piirissä työskenteleville. Lisäksi valtakunnallisiin vanhusneuvostoihin on 503 

luotu vastavuoroiset yhteydet substanssitiedon jakamiseksi. 504 

 505 

-Sateenkaari-sertifikaatin toteuttamistapoja on selvitetty ja alustavaa sertifikaattiyhteistyötä on tarjottu koh-506 

dennetusti esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajille. 507 

 508 

-Setan jäsenjärjestöjen paikallista sateenkaariseniori-toimintaa on tuettu ja kehitetty alueellisten tarpeiden 509 

sekä resurssien mukaan. 510 

 511 

-Toimintaa on arvioitu tasaisin väliajoin tarkoituksenmukaisin indikaattorein. Kyseiset indikaattorit pohjau-512 

tuvat STEAn itsearviointimenetelmiin ja RAY:n Artsi-arviointiprojektin kautta syntyneisiin räätälöityihin 513 

mittaustyökaluihin, jotka todentavat muun muassa vertaistukiryhmän tuloksellisuutta sekä seniorityön koulu-514 

tusten rakennetta ja sisältöä. 515 

 516 

Seurannan ja arvioinnin toteutus 517 

 518 

Seniorityö arvioi toimintaansa säännöllisesti STEAn itsearviointityökalujen mukaan. Arviointiin kuuluu it-519 
searvioinnin lisäksi vuosittainen sekä tapahtumien ja muun toiminnan yhteydessä toteutuva palautteenkeruu 520 



12 / 24 

kohderyhmiltä, työntekijöitä, vapaaehtoisilta ja sidosryhmiltä RAY:n Artsi-arviointiprojektin kautta muokat-521 

tujen mittausvälineiden avulla. Seniorityö tilastoi vertaistukiryhmässä toteutuvat asiakaskontaktit, koulutuk-522 

set ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrät. Viestinnän vaikuttavuuden osalta seurataan verkkosivujen 523 

käyttäjämääriä, Setan seniorit -Facebook-sivun tilastoja sekä mediaosumia. 524 

 525 

Viestintä 526 

 527 

Seniorityön koordinaattori toteuttaa toiminnan viestintää yhteistyössä Setan tiedottajan kanssa. Seniorityön 528 

viestintää toteutetaan monikanavaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Pääviestintäkanavia ovat seniori-529 

työn verkkosivut, valtakunnallisen Setan sekä Setan seniorit -Facebook-sivut sekä 10 kertaa vuodessa ilmes-530 

tyvä Setan uutiskirje. Seniorityölle vuoden 2018 aikana tuotettavat omat verkkosivut parantavat toiminnan 531 

kohderyhmille viestimistä. Viestintää vahvistetaan mielipide- ja blogikirjoituksin valtakunnallisissa medi-532 

oissa sekä ammatillisissa julkaisuissa. Seniorityö tuottaa tarpeenmukaista materiaalia työnsä tueksi, kuten 533 

substanssikirjoja ja esitteitä, joita suunnitellaan yhdessä tiedottajan kanssa. 534 

 535 

Riskit ja niiden hallinta 536 

 537 

Seniorityö sisältää asiakastyötä pääasiassa ohjattavan vertaistukiryhmän muodossa. Sateenkaarisenioreiden 538 

kokema vähemmistöstressi vaikuttaa osaltaan työntekijään, mikä lisää uupumisen riskiä. Seniorityön koordi-539 

naattorin työhyvinvointia tukee aktiivinen dialogi Setan pääsihteerin ja järjestön muun henkilöstön kanssa. 540 

Työn tarkoituksenmukainen organisointi ja sen sisällön kehittäminen sekä delegointi tukee jaksamista. Koor-541 

dinaattorin ammatillista kehittymistä tukee mahdollisuuksien mukainen kouluttautuminen, sekä sidosryh-542 

mäyhteistyön kautta muotoutuva vertaiskollegiaalisuus. 543 

 544 

Yhteistyökumppanit 545 

 546 

Seniorityön keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat sosiaali- ja terveys- sekä kulttuuri- ja liikunta-alojen eri toi-547 

mijat oppilaitoksista palveluntarjoajiin, kolmannen sektorin toimijat, Setan jäsenjärjestöt ja muut viranomais-548 

tahot, kuten kunnallisten vanhusneuvostojen edustajat.  549 
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Liite 4: Rainbow Rights -hankkeen ja TASOVA 550 

 551 

Rainbow Rights -hankkeen ja Tasova-hankkeen taustat ja toiminta 552 

 553 

Rainbow Rights -hankkeen taustalla on tavoite parantaa yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa. Uusi, 554 

vuonna 2015 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaiset laajempaan yhdenvertaisuussuun-555 

nitteluun ja toimiin sen toteutumiseksi. Rainbow Rights -hanke on EU:n perusoikeus, tasa-arvo- ja kansalai-556 

suusohjelman (REC) rahoittama ja ohjelmalla tuetaan EU jäsenmaiden työtä syrjimättömyyden edistämi-557 

sessä. REC-ohjelman rahoitushaussa vuonna 2015 painopisteitä oli ”syrjimättömyys ja romanien osallisuus” 558 

sekä toimenpiteitä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuuden edistämi-559 

seen. Euroopan komissio laati toimenpidelistan yhdenvertaisuuden edistämiseksi List of Actions to advance 560 

LGBTI equality, jotka tulee toimeenpanna EU maissa vuosien 2016 – 2019 aikana. 561 

 562 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA:n teettämät tutkimukset vuosina 2011, 2014 ja 2015 sekä  uusin 563 
raportti Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (2016) nostivat esiin su-564 

kupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten kohtaaman syrjinnän tutkitussa 19 EU maassa. Eri-565 

tyisesti Suomea ja Baltian maita koskien raportti toi esiin kielteiset asenteet, syrjinnän ja viharikokset suku-566 

puoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan.  567 

 568 

Oikeusministeriön tuore tutkimus (2016) koskien vihapuhetta osoitti, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmis-569 

töön kuuluvat ihmiset kokevat vihapuhetta ja häirintää julkisilla paikoilla ja liikennevälineissä sekä interne-570 

tissä. Kansalliset syrjintätutkimukset sosiaali- ja terveyspalveluihin (2015) ja koulutukseen (2010) liittyen 571 

osoittivat, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuu syrjintää. 572 

 573 

Rainbow Rights -hanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanketta koordinoi oikeusministe-574 

riö ja hankekumppaneita ovat Setan lisäksi Kuntaliitto ja Lithuanian Gay League, LGL. Hanke lisää tietoi-575 

suutta yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyyden velvoitteesta ja kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnitte-576 

lua ja konkreettisia syrjinnän vastaisia toimia. Seta kouluttaa viidellä pilottikunnalla erityisesti sosiaali- ja 577 

terveysalan toimijoita seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä sensitiivisestä koh-578 

taamisesta. Paikallisia ja alueellisia jäsenjärjestöjä tuetaan kuntavaikuttamisessa tuottamalla tietoa paikalli-579 

sesta vaikuttamisesta sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten oikeuksista, yhdenver-580 

taisuudesta, palveluista ja erityiskysymyksistä kuntatasolla. Seta osallistuu yhdenvertaisuustapahtumiin vel-581 

voitteiden ja oikeuksien tiedoksi tekemiseksi sekä tekee kansainvälistä yhteistyötä Baltian maiden kanssa, 582 

erityisesti Liettuan LGL:n kanssa kahden viikon vaihto-ohjelman myötä. 583 

 584 

Helsingin yliopiston koordinoimassa TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tut-585 

kimushankkeessa koulutetaan 22 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa 11 maakunnassa sekä tehdään 586 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusarviointeja. Hankkeen tavoitteena on parantaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus 587 

osaamista erityisesti maakuntatasolla. Koulutus on laajuudeltaan 40 opintopistettä ja suoritetaan aikavälillä 588 

