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Yhdenvertaisuustoimikunnan kokous 10/2018  

 
Aika: tiistai 23.10.2018 klo 16.30-18.30 
 
Paikka: Burtz-sali, Aleksanterinkatu 24 (2 krs.) 
 
Osallistujat   
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet  varajäsenet 
Maria Loima, pj X   Timo Kontio 
Katja Manneström, varapj  X (saapui paikalle 16.43) Milo Toivonen 
Päivi Kiili-Laakko X   Yakup Yilmaz 
Tino Singh      Tekla Kosonen X 
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  X 
Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä ja sihteeri X 
 
Muut asiantuntijat 
Pamela Sarasmo, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja X 
 

1. Kokouksen avaus 

Esitys: Kokous avataan kello 16.30. 

Päätös: Kokous avattiin kello 16:32. 

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. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

Päätös: Valittiin Tekla Kosonen ja Päivi Kiili-Laakko pöytäkirjantarkastajiksi.  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Muutettiin esityslistaa niin, että kohdat 5 ja 6 yhdistettiin yhdeksi kohdaksi. Hyväksyttiin 

esityslista muutettuna. 

5. Positiivinen erityiskohtelu ja kohtuulliset mukautukset 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Käsittely: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Pamela Sarasmo esitteli positiivisen 

erityskohtelun ja kohtuulliset mukautukset, joiden avulla voidaan edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta. 

Sarasmo kertoi, että Helsingin kaupungista oltiin tehty noin 50 kantelua yhdenvertaisuusvaltuutetulle 

tämän vuoden aikana. Suuriosa kanteluista koski sosiaali- ja terveyspalveluja. Kanteluperusteina olivat 

enimmäkseen kieli ja vammaisuus.  

 

Positiivinen erityiskohtelu on toimintatapa, jossa henkilöä tai ryhmää tuetaan erityistoimin, jos hän on 

ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan. Sarasmolla ei ollut tiedossa positiivisen erityiskohtelun 

käytöstä kuntien palveluissa, vaan sitä käytetään enemmän rekrytoinnissa. Keskustelussa kuitenkin 

todettiin, että pd-raha Helsingin kouluissa voisi olla yksi positiivisen erityiskohtelun muotoja. Toimikunta 

keskusteli, että osallistuvassa budjetoinnissa voitaisiin mahdollisesti käyttää positiivista erityiskohtelua ja 

kohdentaa pd-rahaa tiettyihin alueisiin. Lisäksi pohdittiin voisiko osan kesätyöpaikoista nuorille varata 

aliedustetuille ryhmille positiivisen erityiskohtelun avulla. Sarasmo lupasi selvittää asiaa.  

 

Kohtuulliset mukautukset koskevat ainoastaan vammaisia. Niillä varmistetaan, että vammaiset ihmiset 

voivat käyttää palveluja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sarasmo huomautti, että kohtuullisten 
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mukautusten pitäisi kuitenkin olla viimeinen toimintamuoto viranomaisille ja palveluissa ei pitäisi päätyä 

tilanteisiin, joissa kohtuullisille mukautuksille olisi tarvetta.  

 

Asiakohdassa lyhyesti keskusteltiin Helsingin kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmasta. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma toimii työkaluna kaupungille yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Keskustelussa pohdittiin mahdollisia toimenpiteitä kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman 

kehittämiseksi. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

6. Lausunto romanien yhdenvertaisuudesta edistämisestä Helsingin kaupungissa 

Esitys: Hyväksytään lausunto.  

Päätös: Muutettiin lausuntoa niin, että tet-harjoittelupaikka korvattiin tet-paikalla ja muutettiin kohta 

kesätyöpaikkojen varaamisesta. Viestitään kannanottoa somessa ja välitetään se toimialojen johdolle 

sekä kaupunginhallitukselle.  

7. Viestintä 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Käsittely: Esittelijä Nitin Sood kertoi toimikunnalle, että tasa-arvotoimikunta haluaisi tehdä esittelyvideon 

yhdessä yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa. Ehdotusta kannatettiin. Lisäksi keskusteltiin toimikunnan 

ulkoisesta viestinnästä. Helsingin virallisilla kanavilla ei ole mahdollista viestiä toimikunnan toiminnasta. 

Ehdotettiin, että yhdenvertaisuustoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan esittelijät pohtivat toimikunnan 

ulkoista viestintää ja palaavat asiaan myöhemmin. Yhdenvertainen Helsinki-kotisivujen sisältöä uusitaan 

parhaillaan. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

8. Muut esille tulevat asiat 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Käsittely: Seuraavat kokoukset on 29.11., jossa käsitellään ajankohtaista vammaispolitiikkaa ja 20.12., 

jossa käsitellään seuraavan vuoden toimintaa ja kannanottoa rasismista ensi vuoden maaliskuulle. 

Keskusteltiin kokousten sijainnista yhdenvertaisuusnäkökulmasta.  

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

9. Kokouksen päättäminen 

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 18.30.  

Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 17.42. 

 
 

 
 
 
Maria Loima     Nitin Sood 

puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

 

 

 
Päivi Kiili-Laakso     Tekla Kosonen 

 
 


