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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 4/2019

Aika: 16.5.2019 klo 16.05–17.35.

Paikka: Kaupungintalo, Aleksanterinkatu 24, Helleniuksen Sali (3. krs, kulku ala-aulan hissillä)

Osallistujat:
Tasa-arvotoimikunnan jäsenet: varajäsenet:

Alviina Alametsä, pj X (poistui klo 17.50) Kasper Kivistö
Roby Mountrakis, varapj  X Irma Marttila

Pia Sievinen X Mukhtar Abib

Niklas Mannfolk X Anna Jungner-Nordgren

Panu Mäenpää X Ogechukwu Eneh

Milla Pyykkönen Ville Ritala

Nelli Ruotsalainen Annu Kemppainen

Pysyvät asiantuntijat:

Milla Sandt, esittelijä ja sihteeri X

Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä X (kohdissa 1–5)

Muut asiantuntijat:

Mervi Patosalmi, tutkija, Kaupunkitutkimus ja tilastot –yksikkö X (kohdassa 5)

Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, Kaupunkitutkimus ja tilastot –yksikkö X (kohdassa 5)

Muut osallistujat:

Matilda Holkkola, korkeakouluharjoittelija X

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 16.05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
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4. Kokouksen 3/2019 muistion hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin muistio 3/2019.

5. Helsingin kaupungin tasa-arvohanke (LIITTEEKSI ESITYS)
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Käsittely: Tutkija Mervi Patosalmi ja tutkimuspäällikkö Katja Vilkama vierailivat kokouksessa kertomassa

Helsingin kaupungin strategiaa toteuttavan tasa-arvohankkeen ajankohtaisesta tilanteesta ja tavoitteista tälle

vuodelle. Käytiin läpi toimialojen sukupuolivaikutusten arvioinnin pilotit, jotka on valittu toimialajohtajien
päätöksellä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kohteena on liikunnan seuratuki, kasvatuksen ja koulutuksen

toimialalla erityinen tuki perus- ja esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, sotessa omaishoito ja

kaupunkiympäristön toimialalla aluesuunnittelu. Lisäksi hankkeessa kehitetään sukupuolitietoista

budjetointia, josta on pilottina liikuntapalveluiden budjetti. Hanke valmistuu v. 2019 loppuun mennessä ja

tulokset ja johtopäätökset tuodaan ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden tiedoksi. Keskusteltiin siitä, miten

hankkeen käytäntöjen jatkuminen voitaisiin varmistaa myös sen päättymisen jälkeen. Toimikunta toivoi, että

tuloksia esitellään myös valtuustossa alkuvuodesta 2020.

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi.

6. Helsingin kaupungin henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma
Esitys: Päätetään lausua asiasta ja kootaan toimikunnan kommentit lausuntoa varten.

Asia: Kaupunginhallitus on palauttanut Helsingin kaupungin henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman

takaisin valmisteluun. Asiaa valmistellaan henkilöstöosastolla, joka on pyytänyt tasa-arvotoimikunnalta

lausunnon 20.5. mennessä. Keskusteltiin tasa-arvotoimikunnan näkemyksistä ja koottiin pääasiat lausuntoa

varten.

Päätös: Esittelijä laatii lausunnon keskustelun pohjalta. Ennen lausunnon jättämistä se lähetetään vielä
toimikuntalaisille tiedoksi.

7. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien uusi asettamispäätös
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.

Käsittely: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien toimikausi päättyy asettamispäätöksen mukaisesti

samaan aikaan, kun kaupunginhallitus vaihtuu kesäkuussa. Uusi kaupunginhallitus tekee uuden

asettamispäätöksen toimikuntien jatkamisesta valtuustokauden loppuun asti. Kevään aikana on käyty
keskustelua toimikuntien roolista ja toimintamuodoista, ja tasa-arvotoimikunnan edellisessä kokouksessa

kaupungin juristi totesi, että toiminta on tällä hetkellä lähempänä neuvostoja kuin hallintosäännössä

määriteltyä toimikuntaa. Uuden asettamispäätöksen yhteydessä pohditaan, onko nykyinen rakenne toimiva,

vai olisiko tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnat jatkossa hyödyllisempää asettaa neuvostoiksi.

Keskustelussa nostettiin esille erityisesti kysymys mahdollisen neuvoston kokoonpanosta ja pohdittiin,
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voisiko järjestöjen mukaan ottaminen ja kokoonpanon kasvattaminen hidastaa toimintaa nykyisestä.
Järjestöjä on myös nykyisin mahdollista kuulla kokouksiin kutsuttavina asiantuntijoina.

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi ja kootaan vielä toimikuntalaisten ajatuksia sähköpostitse.

8. Muut asiat

9. Seuraavat kokoukset
Esitys: Merkitään asia tiedoksi.
Käsittely: Pääkaupunkiseudun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien ja niistä vastaavien viranhaltijoiden

yhteiskokous pidetään Helsingissä 6.6. klo 17–19. Kokouksen teemana on feministinen kaupunkisuunnittelu.

Siihen keskittyvä kollektiivi FEMMA Helsinki tulee alustamaan teemaa ja vetämään yhteisen työpajan.

Lisäksi kokouksessa vaihdetaan kuulumiset pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Päätös: Merkitään asia tiedoksi.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17.35.