19.3-2017- 8.3.2019, ja se vakiinnutetaan osaksi Helsingin yliopiston toimintaa. Hanketta rahoittaa Euroopan 589 

unionin sosiaalirahasto. Koulutukseen osallistujat järjestävät myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemaisia 590 

tapahtumia, (mm. ohjelmaa Tasa-arvopäiville 2017).  591 

 592 

Yhdessä Tasovan hankepartnereiden ja asiantuntijakoulutettavien kanssa kehitetään tasa-arvo- ja yhdenver-593 

taisuuden arviointi- ja seurantatyökalu, jonka avulla tehdään muun muassa maakuntaohjelmien tasa-arvo- ja 594 

yhdenvertaisuusarviointeja. Koulutettavat osallistuvat maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien 595 

kehittämisprosesseihin. Hankkeessa kehitetään tasa-arvotiedon keskus Minnan aineistopankkia ja tilastointia 596 

ja siten, että sukupuolen mukaan eriteltyä aineistonkeruuta lisätään maakunnissa.  kehitetään yhteistyötä yli-597 

opiston, tutkijoiden, kehittäjien, viranomaisten ja järjestöjen kesken jakamalla osaamista, hyödyntämällä ko-598 

kemusta ja tuottamalla yhteisesti hankkeen toimintoja. Hankkeessa toteutetaan viranomaisille ja luottamus-599 

henkilöille maakunnissa suunnattu koulutus tasa-arvon, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen, yhdenver-600 

taisuuden, moniperusteisen syrjinnän yms. huomioimisesta aluekehityksessä ja hankerahoituksessa.  601 

 602 

 603 

 604 
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Toiminnan tavoitteet 2018  605 

 606 

Yhteistä molemmille hankkeille on se, että niissä edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa alueellisesti ja 607 

paikallisesti, sekä tuetaan paikallisia ja alueellisia toimijoita tuottamalla tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähem-608 

mistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksista, sensitiivisistä palveluista ja erityiskysymyksistä kunta- ja maakun-609 

tatasolla. 610 

 611 

Rainbow Rights -hankkeen päätavoitteet ovat 612 

 613 

1) lisätään tietoisuutta yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyyden velvoitteesta erityisesti seksuaali- ja suku-614 

puolivähemmistöjä koskien niin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluville kuin ammattilaisille ja suu-615 

relle yleisölle  616 

 617 

2) kehitetään kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua ja konkreettisia syrjinnän vastaisia toimia sukupuoli- ja 618 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvien hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamiseksi 619 

 620 

3) kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sensitiivisyyttä yhdenvertaisten palveluiden takaamiseksi 621 

 622 

4) tehdään EU-tason ja erityisesti Baltian maiden välistä yhteistyötä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja 623 

kokemusten vaihtamiseksi. 624 

 625 

Rainbow Rights -hankeessa laaditaan myös loppuraportti hankesuunnitelman tavoitteiden, tulosten ja tuotos-626 

ten toteutumisesta EURA2014-järjestelmän mukaisten vaatimusten mukaan. 627 

 628 

Tasova-hankkeen päätavoitteet ovat 629 

 630 

1) vakiinnutetaan kehitetyt toimintamallit osaksi aluekehitysorganisaatioita ja -prosesseja tekemällä tiivistä 631 

yhteistyötä maakuntien toimijoiden kanssa 632 

 633 

2) lisätään tasa-arvoasiantuntijaedustus kaikkiin maakuntien yhteistyöryhmiin lainsäädännön edellyttämällä 634 

tavalla 635 

 636 

3) lisätään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutettavien osaamista seksuaalisen suuntautumisen ja 637 

sukupuolen moninaisuudesta ja niihin liittyvästä syrjinnästä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä maakuntata-638 

solla. 639 

 640 

Molemmat hankkeet tukevat Setan poliittisen strategian mukaista tavoitetta, että yhdenvertaisuus toteutuu 641 

jokaisen kotikunnassa. Setan järjestöstrategian mukaisesti laajennetaan hankkeiden myötä yhteistyötä ja ol-642 

laan luotettuja vaikuttajia ja haluttuja yhteistyökumppaneita.  Hankkeiden yhteistyön myötä Seta tarjoaa 643 

ajantasaista tutkimus- ja asiantuntijatietoa muille yhteistyökumppaneille ja jäsenjärjestöille. 644 

 645 

Hankkeiden kohderyhmät 646 

 647 
Rainbow rights -hankkeessa kohderyhmät ovat: 648 

 649 

1) Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset  650 

2) Sosiaali- ja terveysalan toimijat  651 

3) Viranomaistahot kunnissa 652 

4) Setan jäsenjärjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset  653 

5) Suuri yleisö  654 

6) Sidosryhmät (mm. muiden yhdistysten, järjestöjen, julkisen sektorin ja hankkeiden toimijoita)  655 

 656 

Tasova-hankkeessa kohderyhmät ovat: 657 
 658 

1) Koulutukseen osallistujat (22 opiskelijaa 11 maakunnasta) 659 
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2) Viranomaistahot kunnissa ja maakunnissa 660 

3) Sidosryhmät (mm. muiden yhdistysten, järjestöjen, julkisen sektorin ja hankkeiden toimijoita)  661 

 662 

Resurssit  663 

 664 

Hankkeissa työskentelee projektikoordinaattori, jonka työajasta 80 % jakaantuu Rainbow Rights- hankkeelle 665 

ja Tasova-hankkeelle 20 %. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen toimintojen ja koulutusten suunnitte-666 

lusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Koulutuksissa hyödynnetään Setan ja Transtukipisteen pitkää koulutusko-667 

kemusta ja koulutusmateriaaleja. 668 

 669 

Toiminnan sisältö ja toteutus  670 

 671 

Rainbow Rights -hankkeessa Setan projektikoordinaattori kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia yh-672 

denvertaisuudesta, erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta pilottipaikkakunnilla eri 673 

puolella Suomea sekä vahvistaa yhteistyötä Setan jäsenjärjestöjen sekä paikallisten sote-alan toimijoiden 674 

kesken kehittääkseen pitkävaikutteisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutusten sisältö 675 

räätälöidään kunkin pilottipaikkakunnan tarpeiden mukaisesti. Koulutusten pääpaino on sensitiivisten palve-676 

luiden tuottamisessa ja asiakaskohtaamisissa. Koulutuksissa tuodaan esimerkein esille kuinka osallinen ja 677 

turvallinen ilmapiiri sitouttaa ja lisää hyvinvointia sekä koulutetaan, kuinka vastataan muutosvastarintaan ja 678 

haastaviin tilanteisiin. Rainbow Rights -hankkeen pilottikunnissa järjestetään tietoiskuja yhdenvertaisuus- ja 679 

tasa-arvolain velvoitteista ja yhdenvertaisuussuosituksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. 680 

