
HELSINGIN KAUPUNKI    Pöytäkirja 
Yhdenvertaisuustoimikunta    16.05.2019 

  
 

   

 
 

Yhdenvertaisuustoimikunnan kokous toukokuu/2019 
 
Aika: torstai 16.05.2019 klo 16.30-18.30 
Paikka: Burtz-sali, Aleksanterinkatu 24 (2 krs.) 
 
Osallistujat   
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet  varajäsenet 
Maria Loima, pj   Timo Kontio  X 
Katja Mannerström, varapj  X  Milo Toivonen   
Päivi Kiili-Laakko   Enni Ikonen 
Tino Singh      Tekla Kosonen  X (saapui 16.42) 
Mikko Weckström X  Arja-Katariina Ylänkö 
Binar Mustafa     Elina Vainikainen X 
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 16.35. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi päätösvaltaiseksi. 

3. Huhtikuun 2019 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään huhtikuun 2019 kokouksen pöytäkirja. 

Päätös: Hyväksyttiin huhtikuun 2019 kokouksen pöytäkirja. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

5. Toisen asteen maksuttomuus 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Asia: Toimikunta keskusteli helmikuun kokouksessa 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. Toimikunta jatkoi keskustelua toisen asteen maksuttomuudesta huhtikuun 

kokouksessa, jossa ilmeni tarve selvittää kokeilua tarkemmin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

tarkensi, että kokeilu on tarkoitettu ainoastaan syksylle 2019, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan. 

Toimikunta päättää seurata tilannetta ja palata asiaan syksyllä. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

6. Lausuntopyyntö valtuustoaloitteesta esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa 

induktiosilmukan avulla (Liite 1 ja 2) 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Asia: Yhdenvertaisuustoimikunnalta on pyydetty lausuntoa koskien Alviina Alametsän aloitetta 

esteettömyyden lisäämiseksi kaupungin kokoustiloissa induktiosilmukan avulla. Toimikunta kannattaa 

aloitteen sisältöä ja esittää, että esteettömyys on edellytys yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. 

Induktiosilmukkajärjestelmän asentaminen on yksinkertaisesta ja halvempaa kuin esimerkiksi 

viittomakielen tulkkauksen järjestäminen tiloihin. Kokoustilojen esteellisyys vaikuttaa niin työntekijöihin 

kuin kuntalaisten yhdenvertaisuuteen ja esteellisyys haittaa osallisuutta, joka on Helsingin kaupungin 

keskeisiä periaatteita. Keskusteluissa nousi esille huolenaihe siitä, kuinka moni kokoustila on aidosti 

esteetön ja millaista selvitystä on tehty kaupungin tilojen esteellisyydestä. Toimikunta kannustaa siihen, 
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että induktiosilmukkajärjestelmä rakennetaan monipuolisesti kaikkiin toimipisteisiin. Lisäksi toimikunta 

huomauttaa, että esteettömyystiedot pitää olla helposti saavutettavissa.  

Päätös: Esittelijä valmistelee lähetekeskustelun perusteella lausuntoluonnoksen, joka hyväksytään 

sähköisesti. 

7. Uusi asettamispäätös 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Asia: Toimikunnan kausi päättyy kesäkuussa, koska se on sidottu kaupunginhallituksen toimikauteen. 

Uudessa asettamispäätöksessä ehdotetaan, että yhdenvertaisuustoimikunnan toimintamuodon 

muuttamista vaikuttamistoimielimen kaltaiseksi, eli yhdenvertaisuusneuvostoiksi. Tämä tarkoittaa sitä, 

että toimikunta voivat jatkaa kuten aiemmin, mutta luottamushenkilöiden lisäksi, neuvoston jäseninä 

toimii myös kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten järjestöjä ja viranomaisia. Asiantuntijoiden 

osallistuminen neuvostoon tukisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä kaupungilla. Se myös 

lisää yhteistyötä kaupungin ja sidosryhmien välillä. Lisäksi neuvostoon nimetään erillinen edustaja 

jokaiselta toimialalta. Toimikunta ei kategorisesti vastusta muutosta, mutta kaipaa lisätietoja muutoksen 

taustoista ja siihen, kuinka uusi malli vaikuttaa mahdollisuuksiin vaikuttaa. Toimikunnan toimenkuva on 

jo todella laaja, eikä se pysty tällä hetkellä pureutumaan kaikkiin asioihin, jotka on merkitty 

asettamispäätökseen. Kyseessä on rakenteellinen ongelma, joka vaikeuttaa yhdenvertaisuustyön 

valtavirtaistamista kaupungilla. Toimikunta on erityisen huolissaan siitä, että uuden asettamispäätöksen 

hyväksyminen saattaa venyä ja näin ollen toiminta ei pääse heti käyntiin syksyllä. Toimikunta pohti 

voisiko mahdollisen uuden toimintamuodon tehdä seuraavalle valtuustokaudelle, jotta asiaa voidaan 

valmistella perusteellisemmin.  

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

8. Yhdenvertaisuussuunnitelman eteneminen 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Asia: Keskusteltiin yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten kerätystä aineistosta. Aineisto on ilmennyt 

useita epäkohtia koskien erityisesti rasismia ja sukupuolittunut ohjausta muun muassa kasvatuksen ja 

koulutuksen toimialalla. Toimikunta piti kerättyä aineistoa erittäin arvokkaana, joka luo vankan pohjan 

uudelle suunnitelmalle. Erityisesti toimialajohdon tapaamiset ovat olleet hyödyllisiä toimikunnan mielestä. 

Yhdenvertaisuussuunnitelman ensimmäinen luonnos valmistunee heinäkuussa, jonka jälkeen se menee 

kommentoitavaksi eri tahoille. Suunnitelma pitäisi olla hyväksytty kaupunginhallituksessa loppusyksystä. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

9. Seuraavat kokoukset 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Asia: Pääkaupunkiseutujen yhteinen tapaaminen 6.6. kello 17-19. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

10. Muut esille tulevat asiat 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Asia: Kokoukselle pitää valita pöytäkirjan tarkastajat, koska tämä oli toimikunnan viimeinen kokous. 

Päätös: Valittiin Elina Vainikainen ja Mikko Wekcström kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.  

11. Kokouksen päättäminen 

Esitys: Kokous päätetään kello 18.30. 

Päätös: Kokous päätettiin kello 18.12. 

 

 
Katja Mannerström     Nitin Sood 
Varapuheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

Mikko Wekcström     Elina Vainikainen 

Pöytäkirjan tarkastaja    Pöytäkirjan tarkastaja 

 


