
 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 

   
 Tasa-arvotoimikunta 

 
17.12.2020 

   
   
 
 
 

 
 

Postiosoite: PL1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki 

kaupunginkanslia@hel.fi 
+358 9 310 1641 

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6

 

TASA-ARVOTOIMIKUNTA 14/2020 

 

Aika: 17.12.2020 klo 16.42-17.37  

Paikka: Teams-etäkokous 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet:  varajäsenet:  

Kasper Kivistö, pj  x Tapani Vuola 

Roby Mountrakis, varapj   Irma Marttila 

Anniina Iskanius  x Mukhtar Abib 

Björn Bonsdorff  x (poistui 17.06) Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää x (poistui n. 17.15) Ogechukwu Eneh 

Milla Pyykkönen  x Saku Etholén 

Nelli Ruotsalainen  Annu Kemppainen 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

Tuija Mustajärvi, suunnittelija, tasa-arvotoimikunnan esittelijä x  

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.42. 

 

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 13/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja 13/2020. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 13/2020.  

 

5. Palveluiden tasa-arvosuunnitelman väliarviointiraportti  
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Asia: Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa 2019 palveluiden tasa-arvosuunnitelman, joka linjaa 

konkreettisia tasa-arvotavoitteita ja -toimenpiteitä meneillään olevan valtuustokauden loppuun asti. 

Kaupunginhallituksen päätöksessä todettiin, että tasa-arvosuunnitelman toimeenpanon edistymisestä 

tehdään väliarviointi vuoden 2020 loppupuolella. Toimikunta on syksyn 2020 aiemmissa kokouksissa kuullut 

kanslian ja toimialojen asiantuntijoita tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen tilanteesta. 

Käsitellään väliarviointiraportti kokonaisuudessaan.   

Esitys: Merkitään raportti ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. 

Käsittely: Todettiin, että väliarvioinnista olisi hyvä viestiä vähän laajemminkin ja uusi ihmisoikeudet.hel.fi-

sivusto voisi tarjota tähän alustan.  

Päätös: Merkittiin raportti tiedoksi ja päätettiin nostaa raportti esille ihmisoikeudet.hel.fi-sivuston 

Ajankohtaista-osiossa pienellä saatteella.  

 

6. Tutustuminen Wienin tasa-arvotyöhön – yhteenvetoa etätapaamisen annista  

Asia: Wien-etätapaaminen järjestettiin Teams-kokouksena 11.11.2020 klo 16-18. Tapaamiseen osallistui 

Helsingin kaupungin puolesta tasa-arvosuunnittelija, yhdenvertaisuussuunnittelija ja yhteensä viisi tasa-

arvotoimikunnan jäsentä tai varajäsentä. Keskustellaan lyhyesti tapaamisen annista.    

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Kokouksessa paikalla olijoista Wien-etätapaamiseen oli osallistunut kaksi jäsentä ja toimikunnan 

esittelijä. Keskustelussa nostettiin esille Wienin huomattavan suuret tasa-arvotyön resurssit ja merkittävä työ 

erityisesti naisten aseman edistämiseksi, mutta esitettiin myös kriittisempiä näkökulmia siihen, onko Wienin 

tasa-arvotyö inklusiivista erityisesti sukupuolivähemmistöjen osalta. Todettiin, että etukäteen sovittu Rainbow 

Cities -teema jäi oikeastaan puuttumaan kokonaan, vaikka yksi Wienin edustajista esitteli kaupungin 

sateenkaarityötä yleisesti.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

7. Toimikunnan loppukauden suunnitelmat 

Asia: Toukokuun 2020 kokouksessaan toimikunta linjasi keskeisiksi syksyn 2020 ja loppukauden 

painopisteikseen 1) palveluiden tasa-arvosuunnitelman toimeenpanon seuraamisen, 2) 

lähisuhdeväkivaltatyön seuraamisen, 3) sukupuolitietoisen budjetoinnin seuraamisen sekä 4) uuden 

strategian valmistelun seuraamisen. Kolmea ensimmäistä teemaa on käsitelty suoraan tai välillisesti 

syyskauden 2020 aiemmissa kokouksissa. Keskustellaan loppukauden eli kevään 2021 painopisteistä 

esittelijän alustuksen pohjalta.   

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Käsittely: Toimikunta piti hyvinä esittelijän esittämiä alustavia suunnitelmia. Kevään painopiste on uuden 

strategian ja uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman / ihmisoikeussuunnitelman valmistelun 

seuraamisessa. Toimikunta tekee keväällä kokoavan kannanoton näkökohdista, joita se haluaa erityisesti 
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tuoda esille kaupungin tasa-arvotyön jatkoa ajatellen ja toivoo niitä huomioitavan myös 

strategiavalmistelussa.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

8. Muut asiat 

Asia: Tiedoksi, että kaupunki aloittaa palveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen 

yhtenäisenä kokonaisuutena seuraavaa valtuustokautta varten keväällä 2021. Työtä koordinoivat kanslian 

osallisuus- ja neuvontayksikön tasa-arvosuunnittelija ja yhdenvertaisuussuunnittelija.  

Esitys: Merkitään tiedoksi.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

9. Seuraavat kokoukset 

Asia: Päätetään kevätkauden 2021 kokouksista. Uusi toimikunta aloittaa toimintansa syksyllä 2021.  

Esitys: Tasa-arvotoimikunnan kokoukset pidetään keväällä klo 16.30-18.30 to 18.2., to 18.3. ja to 15.4. ja 

tarvittaessa to 13.5. (kokousvaraus). Kokoukset pidetään Teams-etäkokouksina niin kauan kuin 

koronatilanne sitä edellyttää.   

Päätös: Esityksen mukaan. Toiveena on, että jossain vaiheessa kevättä pystytään jälleen kokoustamaan 

kasvokkain samassa tilassa.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37. 