 681 

Tasova-hankkeessa Seta kouluttaa tulevia tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiantuntijoita. Seta osallistuu hank-682 

keessa muun muassa koulutuskokonaisuuden luomiseen, kouluttamiseen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 683 

arviointi- ja seurantamenetelmien kehitystyöhön, erityisesti yhdenvertaisuuteen ja moniperusteisen syrjintään 684 

liittyen. 685 

 686 

Rainbow Rights -hankkeessa koulutus tavoittaa runsaat 250 ihmistä vuonna 2018. Tasovassa koulutus tavoit-687 

taa aluksi 22 koulutettavaa, mutta koulutettavien koulutusten myötä paljon laajemmin maakuntien ja kuntien 688 

viranomaisia. 689 

 690 

Rainbow Rights -hankkeessa Seta myös auttaa pilottipaikkakuntien jäsenjärjestöjä kehittämään palvelujaan 691 

laadullisesti sekä luomaan vaikuttamisyhteistyötä omaan kuntaan. 692 

 693 

Kansainvälinen toiminta 694 

 695 

Osana Rainbow Rights -hanketta Seta ja Liettuan Lithuanian Gay League, LGL osallistuvat kahden viikon 696 

mittaiseen vaihto-ohjelmaan. Vaihto-ohjelman myötä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan hyvistä käytännöistä 697 

ja järjestöjen tekemästä työstä ja työmuodoista. Setalta osallistuu kaksi työntekijää, projektikoordinaattori ja 698 

koulutussuunnittelija kahden viikon vaihtoon Liettuassa. Seta oppii LGL:n useista vihapuheen ja viharikos-699 

ten vastaisista hankkeista. LGL:n kaksi työntekijää puolestaan oppivat Setan koulutustoiminnasta sekä trans- 700 

ja vertaistukityöstä. 701 

 702 
Tulokset ja vaikutukset 703 

 704 

Rainbow Rights -hanke 705 

 706 

Hankkeen laadulliset tulokset ovat: 707 

 708 

- Kuntatasolla on lisääntynyt kyky edistää yhdenvertaisuutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. 709 

- Syrjinnänvastaiset koulutukset ovat siirrettävissä ja monistettavissa. 710 

- Pilottipaikkakunnilla sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien 711 

ihmisten tarpeita. 712 

- Hankkeen viestintä on tarkoituksenmukaista ja informatiivista kullekin kohderyhmälle. 713 
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- On kehitetty uudet menetelmät yhdenvertaisuuden valtavirtaistamiseen: indikaattorit ja vertailuanalyysi 714 

tasa-arvo - ja yhdenvertaisuussuunnitelmille ja toteuttamiselle. 715 

- Pilottikuntien yhdenvertaisuussuunnitelmien hyvä laatu sisältäen konkreettiset toimenpiteet sukupuoli- ja 716 

seksuaalivähemmistöön kuuluvien yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. 717 

- Setan ja LGL:n vaihto-ohjelman myötä järjestöt ovat jakaneet hyviä käytäntöjä toiminnoista ja  järjestöjen 718 

ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä, sekä syventäneet Suomen ja Baltian välistä vaikuttamistyötä. 719 

 720 

Rainbow Rights -hankkeessa määrälliset tulokset ovat: 721 

 722 

- Kaksi koulutusta kullakin viidellä pilottipaikkakunnalla 723 

- Useat tapahtumat ja tietoiskut yhdenvertaisuudesta pilottipaikkakunnilla. 724 

 725 

Tasova-hanke 726 

 727 
Hanke päättyy 31.5.2019, mutta vuoden 2018 aikana järjestetään neljä koulutusta. Neljän koulutuksen asia-728 

kokonaisuudet ovat menetelmät, projektinhallinta ja aluekehitys. 729 

 730 

Hankkeen tuloksena ja sen lopussa on koulutettu 22 uutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijaa eri puo-731 

lille Suomea, mutta jo koulutuksen aikana koulutettavat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiatuntijat tarjoavat eri 732 

puolilla Suomea tasa-arvo - ja yhdenvertaisuusasiantuntemusta ja -palveluja eri sektorien toimijoille. 733 

 734 

Laadulliset tulokset hankkeessa ovat: 735 

 736 

- lisääntynyt tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen asiantuntemus sekä 737 

moniperusteisen syrjinnän tunnistaminen maakunnissa 738 

- Setan asiantuntijakoulutusten ja koulutusmateriaalien myötä koulutettavilla on hyvä käsitys sukupuolen ja 739 

seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuudesta 740 

- koulutettavilla on hyvä tuntemus tasa-arvolain sisällöstä koskien sukupuolen moninaisuutta  741 

- vähemmistösukupuolten ja -ryhmien edustus kunnallis- ja maakuntahallinnon edustustehtävissä kasvaa alu-742 

eellisen toiminnan aktivoitumisen myötä 743 

- luodaan maakuntien ja kuntien yhtenäinen ihmis- ja sukupuolivaikutusten arviointimenetelmä ja –prosessi 744 

- alueellisten toimijoiden verkostoituminen ja tavoitteellinen yhteistyö 745 

 746 

Seurannan ja arvioinnin toteutus  747 

 748 

Hankeissa arvioidaan toimintaa säännöllisesti STEA:n itsearviointityökaluja käyttäen. Arviointiin kuuluu 749 

koulutusten ja muun toiminnan yhteydessä tapahtuva suullinen ja kirjallinen tai verkkopohjainen palautteen-750 

keruu. Molemmilla hankkeilla on ohjausryhmä, joiden tehtävänä on valvoa ja tukea työtä.  751 

 752 

Viestintä  753 

 754 

Rainbow Rights -hankkeella on oma viestintäsuunnitelma, jossa määritellään viestinnän kohderyhmät, kana-755 

vat ja ydinviestit. Hankkeelle vuonna 2017 toteutettua video- ja mainoskampanjaa hyödynnetään vuonna 756 
2018 hankkeen koulutuksissa.  757 

 758 

Viestintää toteutetaan myös näkymällä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsittelevissä tapahtumissa, seminaa-759 

reissa ja koulutuksissa, Pride-tapahtumissa ja muissa lhbtiq-yhteisön tilaisuuksissa sekä kirjoittamalla blogi-760 

kirjoituksia ja kolumneja eri medioille. Alueellisia medioita lähestytään tarjoamalla haastateltavia, jotka voi-761 

vat konkretisoida sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämistä ruohonjuuritasolla.  762 

 763 

Hankkeille ei avata omia verkkosivuja tai sosiaalisen median tilejä, vaan viestinnässä käytetään Setan ja 764 

kumppaneiden olemassa olevia sivustoja ja muita kanavia. Setan verkkosivujen Sateenkaarikunta-sivulla ker-765 

rotaan yhdenvertaisuuden edistämisestä kunnissa, syrjintää ehkäisevistä menetelmistä ja työkaluista sensitii-766 
viseen kohtaamiseen. Tehokkaan viestinnän avulla ammattilaiset löytävät tarvitsemansa materiaalin.  767 

 768 
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Viestinnän onnistumista arvioidaan seuraamalla verkkosivujen käyttäjämääriä, sosiaalisessa mediassa tehty-769 

jen päivitysten tavoittavuutta ja mediaosumia sekä mittaamalla video- ja mainoskampanjan levinneisyyttä ja 770 

yleisömääriä. Viestinnän onnistumisesta kertoo myös hankkeiden järjestämien tapahtumien osallistujamäärä. 771 

