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Yhdenvertaisuustoimikunnan kokous 01/2019  
 

Aika: torstai 14.02.2019 klo 16.30-18.30 
Paikka: Burtz-sali, Aleksanterinkatu 24 (2 krs.) 
 
Osallistujat   
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet  varajäsenet 
Maria Loima, pj X   Timo Kontio 
Katja Mannerström, varapj     Milo Toivonen  X (saapui 16.45) 
Päivi Kiili-Laakko X (saapui 16.32) Yakup Yilmaz 
Tino Singh      Tekla Kosonen X (poistui 17.35) 
Mikko Weckström X  Arja-Katariina Ylänkö 
Binar Mustafa   X  Elina Vainikainen  
Byoma Tamrakar X  Pentti Pieski    
 
Pysyvät asiantuntijat 
Milla Sandt, tasa-arvotoimikunnan esittelijä ja sihteeri   
Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä ja sihteeri X 
 
 

1. Kokouksen avaus 

Esitys: Kokous avataan kello 16.30. 

Päätös: Kokous avattiin kello 16.31. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.  

3. Joulukuun 2018 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään joulukuun 2018 kokouksen pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin joulukuun 2018 kokouksen pöytäkirja. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.  

5. Lausuntopyyntö Sinikka Vepsän aloitteesta (liite 1) 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi ja hyväksytään lopullinen lausunto sähköpostikokouksessa. 

Asia: Toimikunnalta on pyydetty lausunto koskien Sinikka Vepsän aloitetta helsinkiläisten 65-vuotta 

täyttävien vammaisten henkilöiden palvelujen säilyttämisestä vammaispalvelujen piirissä. Esittelijä on 

kirjoittanut alustavan lausunnon marraskuun kokouksen sekä vanhus- ja vammaisneuvoston 

asiantuntemuksen perusteella. Keskusteltiin lausuntopohjasta ja todettiin sen olevan hyvä. Esittelijä lataa 

lausunnon verkkosivuille ja lähettää kirjaamoon.  

Päätös: Hyväksyttiin lausunto stilistillä muutoksilla. 

6. Yhdenvertaisuuskysely 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Asia: Yhdenvertaisuustoimikunta on julkaissut kyselyn yhdenvertaisuuden nykytilan kartoittamiseksi 

Helsingissä. Esittelijä esitteli kyselyn alustavia tuloksia. Todettiin, että on tarvetta saada erityisesti 

nuorten ja vähemmistöjen vastauksia kyselyyn. Toimikunnan jäsenet levittävät kyselyä omissa 

verkostoissaan. Kysely on saanut hyvää palautetta, mutta myös kritiikkiä selkokielisyyden puutteesta. 

Tulevaisuudessa kyselyssä kannattaa kysyä vastaajien sosioekonomista taustaa, sillä kyselyn 

vastauksissa monet ovat tuoneet esille taloudellisen eriarvoisuuden. Lisäksi jatkossa kannattaa pohtia, 

jos seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä pitäisi olla enemmän kysymyksiä erikseen.   

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

7. Kuulemiset 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi 

Asia: Yhdenvertaisuustoimikunta järjesti kuulemisen 12.2. ja järjestää toisen kuulemisen 1.3. 

Ensimmäiseen kuulemiseen osallistui 23 henkilöä eri järjestöistä, jotka tekevät kulttuurisensitiivistä ja 
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anti-rasistista työtä. Todettiin, että järjestöt olivat tyytyväisiä uuden yhdenvertaisuussuunnitelman 

viitekehyksiin eli normikriittisyyteen sekä ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan. Järjestöt toivoivat 

konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja totesivat, että tämänhetkinen 

suunnitelma on liian väljä. Seuraavaan kuulemistilaisuuteen osallistuvia ohjeistetaan enemmän sekä 

lähetetään etukäteen kysymyksiä, joiden avulla sidosryhmät voivat valmistella puheenvuoronsa. 

Järjestöjä on pyydetty myös lähettämään lausunto uudesta yhdenvertaisuussuunnitelmasta helmikuun 

loppuun mennessä. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.  

8. Toimialatapaamiset 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Asia: Yhdenvertaisuustoimikunta järjestää toimialajohtojen kanssa tapaamiset keskustellakseen uudesta 

yhdenvertaisuussuunnitelmasta, jonka suunnittelua ja kehittämistä toimikunta tukee. Tiedossa olevat 

tapaamiset: 16.4. sosiaali- ja terveystoimiala, 22.5. kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 23.5. 

kaupunkiympäristön toimiala kello 16. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tapaaminen sovitaan 

mahdollisemman pian. Päätettiin, että jokainen toimikunnan jäsen ilmoittaa esittelijälle omasta 

osallistumisestaan ja lisäksi tavataan kaupunginkanslia. Tapaamista varten valmistellaan 

taustamateriaali, joka lähetetään toimialan johdolle.  

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.  

9. Seuraavat kokoukset 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Asia: Yhdenvertaisuustoimikunnan seuraavat kokoukset: 14.3., 17.4., 16.5. ja 13.6. kello 16.30-18.30. 

Kokousten teemat: maaliskuussa etninen profilointi (asiantuntijana poliisin edustaja), huhtikuussa 

ihmiskauppa (asiantuntijana Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Venla Roth, joka vastaa 

ihmiskaupasta), toukokuussa yhdenvertaisuussuunnitelman väliarvio ja kesäkuussa lhbtiq-ihmiset 

(asiantuntija Seta tai Heseta). Asiantuntijoiden tarkoituksena on pohjustaa kunnan roolia 

yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä tukea toimikunnan toimintaa. Huhtikuun kokous siirrettiin 

alkuperäisestä päivästä 18.4. ja uusi päivä on 17.4. Todettiin, että asiantuntijatapaamisissa käytetään 

yksi tunti asiantuntijan kuulemiseen ja toinen tunti yhdenvertaisuussuunnitelman prosessin 

seuraamiseen. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.  

10. Muut esille tulevat asiat 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Asia: Toimikunta keskusteli maksuttoman toiseen asteen kokeilusta Helsingin kaupungissa. 

Keskustelussa oltiin erityisen huolissaan siitä, että kaupunki tarjoaa ilmaisen matkakortin ainoastaan 

kunnallisten lukioiden opiskelijoille. Valtion ja yksityisissä lukioissa opiskelevat eivät saa ilmaista 

matkakorttia. Todettiin, että käytäntö asettaa kunnan opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Esittelijä selvittää 

päätöksen taustoja ja asiasta keskustellaan maaliskuun kokouksessa. Esittelijä kertoi kaupungin sisäiset 

kuulumiset toimikunnalle. Toimikunta keskusteli myös Maahanmuuttoviraston ristiriitaisista 

toimintatavoista, mutta totesi, ettei toimikunnalla ole toimivaltuuksia puuttua sen toimintaan.  

11. Kokouksen päättäminen 

Esitys: Kokous päätetään kello 18.30.  

Päätös: Kokous päätettiin kello 17.55.  

 

 

 

 

 
 

Maria Loima     Nitin Sood 

puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 


