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Sisältö
1. Keitä ovat sateenkaariseniorit? Mitä tiedämme?
2. Haasteet palvelujärjestelmässä ja tutkimuskirjallisuudessa
3. Miten huomioida sateenkaariseniorit paremmin niin
tutkimuksessa kuin käytännön työssä?

Keitä ovat
sateenkaariseniorit?
• Sukupuoli- ja/tai
seksuaalivähemmistöihin kuuluvat
yli 50-vuotiaat henkilöt
• Koko väestöstä arviolta noin 4-10+
prosenttia kuuluu sukupuoli- ja/tai
seksuaalivähemmistöihin,
sateenkaarisenioreiden määrä?
➢Jos neljä prosenttia yli 65-vuotiaista
olisi sateenkaarevia, se tarkoittaisi
arviolta 49 200 henkilöä missä he
ovat ja kuinka tavoittaa heidät?

Sateenkaari-ihmiset ikäryhmittäin (USA)

Lähde: GLAAD, 2017

Sateenkaarisenioreiden
kohtaamia haasteita
• Syrjintä ja palveluiden välttely
syrjinnän pelossa
• Vähemmistöstressi ja sisäistetty
itsesyrjintä

• Yksinäisyys
• Valtaväestöä suurempi
itsemurhariski sekä enemmän
päihteiden väärinkäyttöä

Kuva: Martu Väisänen

Haasteita palvelujärjestelmässä ja
tutkimuskirjallisuudessa
• Näkymättömyys
• Syitä näkymättömyyden taustalla? Rakenteelliset tekijät (esim.
sukupuolitetut tilat), sivuuttaminen, puhumattomuus, tiedon puute,
historialliset olot, normit

• Ammattilaisten valmiudet kohdata sateenkaarisenioreita
•

sateenkaari-ihmisten seksualisointi

• Haasteita tutkimuksessa
• Pidetäänkö aihetta epärelevanttina, koska sateenkaarisenioreita on niin
vähän? Ei voi olla peruste yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta!
• Senioreiden tavoittamisen haasteet: ketä etsimme ja millaista kieltä
käytämme?
• Haasteet intersektionaalisesta näkökulmasta

Miten huomioida sateenkaariseniorit paremmin?
Miksi tehdä tutkimusta sateenkaarisenioreista?
• Ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa ja koulutusta (pakollisena
osana opintoja): Yhdenvertaisuuslainsäädäntö, vanhuspalvelulaki ja
ammattietiikka myös edellyttävät osaamista
• Houkutteleva tutkimuskohde: aiempaa tutkimusta niukasti
Suomesta, uutta tietoa on helppo tuottaa
• Tutkimuksella voi olla lopulta suurikin vaikuttavuus → erittäin
haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä
• Valmiita viitekehyksiä, joiden puitteissa voi tutkia: esim.
vähemmistöstressi
• Myös pitkittäistutkimusta tarvittaisiin: seksuaalisen
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus kehittyy elämän aikana,
miten vaikuttaa mm. terveyteen ja hyvinvointiin ikääntyessä?

• Ikääntyneet eivät ole
homogeeninen ryhmä,
tutkimusta tarvitaan myös
vähemmistöjen kohtaamista
haasteita, tarpeista,
voimavaroista!
• Jos kiinnostus heräsi, olemme
mielellämme apuna mm.
kohderyhmän tavoittamisessa!
Ota yhteyttä: tiedottaja@seta.fi
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Kiitos!

Sateenkaarisenioreiden etäpikkujoulut, joulukuu 2020

Lisätietoa
Seta

➢ https://seniorit.seta.fi
➢ www.seta.fi

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
➢ www.sukupuolenosaamiskeskus.fi

Sateenkaariseniorit ry

uusi yhdistys!

➢ sateenkaariseniorit@gmail.com
➢ Verkkosivut tulossa, lisätietoa Setan seniorit Facebooksivun kautta

Haluaisin pystyä kertomaan Sateenkaariseniorit
ikääntyneille suunnattujen palveluiden asiakkaina

➢ Julkaisun pdf-versio ladattavissa verkkosivuilta
https://seta.fi/palvelut/materiaalitilaus/
➢ Video katsottavissa Setan Youtube-kanavalla SetaFinland
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