 772 

Riskit ja niiden hallinta  773 

 774 

Kouluttaminen saattaa olla kuormittavaa ja kouluttaja voi joutua esimerkiksi vihapuheen tai trans- ja ho-775 

mofobian kohteeksi. Kuormitukseen valmennetaan etukäteen tarjoamalla työnohjausta. Työnohjausta kehite-776 

tään ennalta ehkäisevästi kriisitilanteisiin varautumalla.   777 

 778 

Yhteistyökumppanit  779 

 780 

Hankkeissa tehdään läheistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa: Rainbow Rights -hankeessa lähimmät 781 

yhteistyökumppanit ovat oikeusministeriö, Kuntaliitto, LGL (Lithuanian Gay League) sekä Setan jäsenjärjes-782 

töt pilottikunnissa. TASOVA:ssa yhteistyökumppanit ovat Helsingin yliopiston Agora tutkimuskeskus, Su-783 

kupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilma, Monika-naiset liitto ry, Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestö-784 

jen keskusliitto ry, Nicehearts ry /Vantaan naisten resurssikeskus Pihlaja, NYTKIS ry – naisjärjestöt yhteis-785 

työssä, Tasa-arvotiedon keskus ja Valtakunnallinen tasa-arvoverkosto sekä pilottimaakuntien toimijat.  786 
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Liite 5: Transtukipisteen toimintasuunnitelma 787 

 788 

Transtukipisteen toiminta-ajatus  789 

 790 

Transtukipiste (myöhemmin TTP) tarjoaa ja kehittää psykososiaalisia tukipalveluja sukupuolivähemmistöi-791 

hin kuuluville ja heidän läheisilleen sekä toimii sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana. TTP:n tehtävä on 792 

edistää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja läheisten terveyttä ja hyvinvointia valtakunnallisesti vertaistu-793 

kitoiminnan, neuvonnan, yksilö-, pari- ja perhetukitapaamisten, kouluttamisen, verkostotyön, tiedottamisen 794 

ja yhteisöllisten voimaannuttavien tapahtumien avulla. 795 

 796 

Setan järjestöstrategian mukaisesti TTP tarkastelee vuonna 2018 käynnistyvässä prosessissa toiminta-ajatus-797 

taan ja organisaatiorakennettaan tulevaisuuden toimintaympäristössä. Visiona on Sukupuolen Osaamiskes-798 

kus, jonka yhteydessä toimii trans-, is- ja läheistuki 2025. Osana tätä Transtukipiste on hakenut rahoitusta 799 

vuosille 20182020 Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille - TIKA-hankkeelle. TIKA-hankeen tar-800 

koitus on lisätä is-ihmisten eli intersukupuolisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä yhteiskunnal-801 

lista näkyvyyttä. Lisäksi hankkeen tarkoitus on parantaa sote-alan ammattilaisten valmiuksia palvella inter-802 

sukupuolisia asiakkaita. 803 

 804 

Toiminnan tarve ja miten se on selvitetty? 805 

 806 

Keskeisimmät tarveselvitykset Suomessa sukupuolivähemmistöjen psykososiaalisen tuen tarpeista:  807 

 808 

-Stakesin selvityksen 1994 mukaan Suomeen tarvitaan psykososiaalista tukea transihmisille ja heidän lähei-809 

silleen sekä tietoa ammattilaisille tarjoava taho. TTP on edelleen Suomen ainoa sukupuolivähemmistöjen eri-810 

tyistarpeisiin keskittynyt tukipiste ja ammatillisen tiedon tuottaja. 811 

 812 

-ETENEn raportin 2016 mukaan intersukupuoliset lapset, nuoret ja heidän perheenjäsenensä tarvitsevat psy-813 

kososiaalista tukea ja koko yhteiskunta intersukupuolisuutta normalisoivaa tiedotusta. TTP vastaa tähän tar-814 

peeseen TIKA-hankkeella. 815 

 816 

-Transtukipisteen päärahoittajalleen STEA:lle vuosista 2015-2016 laatimaa tuloksellisuus- ja vaikutusselvi-817 

tystä varten kerätyn palautteen pohjalta kohderyhmä, sidosryhmät, työntekijät ja mukana olevat vapaaehtoi-818 

set pitävät TTP:n toimintaa laadukkaana ja erittäin tarpeellisena Suomessa.  819 

 820 

Tutkimustieto kohderyhmän laajuudesta ja haavoittuvasta asemasta tällä hetkellä: 821 

 822 

Väestöstä 0.5 % - 5 % on transihmisiä (Conron KJ & al., 2012. Transgender Health in Massachusetts: Re-823 

sults from a Households Probability Sample of Adults. American Journal of Public Health) ja hämmennystä 824 

sukupuolestaan kokee 4 % (Rickhards Christina & al., 2016. Non-binary or genderqueer genders. Internati-825 

onal Review of Psychiatry, 28:1, 95-102). 826 

 827 

-Tämä tarkoittaa noin 250 000 ihmistä, jotka pohtivat sukupuoltaan tai joilla on erityistarpeita. Jos jokaisella 828 

yksilöllä on kolme läheistä, tämä tarkoittaa yhtä miljoonaa ihmistä Suomessa, joita sukupuolen moninaisuus 829 

koskettaa. Näiden lisäksi tietoa ja tukea tarvitsevat myös heitä kohtaavat ammattilaiset. 830 

 831 

-Intersukupuolisia on 1: 5000 – 1.7 % väestöstä (http://oiiinternational.com). 832 

 833 

-Intersukupuolisuus on ollut yhteiskunnassa pitkään tabu ja nyt tulossa näkyvämmin yleiseen tietoisuuteen. 834 

Nykyiset hoitokäytännöt aiheuttavat fyysistä ja psyykkistä vahinkoa intersukupuolisille. (ETENE 2016. In-835 

tersukupuolisuus. Taustaraportti kannanottoon. www.etene/lausunnot-ja-kannanotot). Hoitotraumojen takia 836 

moni intersukupuolinen käyttää tarvettaan paljon vähemmän terveyspalveluja. Näiden ihmisten tavoitta-837 

miseksi on iso tarve Transtukipisteen TIKA-hankkeelle. 838 

 839 

-Transihmisistä 20 % on kokenut syrjintää terveyspalveluissa EU-maissa (Whittle, Stephen & al., 2009. 840 

Transgender Euro Study Legal Survey and the Focus on the Transgender Experience of Health Care). 841 
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 842 

-Suomen lainsäädäntö on puutteellinen, esim. YK pitää Suomen translakia ihmisoikeuksien vastaisena, ja 843 

tämä heikentää kohderyhmän luottamusta yhteiskuntaan. 844 

 845 

-Transihmiset kokevat muita enemmän koulukiusaamista (Alanko Katarina 2014. Mitä kuuluu sateenkaari-846 

nuorille Suomessa? Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 72, Seta, Seta julkai-847 

suja 23) ja lähisuhdeväkivaltaa (Valentine Sarah E. & al. 2017. Disparities in Exposure to Intimate Partner 848 

Violence Among Transgender/Gender Nonconforming and Sexual Minority Primary Care Patients. LGBT 849 

Health. August 2017, 4(4): 260-267). 850 

 851 

-Kouluympäristö ei ole Suomessa vielä sukupuolen moninaisuutta riittävästi huomioiva TTP:n asiakaskun-852 

nan kokemusten ja tutkimusten mukaan. 93 % transihmisistä EU-maissa toivoo kouluihin sukupuolen variaa-853 

tion kunnioitusta. 854 

 855 
-Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokema stigma heikentää mielenterveyttä ja elämänlaatua (Huuska & 856 

al., 2010. Esitys ICD-luokituksen muuttamiseksi. Asiantuntijatyöryhmän esitys THL:lle. www.transtuki-857 

piste.fi/uutisarkisto) Vähemmistöstressin on todettu lyhentävän elinikää jopa 12 vuotta (Hatzenbuehler ML 858 

& al., 2014. Structural stigma and all-cause mortality in sexual minority populations. Soc Sci Med, 2014 859 

