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Keskustelu kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman uusista tavoitteista 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Aika: to 22.11. klo 15.10-16.30 

Paikka: Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 1123 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet  varajäsenet 

Alviina Alametsä, pj   Kasper Kivistö 

Roby Mountrakis, varapj   Irma Marttila  X 

Pia Sievinen    Mukhtar Abib 

Niklas Mannfolk   Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää  Ogechukwu Eneh 

Milla Pyykkönen  X Ville Ritala 

Nelli Ruotsalainen  Annu Kemppainen X 

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

Sanna Vesikansa, apulaispormestari   X 

Tiina Mäki, hallintojohtaja    X 

Pirkko Excell, erityissuunnittelija   X 

 

Pysyvät asiantuntijat 

Milla Sandt, tasa-arvotoimikunnan esittelijä    X 

Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä   X 

    

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus ja laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous avattiin klo 15.10. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu. Kokous ei ollut päätösvaltainen, mutta 

todettiin, ettei listalla ole varsinaisia päätösasioita. 

 

2. Palveluiden tasa-arvosuunnitelman uudistaminen  

Käsittely: Todettiin, että kaupunkitasoista palveluiden tasa-arvosuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan, ja 

siihen liittyen toimikunta tapaa kaikkien toimialojen johtoa. Tällä kertaa vuorossa on sosiaali- ja 
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terveystoimiala, ja tarkoituksena on löytää yhteisen keskustelun pohjalta konkreettisia, sukupuolten tasa-

arvoa edistäviä tavoitteita, jotka voitaisiin kirjata tasa-arvosuunnitelmaan toimialakohtaisiksi tavoitteiksi. 

Päätös: Merkitään asia tiedoksi. 

 

3. Sosiaali- ja terveystoimialan ajankohtaiset tasa-arvokysymykset 

Käsittely: Toimialajohtaja Sanna Vesikansa, hallintojohtaja Tiina Mäki ja erityissuunnittelija Pirkko Excell 

kertoivat sosiaali- ja terveystoimialan ajankohtaisista tasa-arvonäkökulmista. Keskusteltiin mm. 

neuvolatoiminnasta, 40-vuotiaiden miesten sähköisestä terveystarkastuksesta, lähisuhdeväkivallan 

ennaltaehkäisystä ja väkivallan uhrien palveluista sekä sukupuolen moninaisuuden kohtaamisesta sote-

palveluissa. Sukupuolivaikutusten arvioinnista todettiin, että se on teoriassa mukana terveys- ja 

hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnissa, mutta käytännössä sukupuolivaikutuksia ei toistaiseksi ole 

tarkasteltu tai raportoitu juurikaan. Kaupunkitasoisessa tasa-arvohankkeessa soten sukupuolivaikutusten 

arvioinnin pilottikohteeksi on valittu omaishoito.  

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

 

4. Yhteinen keskustelu ja ideointi 

Käsittely: Todettiin, että tasa-arvon kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia asioita ovat muun muassa 

lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja uhrien auttaminen, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluviin 

lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset sekä neuvolapalveluiden kehittäminen osana perhekeskuksia. Lisäksi 

tuotiin esiin erityisesti isojen hankkeiden ja palveluiden sukupolivaikutusten arviointi samoin kun se, että sote 

-palveluiden henkilöstö on toivonut enemmän tukea ja apua sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen ja 

mm. transnuorten palvelupolkujen selkiyttämiseen. 

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi ja jatketaan sen pohjalta tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden 

työstämistä. 

 

5. Seuraavat askeleet 

Käsittely: Todettiin, että tasa-arvotoimikunta on tämän kokouksen jälkeen tavannut kaikki kaupungin 

toimialat. Tapaamisissa esiin nousseita uuteen tasa-arvosuunnitelmaan saatuja tavoite- ja toimenpide-

ehdotuksia käsitellään seuraavaksi kaupungin toimialojen ja kaupunginkanslian viranhaltijoista koostuvassa 

ihmisoikeusverkostossa (entinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusyhdyshenkilöiden verkosto). Nykyinen 

palveluiden tasa-arvosuunnitelma on voimassa vuoden 2018 loppuun ja tavoitteena on, että uusi 

suunnitelma valmistuu vuoden 2019 alkupuolella.  

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi. 
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6. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 16.30. 

 

 

 

Alviina Alametsä   Milla Sandt 

puheenjohtaja   esittelijä ja sihteeri 

 


