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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 6/2019 

 

Aika: 14.11.2019 klo 16.53–18.04  

Paikka: Kaupungintalo, Aleksanterinkatu 24, Burtzin sali (2. krs, kulku ala-aulan hissillä) 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet:  varajäsenet:  

Alviina Alametsä, pj  X Kasper Kivistö 

Roby Mountrakis, varapj  X Irma Marttila 

Pia Sievinen   X Mukhtar Abib 

Björn Bonsdorff   Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää X Ogechukwu Eneh 

Milla Pyykkönen   Ville Ritala 

Nelli Ruotsalainen  Annu Kemppainen X 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

Milla Sandt, tasa-arvotoimikunnan esittelijä   X 

Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä  X 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 16.53. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Kokouksen 5/2019 muistion hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään muistio 5/2019. 

Päätös: Hyväksyttiin muistio 5/2019. 
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5. Tasa-arvotoimikunnan toimintasuunnitelma 2019–2021  

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma kaudelle 2019–2021.  

Käsittely: Keskusteltiin toimintasuunnitelman luonnoksesta. Toimintasuunnitelman tärkeimmät asiat ovat 

kaupunginhallituksen antamat tehtäväkokonaisuudet: kaupungin strategisen tasa-arvohankkeen 

seuraaminen, tasa-arvosuunnitelman toteuttamisen seuraaminen ja yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa 

yhdessä saatu toimeksianto selvittää, miten toimikuntien nykyisiä toimintamuotoja voidaan kehittää. 

Toimikunta totesi, että toimintasuunnitelma asettaa selkeät linjaukset toiminnalle ja jättää samalla tilaa ottaa 

kantaa ajankohtaisiin asioihin, jotka saattavat nousta toimintasuunnitelman ulkopuolelta.  

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma kaudelle 2019–2021. Lisäksi sovittiin, että esittelijä tuo tammikuun 

ensimmäisen kokoukseen ehdotuksia vuoden 2020 mahdollisista opintomatkan kohteista.  

 

6. Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin strategisesta tasa-arvohankkeesta  

Esitys: Esittelijä valmistelee lausunnon lähetekeskustelun pohjalta, ja valmis lausunto hyväksytään 

toimikunnan joulukuun kokouksessa. 

Käsittely: Toimikunnalta on pyydetty lausuntoa Helsingin tasa-arvohankkeen raportista ja sen suosituksista, 

jotka koskevat sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämistä kaupungissa. Keskusteltiin lausunnon sisällöstä. 

Toimikunta pitää hanketta erittäin arvokkaana ja esittää, että kaikki hankkeen suositukset toimeenpannaan, 

sillä hanke on alkusysäys työlle, jonka pitää ehdottomasti jatkua kaupungissa hankkeen päätytettyä. Lisäksi 

olisi tärkeää, että kaupungin talousosastolla olisi jatkossa asiantuntija, jonka vastuulla olisi sukupuolitietoisen 

budjetoinnin ja hankkeen suositusten edistäminen. Toimikunta ehdottaa, että kaupungin pitäisi ottaa 

esimerkkiä muun muassa Wienistä, jossa on pitkään tehty sukupuolitietoista budjetointia. Toimikunta 

korostaa, että Helsingin hankkeen suositukset ovat konkreettisia työkaluja kaupungin strategian tasa-arvoa 

koskevien kirjausten toteuttamiseksi. Toimikunta toteaa, että suositusten toimeenpano edistää budjetin 

rahojen oikeanlaista kohdentamista ja parantaa palvelujen tehokkuutta.   

Päätös: Päätettiin lausua Helsingin kaupungin strategisesta tasa-arvohankkeesta. Esittelijä tekee 

lausuntoluonnoksen keskustelun pohjalta ja lausunto hyväksytään joulukuun kokouksessa. 

 

7. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lähisuhdeväkivaltatyöryhmän tiedotuskampanja 

Esitys: Merkitään kampanja tiedoksi. 

Käsittely: Keskusteltiin sote –toimialalla toimivan lähisuhdeväkivaltatyöryhmän tiedotuskampanjasta ja 

laajemminkin kaupungin lähisuhdeväkivallan vastaisesta työstä. Lähisuhdeväkivalta on vahvasti 

sukupuolittunut ilmiö, ja toimikunta totesi, että erityisesti palvelujen tasa-arvosuunnitelman osalta työryhmällä 

on iso merkitys sosiaali- ja terveystoimialan toimenpiteiden toimeenpanossa. Toimikunta pyytää ensi vuonna 

tapaamista lähisuhdeväkivaltatyöryhmän kanssa kuullakseen lisää työryhmän työstä.  

Päätös: Pyydetään tapaaminen lähisuhdeväkivaltatyöryhmän kanssa vuoden 2020 alkupuolella.  
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8. Muut asiat 

Käsittely: Ei muita esille tulevia asioita. 

 

9. Seuraavat kokoukset 

Esitys: Merkitään tiedoksi joulukuun kokous ja päätetään kevään 2020 kokouspäivät.  

Käsittely: Seuraava kokous on 12.12. klo 16.30-18.30. Kokouksessa vierailee Tasa-arvotiedon keskuksen 

asiantuntija. Vierailu liittyy Sukupuolten tasa-arvo –tietopankin ja sivuston kehittämistyöhön, jonka osana 

Tasa-arvotiedon keskus toivoo tapaavansa tärkeimpiä kohderyhmiään. Sovitaan kevään 2020 

kokouspäiviksi to 13.2. (strategiahankkeen suositusten toteuttaminen Helsingissä), to 26.3. 

(yhteistapaaminen yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa + oma kokous), to 23.4. (tasa-arvosuunnitelman 

toteutus: vierailijat toimialoilta), to 28.5. (tasa-arvosuunnitelman toteutus: vierailijat toimialoilta). 

Päätös: Merkittiin tiedoksi joulukuun kokous ja päätetään kevään 2020 kokouspäivät esityksen mukaisesti. 

Lisäksi päätettiin järjestää joulukuun kokouksen jälkeen toimikunnan pikkujoulut. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.04. 