Feb;103:33-41). 860 

 861 

-Ruotsissa 65 %:lla 16-29 –vuotiaista transnuorista oli ollut itsemurha-ajatuksia. 16-44-vuotiaista 862 

transihmisistä 27 % oli yrittänyt itsemurhaa (The Swedish National Boards for Youth Affairs, 2012. About 863 

LGBT youth Health. www.ungdomsstyrelsen.se). Perheen torjunnalla on todettu olevan yhteys sukupuolivä-864 

hemmistöihin kuuluvien itsemurhayrityksiin ja päihteiden käyttöön. (Klein Augustus and Golub Sarit A. 865 

2016. Family Rejection as Predictor of Suicide Attempts and Substance Misuse Among Transgender and 866 

Gender Nonconforming Adults. LGBT Health. May 2016, 3 (3): 193-199). 867 

 868 

-Itsemurhien ennaltaehkäisytyössä Suomessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota sukupuolen moninaisuu-869 

teen. 870 

 871 

Transtukipisteeseen kohdistetaan yhä enemmän yhteistyötoiveita. Setan järjestöstrategian mukaan Seta on 872 

luotettu vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. TTP:n asiakastyö, koulutukset ja julkaisut pohjautuvat tuo-873 

reeseen tutkimustietoon ja TTP:n pitkään käytännön asiakas- ja yhteisötyön kokemukseen sukupuolivähem-874 

mistöjen keskuudessa. TTP välittää tätä tietoa myös Setan vaikuttamistyön tueksi.  875 

 876 

Tavoitteet 2018  877 

 878 

Transtukipisteen päätavoitteet: 879 

 880 

1) Transihmisten, intersukupuolisten ja muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja heidän läheistensä 881 

hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen 882 

 883 

2) Sukupuolivähemmistöjä koskevan asiallisen ja ajantasaisen tiedon lisääminen niin sukupuolivähemmis-884 

töön kuuluville ja heidän läheisilleen kuin ammattilaisille ja suurelle yleisölle. 885 

 886 

3) Transtukipisteen palveluiden saavutettavuuden lisääminen ja is- ja transsensitiivisyyden lisääminen mui-887 

den toimijoiden palveluissa palvelujen yhdenvertaisuuden takaamiseksi. 888 

 889 

Tarkemmin toiminnan tavoitteet on kirjattu mm. STEAlle Transtukipisteen avustusanomukseen 2017 ja 890 

TIKA-hankeen osalta hankkeen avustusanomukseen vuosille 2018-2020.  891 

 892 

Toiminnan kohderyhmät 893 

 894 
1) Sukupuoltaan pohtivat ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset ja heidän läheisensä  895 

2) Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan työntekijät 896 
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3) Viranomaistahot sekä tutkimus-, kulttuuri- ja media-alan työntekijät 897 

4) Sidosryhmät (mm. muiden yhdistysten, järjestöjen, julkisen sektorin ja hankkeiden toimijoita) 898 

 899 

TIKA-hankkeen kohderyhmät: 900 

 901 

1) Intersukupuoliset ihmiset ja heidän läheisensä  902 

3) Sote-alan ammattilaisista, joita on Suomessa 360 000, pyritään tavoittamaan 2 %. 903 

4) Avainryhmät: kotimaiset ja kansainväliset is-aktivistit ja -ammattilaiset sekä kansainväliset is-järjestöt 904 

5) Suuri yleisö  905 

6) Setan ja sen jäsenjärjestöjen työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset (tiedon lisääminen) 906 

 907 

Resurssit  908 

 909 

TTP:llä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä-perheterapeutti, sosiaalipsykologi, palveluohjaaja ja yhteisö-910 

pedagogi. Ryhmätoimintaa ohjaamaan palkataan lisäksi ostopalvelutyöntekijöiksi ammattilaisia, jotka kuulu-911 

vat kohderyhmiin. Toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia. TIKA-hankkeessa työskentelee intersuku-912 

puolisuustyön koordinaattori ja ostopalvelua käytetään hankkeen koulutustoiminnan tueksi. Valtakunnallisen 913 

Setan hallinto ja asiantuntijat tukevat TTP:n työtä. 914 

 915 

Transtukipisteen toiminnan sisältö ja toteutus  916 

 917 

Transtukipiste tarjoaa ja kehittää psykososiaalista tukea sukupuoltaan pohtiville, sukupuolivähemmistöihin 918 

kuuluville sekä heidän läheisilleen. Transtukipiste tarjoaa neuvontaa, palveluohjausta, terapeuttista keskuste-919 

luapua, vertaistukiryhmiä työpajoja ja tietoa, jotka vahvistavat kohderyhmien hyvinvointia ja osallisuutta. 920 

Transtukipiste toimii sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana. Transtukipiste ylläpitää Suomen laajimpia 921 

sukupuolen moninaisuuteen keskittyneitä verkkosivuja. Transtukipiste tekee verkostoyhteistyötä edistääk-922 

seen sukupuolen kirjon huomiointia. Setan vaikuttamistyön tueksi Transtukipiste välittää sekä ajantasaista 923 

tutkimustietoa sukupuolen moninaisuudesta että kokemusperäistä tietoa asiakastyöstä ja vertaistuesta.  924 

 925 

Transtukipisteen toiminta sisältää:  926 

 927 

 928 

1. Tuki- ja neuvontapalvelut yksilöille, paris- ja moniskunnille sekä perheille 929 

 930 

TTP tarjoaa sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen monipuolisia neuvonta- ja tukipalve-931 

luita niin sähköisesti, puhelimitse kuin kasvotustenkin.  932 

 933 

2. Vertaistuki 934 

 935 

TTP tarjoaa monipuolisen valikoiman ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä eri-ikäisille ja eri elämänti-936 

lanteissa oleville sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen. Vuonna 2018 TTP järjestää 15-937 

20 ammatillisesti ohjattua säännöllisesti kokoontuvaa vertaistukiryhmää. Lisäksi TTP:llä järjestetään erilaisia 938 

matalan kynnyksen yhteisöiltoja eri kohderyhmille pitkin vuotta. Ryhmiä ohjataan myös yhteistyössä muiden 939 
järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Setan poliittisen strategian mukaan väkivaltaan puututaan ja uhreja suojel-940 

laan. Tätä edistääkseen TTP toteuttaa yhteistyössä Naisten Linjan kanssa väkivaltakokemuksista toipuvien 941 

nettiryhmän transfeminiineille. 942 

 943 

Transtukipisteen tukipalveluita käyttää noin 600 ihmistä vuonna 2018. Asiakaskontaktien määrä vuonna 944 

2016 oli 3216. Osa käyttää joko yksilöllisiä tai vertaistukimuotoja, osa hyödyntää kumpaakin.  945 
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3. Yhteisölliset tapahtumat 946 

 947 

TTP järjestää vertaistapaamisia, seminaareja, työpajoja ja voimaannuttavia yhteisöllisiä projekteja, kuten 948 

Voimavaraleirin kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville läheisineen yhdessä Trasek ry:n kanssa. Uu-949 

tena toimintana TTP osallistuu myös erityisnuorisotyökeskus Snellun järjestämälle sukupuoleltaan moninais-950 

ten nuorten leirille. Kaikkiin tapahtumiin osallistuu n. 2000 erisukupuolista ja eri-ikäistä ihmistä. 951 

 952 

4. Koulutus ja konsultointi 953 

 954 

Setan poliittisen strategian yhtenä tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tarjota koulutusta, 955 

joka kasvattaa kunnioittamaan toinen toistaan. Osana Setan koulutustoimintaa TTP täydennyskouluttaa eri-956 

tyisesti kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sukupuolen moninaisuuden ammatillisesta ja 957 

sensitiivisestä kohtaamisesta ja mallintaa trans-, inter- ja läheissensitiivistä työotetta.  958 

 959 
Setan poliittisen strategian mukaisesti TTP edistää 1. kohderyhmän hyvinvointia koko elämänkaaren aikana, 960 

2. perheiden yhdenvertaisuutta palveluissa perhemuodosta riippumatta ja 3. yhdenvertaisuuden toteutumista 961 

jokaisen kotikunnassa. TTP antaa maksutonta konsultaatiota kuntien ja muiden toimijoiden ammattilaisille ja 962 

kokoaa valtakunnallista ammatillista verkostoa sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin edistämiseksi. TTP 963 

jakaa tietoa mm. kansainvälisistä hoitosuosituksista ja niiden käytännön toteutuksesta eri hoito- ja tukikon-964 

teksteissa. TTP rohkaisee asiakkaita käyttämään oman alueensa palveluja. Koulutustoiminta tavoittaa n. 965 

4000 ja konsultointitoiminta n. 200 ihmistä vuodessa.  966 

 967 

Transtukipisteen TIKA-hanke kouluttaa ammattilaisia erityisesti intersukupuolisuudesta ja is-sensitiivisestä 968 

kohtaamisesta. TTP ja TIKA tarjoavat tietoa ja tukea lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä erityistar-969 

peista tilanteissa, joissa lapsi on syntynyt intersukupuoliseen kehoon tai kun lapsen tai nuoren sukupuoli-970 

identiteetti ei vastaa syntymässä määritettyä.  971 

 972 

5. Viestintä 973 

 974 

Transtukipisteen viestintää kehitetään yhteistyössä tiedottajan kanssa. Viestintää ohjaa Setan viestintäsuunni-975 

telman pohjalta laadittu yksityiskohtainen, resurssit ja perustehtävän huomioon ottava ja toimintaympäristön 976 

muutoksiin vastaava Transtukipisteen viestintäsuunnitelma. Viestinnän yleisenä tavoitteena on, että Trans-977 

tukipisteen tunnettuus luotettavan asiatiedon lähteenä edelleen vahvistuu ja eri kohderyhmien tiedon tarpei-978 

siin vastataan entistä paremmin. Tavoitteena on myös, että toiminnan kohderyhmän oma ääni ja kokemukset 979 

välittyvät yhä paremmin kaikessa viestintä- ja koulutusmateriaalissa. 980 

 981 

Transtukipisteen pääviestintäkanavia ovat sen omat tiheäliikenteiset verkkosivut ja Facebook-sivu, jolla on 982 

vuoden lopussa 3000 seuraajaa. Keskeisessä roolissa on myös suora asiakasviestintä sähköpostilla ja vertais-983 

ryhmissä sekä yhteisöllisissä tapahtumissa. Sosiaali- ja terveysalalle suunnatun erillisen uutiskirjeen kehittä-984 

mistä jatketaan. Ajantasaista tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja kohderyhmän tarpeista ja kokemuksista 985 

tuodaan vuoden aikana aktiivisesti esiin myös mediahaastatteluissa, seminaaripuheenvuoroissa ja blogikirjoi-986 
tuksissa. 987 

 988 

Transtukipisteen verkkosivut on Suomen laajin sukupuolen moninaisuutta käsittelevä sivusto ja niiden sisäl-989 

töjä täydennetään uusilla kokonaisuuksilla. Verkkosivut uudistetaan käyttäjälähtöisesti Setan verkkosivu-990 

uudistuksen yhteydessä. Uudistuksen myötä entistä useammat ammattilaiset löytävät sivuilta tarvitsemaansa 991 

materiaalia.  992 

 993 

6. Verkosto- ja viranomaisyhteistyö ja työn kehittäminen 994 

 995 

TTP tekee yhteistyötä erityisesti Intersukupuolisuus.fi-verkoston, Trasek ry:n, Sinuiksi-palvelun, HeSeta 996 

ry:n, DreamWearClub ry:n, Amnestyn Suomen osaston, Sateenkaariperheet ry:n, Perhesuhdekeskuksen, Hel-997 

singin ev.lut. seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskus Snellun, Aktuaali Koulutuspalveluiden ja Nais-998 

ten Linjan kanssa. Lisäksi TTP jatkaa yhteistyötä HUS:n ja TAYS:n sukupuoli-identiteetin tutkimuksia teke-999 

vien ja sukupuolenkorjaushoitoja antavien yksiköiden kanssa sekä Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset -1000 
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työryhmässä. Transtukipisteen TIKA-hanke tekee yhteistyötä niin kansainvälisesti kuin kotimaassa kattavan 1001 

aktivisteista ja ammattilaisista koostuvan verkoston luomiseksi.  1002 

 1003 

Setan järjestöstrategia tähtää siihen, että Seta on luotettu vaikuttaja ja haluttu yhteistyökumppani. TTP hyö-1004 

dyntää tutkimustietoa omassa konsultaatio-, koulutus- ja verkostoyhteistyötoiminnassaan ja tarjoaa ajanta-1005 

saista tutkimus- ja asiantuntijatietoa myös Setan vaikuttamistyön tueksi. TTP tukee Setan jäsenjärjestöjen 1006 

työtä. TTP auttaa jäsenjärjestöjä ylläpitämään ja kehittämään näiden sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja 1007 

läheisille suunnattuja yksilö-, perhe- ja vertaistukipalveluitaan laadullisesti. TTP:n jäsenjärjestöille antama 1008 

tuki tapahtuu kouluttamalla jäsenjärjestöjen työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja järjestämällä verkostotapaamisia 1009 

niiden Setan jäsenjärjestöjen kanssa, jotka tarjoavat asiakaspalvelua tai järjestävät vertaistukitoimintaa.  1010 

 1011 

Tukea intersukupuolisille, tietoa ammattilaisille - TIKA-hankkeen toiminta-ajatus 1012 

 1013 

Vuosille 2018-2020 haettu TIKA-hanke lisää intersukupuolisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä 1014 

yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä parantaa ammattilaisten valmiuksia kohdata intersukupuolisia asiakkaita 1015 

seuraavilla keinoilla: 1016 

 1017 

1) hankkeen kokoaman yhteistyöverkoston toiminnan avulla 1018 

2) viestintämateriaalin tuotannon avulla 1019 

3) lisäämällä yleis- ja ammatillista tietoa intersukupuolisuudesta 1020 

4) lisäämällä sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista intersukupuolisuudesta  1021 

5) parantamalla ja mallintamalla TTP:n palveluita is-ihmisille 1022 

6) levittämällä mallinnettuja palveluita muiden toimijoiden käytäntöihin. 1023 

 1024 

TIKA-hankkeen toiminnan sisältö, toteutus ja aikataulutus 1025 

 1026 

1. Pohjatyönä ensimmäiset yhteistyökokoukset yhteistyökumppanien kanssa jo vuonna 2017. 1027 

2. Is-työn koordinaattorin rekrytointi käynnistyy heti avustuspäätöksen varmistuttua. 1028 

3. Hankkeesta tiedottaminen keväällä 2018 (Setan tiedottaja, is-työn koordinaattori, TTP- tiimi)  1029 

4. Palvelutarpeen kartoitus: Nettipohjainen palveluntarvekysely ja muu tiedonkeruu keväällä 2018. 1030 

5. Verkoston rakentaminen Suomessa ja ulkomailla 2018-2020 (OII ja muut keskeiset toimijat, kotimaiset ja 1031 

ulkomaiset aktivistit ja ammattilaiset) 1032 

6. Koulutuspaketti videoineen 7-10 videota intersukupuolisuudesta verkkosivuille. Videotuotanto aloitetaan 1033 

2018 lopulla, viimeinen video valmistuu 2020 lopulla. 1034 

7. Oppaat suomeksi ja ruotsiksi tueksi tilanteisiin, joissa: a) perheeseen on syntynyt intersukupuolinen lapsi 1035 

ja b) is-nuorella on vaikeuksia omaan kehonkuvaan, ikätovereista poikkeavaan eri aikaiseen kehitykseen tai 1036 

anatomiaan, itsetuntoon tai kehon tai seksuaalisuuden haltuun ottoon liittyen. Materiaalinkeruu oppaisiin 1037 

vuonna 2018, kirjoittamistyö vuonna 2019, julkaisu 2020. Julkaisut tavoittavat alkuvaiheessa 5000 lukijaa 1038 

vuodessa. 1039 

8. TTP:n palveluvalikko intersukupuolisille läheisineen: Suunnitelma TTP:n is-palvelujen kehittämiseksi, 1040 

jotta TTP palvelee kohderyhmää entistä paremmin: Intersukupuolisuustyön koordinaattori suunnittelee TTP-1041 

tiimin kanssa is-palveluvalikon vuoden 2019 loppupuolella. 1042 

9. Hankkeen päättyessä muutetaan TTP:n nimi Sukupuolen osaamiskeskukseksi, jonka alaisuudessa kaksi 1043 

tukipistettä: Transtukipiste (TTP) ja Is-tukipiste (ITP).  1044 

 1045 

Uudet logot. Päivitetään aiemmat, edelleen käyttökelpoiset julkaisut ja materiaalit verkkosivuille ja paperiset 1046 

uusintapainosten yhteydessä. Nimenmuutos ja sen myötä tarvittava uuden visuaalisen identiteetin kehittämi-1047 

nen tehdään vuonna 2010. 1048 

 1049 

Jatkossa vakiinnutetaan Sukupuolen osaamiskeskuksen ja sen kahden tukipisteen toiminta, ja levitetään ja 1050 

juurrutetaan edelleen TIKA- hankkeen aikana kehitettyjä is-sensitiivisen asiakastyön malleja hankkeen verk-1051 

kosivujen tietosisältöjen, konsultoinnin ja koulutuksen avulla eri sote-alan toimijoille.   1052 
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Tulokset ja vaikutukset  1053 

 1054 

TTP:n asiakastyö parantaa kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja osallisuutta. Vuosina 2014 ja 2015-2016 1055 

kerätyssä asiakaspalautteessa kuvattuja vaikutuksia ovat mm. oman sukupuoli-identiteetin oivaltaminen ja 1056 

vahvistuminen, itsetuhoisuuden väheneminen tai katoaminen, tukiverkostojen vahvistuminen, voimaantumi-1057 

nen vertaistuen avulla, pari- ja perhesuhteiden laadun paraneminen, asiakkaan voimavarojen ja oman toimi-1058 

juuden vahvistuminen sekä keskinäisen ymmärryksen ja läheisyyden tunteen kasvu perheessä. Maahanmuut-1059 

tajataustaiset ja muut moniperustaiselle syrjinnälle alttiit asiakkaat saavat tarvitsemansa avun. 1060 

 1061 

TTP:n koulutukset, julkaisut ja viestintä lisäävät ammattilaisten valmiuksia kohdata sensitiivisesti sukupuoli-1062 

vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Yleinen tietoisuus sukupuolivähemmistöistä ja erityisesti lasten ja nuorten 1063 

erityisistä tarpeista ja tukimuodoista sekä intersukupuolisuudesta vahvistuvat Suomessa. Verkostoyhteistyö 1064 

parantaa kohderyhmiin kuuluvien hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista sekä yhdenvertaisuuden toteutu-1065 

mista ikään ja sukupuoleen katsomatta valtakunnallisesti.  1066 

 1067 

Seurannan ja arvioinnin toteutus  1068 

 1069 

TTP ja sen TIKA-hanke arvioivat toimintaansa säännöllisesti STEAn itsearviointityökaluja käyttäen. Arvi-1070 

ointiin kuuluu vuosittaisen itsearviointityöpajan lisäksi sekä säännöllinen vuosittainen että tapahtumien ja 1071 

muun toiminnan yhteydessä tapahtuva suullinen, kirjallinen tai verkkopohjainen palautteenkeruu kohderyh-1072 

miltä, työntekijöitä, vapaaehtoisilta ja sidosryhmiltä RAY:n Artsi-arviointiprojektissa räätälöityjen välinei-1073 

den avulla. TTP tilastoi tarkasti asiakaskontaktit ja koulutukset sekä seuraa viestinnän onnistumista media-1074 

seurannan ja uutiskirjeiden tilaajakehityksen avulla sekä verkkopalveluiden statistiikkoja analysoimalla.  1075 

 1076 

Riskit ja niiden hallinta  1077 

 1078 

Transtukipiste arvioi vuosittain toimintaympäristöä ja ennakoi riskejä niiden minimoimiseksi. Työntekijät ja 1079 

vapaaehtoiset ovat TTP:n tärkein resurssi ja heistä huolehditaan hyvin.  1080 

 1081 

1. TTP:n asiakkaiden kokema väkivalta, kaltoinkohtelu ja vähemmistöstressi vaikuttavat välillisesti myös 1082 

työntekijöihin, mikä lisää uupumisen riskejä. Työnantajana Seta huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnista 1083 

johtamisen, työnohjauksen, työn hyvän organisoinnin keinoin, täydennyskoulutuksen, etätyömahdollisuuk-1084 

sin, tavoitteen asettelun kohtuullisuudella suhteessa resursseihin ja tarjoamalla mahdollisuudet työterveys-1085 

huollon palveluihin.  1086 

2. Asiantuntijayksikön työn jatkuvuus turvataan dokumentoimalla työprosesseja ja verkostoja. Tämä on eri-1087 

tyisen tärkeää kolmivuotisen TIKA-hankkeen alkaessa ja päättyessä ja toiminnan vakiintuessa ja samalla 1088 

muuttaessa osittain muotoaan. Dokumentointia ja tiedon siirtoa tukee koko toimiston siirtyminen käyttämään 1089 

Office365-toimisto-ohjelmistokokonaisuutta.  1090 

3. Toimintaympäristön muutoksia ja kohderyhmien toiveita analysoidaan vuosittain, jotta toimintaa ja resurs-1091 

seja voidaan suunnata parhaalla mahdollisella tavalla.  1092 

4. Hyödynnetään vertaisohjaajien työpanosta ja asiakkaiden itse yhteisöllisesti toteuttamaa toimintaa yhtei-1093 

söllisyyden tukemiseksi. Riskinä on, että vapaaehtoisen osaaminen ei aina riitä mahdollisten kriisitilanteiden 1094 

ratkaisuun tai oman jaksamisen realistiseen arviointiin. Turvataan riittävä ammatillisesti ohjattu tuki muun 1095 
muassa ryhmätyönohjauksen keinoin ja työntekijöiden ohjauskeskusteluin, jotta työn laatu, eettisyys ja va-1096 

paaehtoisten jaksaminen ja oppiminen pystytään turvaamaan.  1097 

5. Ryhmätoiminnan laajuuden takia hyödynnetään vertaisia ammattilaisohjaajiatyöntekijöiden työpareina. 1098 

6. Työntekijät osallistetaan suunnittelemaan vuosien 2018-2010 aikana rakennettavaa visiota TTP:n toimin-1099 

nan organisoimiseksi uudella tavalla, jotta mahdollinen muutosvaihe ei kuormittaisi työntekijöitä. 1100 

7. Asiallisen tiedon ja ymmärryksen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta, erityisesti lasten osalta, on yhä 1101 

tärkeämpää lisääntyneen vihapuheen, julkisessa keskustelussa olevien mielipiteiden polarisaation sekä epä-1102 

tieteellisen, epätoden ja transfobisen tiedon aktiivisen levittämisen vuoksi. Riskinä on, että väärä tieto voi 1103 

heikentää luottamusta TTP:n tarjoamaan asiatietoon. Transtukipiste vastaa viestinnässään uudentyyppiseen 1104 

disinformaatioon ja ennakkoluuloihin asiallisesti ja tutkimustietoon perustuen.   1105 
 1106 

TIKA-hankkeen osalta riskit ja niihin varautuminen on kuvattu tarkasti hankkeen avustushakemuksessa. 1107 
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Transtukipisteen ja TIKA-hankkeen suhde julkiseen sektoriin ja muihin toimijoihin 1108 

 1109 

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja heidän läheistensä psykosiaalisesta tuesta, ammatillisesti ohjatun 1110 

vertaistuen järjestämisestä ja yhteisötyöstä vastaa Suomessa pääosin Transtukipiste. HUS:n ja TAYS:n yksi-1111 

köt keskittyvät lääketieteellisiin sukupuolenkorjaushoitoihin ja tutkimuksiin. Lääketieteelliset yksiköt ohjaa-1112 

vat asiakkaita TTP:lle sekä julkiselle puolelle KELA:n korvaamaan psykoterapiaan. Psykoterapeutit ja muut 1113 

sote-alan ammattilaiset eivät Suomessa saa systemaattista koulutusta sukupuolen moninaisuudesta. Sukupuo-1114 

len variaatioita (muun muassa muunsukupuoliset, sukupuolettomat, intersukupuoliset, transvestiitit) ei osata 1115 

ottaa huomioon julkisessa sosiaali- ja terveyspalveluissa. TTP kouluttaa ja konsultoi ammattilaisia sekä ra-1116 

kentaa edelleen ammattilaisista koostuvaa valtakunnallista verkostoa asiakkaiden hyvinvoinnin edistä-1117 

miseksi. Transtukipiste on vuosien pitkäjänteisellä työllä rakentanut yhteistyötä eri tahojen kanssa ja vuoro-1118 

vaikutusta eri kohderyhmien kanssa saavuttaen laajan yleisen arvostuksen ja vakiintuneen aseman sukupuo-1119 

len moninaisuuden asiantuntijana. Työssään TTP pystyy yhdistämään niin palveluntarjoajan roolin kuin ih-1120 

misoikeusnäkökulman toimien tarvittaessa sillanrakentajana esimerkiksi huonoja kokemuksia kokeneiden 1121 

asiakkaiden ja hoitoalan toimijoiden välillä. 1122 

 1123 

Sekä perheet että ammattilaiset etsivät aiempaa enemmän tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja tukea lap-1124 

sille ja nuorille. Suomesta puuttuu alle 13-vuotiaiden sukupuoliristiriitaan perehtynyt julkisen puolen erityis-1125 

yksikkö. Lastenpsykiatriassa ja perheneuvolatoiminnassa ei ole vielä riittävästi tietotaitoa sukupuoltaan poh-1126 

tivien ja intersukupuolisten lasten kysymyksiin. Lapsia kohtaavia työntekijöitä ei kouluteta systemaattisesti 1127 

ymmärtämään sukupuolen moninaisuutta. TTP tarjoaa resurssiensa mukaan näille perheille palveluita ja am-1128 

mattilaisille työvälineitä sekä julkaisee tutkimustietoa aiheesta.  1129 

 1130 

TTP tekee yhteistyötä Setan jäsenjärjestöjen ja muiden järjestöjen kanssa kohdennetun psykososiaalisen tuen 1131 

tarjoamiseksi kohderyhmilleen mm. Sateenkaariperheet ry:n ja sen Perhesuhdekeskuksen, HeSetan, Sinuiksi-1132 

hankkeen kanssa rakennetun palveluohjausmallin mukaisesti. Yhteistyö tukee Setan poliittisen strategian ta-1133 

voitetta edistää sitä, että yhdenvertaisuus toteutuu jokaisen kotikunnassa. Tässä yhteistyössä TTP on erityi-1134 

sesti sukupuolen moninaisuuden asiantuntija: TTP on erikoistunut muita toimijoita enemmän hoitoneuvon-1135 

taan ja palveluohjaukseen, transerityiseen terapeuttiseen työotteeseen sekä pitkäkestoisempaan apuun, jota 1136 

osa asiakaskunnasta tarvitsee. Yhdessä Sateenkaariperheet ry:n ja sen Perhesuhdekeskuksen, HeSetan ja Si-1137 

nuiksi-hankkeen kanssa on 2017 rakennettu koko Setan yhteinen ryhmänohjaajakoulutuksen perusmoduli. 1138 

Samalla on sovittu työnjaosta erikoistumiskoulutuksissa. Transtukipisteen vastuulla on erityisesti järjestää 1139 

valtakunnallista trans- ja läheisryhmien ryhmänohjaajakoulutusta. Koulutuksessa TTP hyödyntää pitkää ko-1140 

kemustaan vertaistoiminnan järjestämisestä eri sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja heidän läheisilleen 1141 

sekä kokoaa ja välittää muille toimijoille tuoretta tutkimustietoa. Perhesuhdekeskuksen kanssa tehdään työ-1142 

parityötä asiakastyössä. Ryhmiä ja tilaisuuksia järjestetään mm. Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuoriso-1143 

työnkeskus Snellun ja Naisten Linjan kanssa. Koska Suomessa on niin paljon sukupuolen moninaisuuteen 1144 

liittyvää tuen ja tiedon tarvetta, toimijoiden yhteistyö ja selkeä työnjako ovat tärkeitä. Näin vähät erikoistu-1145 

neet resurssit, joita Suomessa on, käytetään mahdollisimman tehokkaasti laajan kohderyhmän hyödyksi. 1146 

 1147 

TTP on verkostoitunut kansainvälisesti mm. World Professional Association for Transgender Health 1148 

WPATH:n kanssa ja Suomessa erityisesti terveysalalle. TTP tekee yhteistyötä yksittäisten aktiivien, ammat-1149 

tilaisten ja terveysalan ammattijärjestöjen kanssa, jotka pyrkivät lisäämään asiallista tietoa sukupuolen moni-1150 

naisuudesta sekä eettisten ohjeiden ja hoitosuositusten noudattamista. Trasekin kanssa TTP järjestää muun 1151 

muassa yhteisöllisiä tilaisuuksia ja verkostotapaamisia tutkimus- ja hoitoyksiköiden kanssa ja TIKA-hank-1152 

keen toteutuessa yhteistyötä parantaakseen intersukupuolisten asemaa yhteiskunnassa.  1153 

 1154 

Transtukipiste on vuosien pitkäjänteisellä työllä rakentanut yhteistyötä eri tahojen kanssa ja vuorovaikutusta 1155 

eri kohderyhmien kanssa. Näin se on saavuttanut laajan yleisen arvostuksen ja vakiintuneen aseman suku-1156 

puolen moninaisuuden asiantuntijana ja palveluntarjoajana. 1157 


