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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 18/2021 

 

Aika: 6.5.2021 klo 16.32-17.56  

Paikka: Teams -etäkokous 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet:   varajäsenet:  

Kasper Kivistö, pj  x  Tapani Vuola 

Roby Mountrakis, varapj  x  Irma Marttila 

Anniina Iskanius  x (poistui 17.36) Mukhtar Abib 

Björn Bonsdorff  x (poistui 17.40) Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää x  Ogechukwu Eneh 

Milla Pyykkönen  x  Saku Etholén 

Nelli Ruotsalainen   Annu Kemppainen x (poistui 17.30) 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

Tuija Mustajärvi, suunnittelija, tasa-arvotoimikunnan esittelijä    x 

 

Muut asiantuntijat: 

Mia Malin, projektipäällikkö, kaupunginkanslia  x  

  

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 16.32. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Esitys: Koska kauden 2019-2021 tasa-arvotoimikunnalla ei ole enää tulevia kokouksia, valitaan kaksi (2) 

pöytäkirjantarkastajaa hyväksymään kokouksen pöytäkirja.  

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Björn Bonsdorff ja Panu Mäenpää.  
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4. Esityslistan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.  

 

5. Kokouksen 17/2021 pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja 17/2021. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 17/2021.  

 

6. Helsingin kestävän kehityksen raportointi erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta  

Asia: Helsinki on sitoutunut YK:n Agenda 2030 -tavoitteisiin (SDG), joista yksi on sukupuolten tasa-arvo. 

Projektipäällikkö Mia Malin esittelee Helsingin kaupunkitasoista kestävän kehityksen raporttia, joka 

julkistetaan 19.5. Raportissa nostetaan esiin konkreettisia edistysaskeleita ja toisaalta myös 

kehittämiskohteita kaupungin kestävän kehityksen työssä. Keskustellaan kestävän kehityksen raportista 

erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.   

Esitys: Merkitään tiedoksi esittely ja käyty keskustelu. 

 

Käsittely: Projektipäällikkö Mia Malin esitteli Helsingin kestävän kehityksen raportin sisältöä. Globaalissa 

vertailussa Helsinki pärjää hyvin ja kaupungin on mahdollista toimia myös suunnannäyttäjänä muille 

monissa asioissa. Kehitettävääkin kuitenkin on, ja erityisesti vastuullisessa kuluttamisessa Helsingillä on 

merkittäviä haasteita. Sukupuolten tasa-arvon osalta raportissa on nostettu esiin sekä onnistumisia että 

kehittämiskohteita.  

 

Toimikunta piti hyvänä, että ihmis-, ympäristö- ja talousnäkökulma kytketään raportissa vahvasti yhteen, jotta 

eri teemojen käsittely ei jää irralliseksi. Toimikunta esitti kysymyksen sukupuolen moninaisuuden 

näkymisestä raportissa. Todettiin, että globaalissa viitekehyksessä sukupuolten tasa-arvon tavoite on 

kytketty erityisesti naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen. Helsingin raportissa mainitaan kuitenkin, että 

sukupuolivähemmistöjen tilanteesta tarvittaisiin lisää tietoa. Lisäksi keskusteltiin nuorten pahoinvoinnista ja 

keinoista puuttua siihen.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi esittely ja siitä käyty keskustelu.  

 

7. Yhteenvetoa toimikunnan koko kaudesta 2019-2021 

Asia: Käydään puheenjohtajan johdolla vapaamuotoista keskustelua toimikunnan kuluneesta 

kaksivuotiskaudesta.  

Esitys: Merkitään tiedoksi.  
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Käsittely:  

Puheenjohtaja totesi alkuun, että koska osa jäsenistä on istunut kaksi kautta, näkökulmia voi halutessa 

esittää koko neljän vuoden ajalta. Puheenjohtaja myös kannusti toimikunnan jäseniä viemään viime 

kokouksessa hyväksyttyä yhteenvetomuistiota aktiivisesti tiedoksi taustapuolueilleen.  

 

Useat toimikunnan jäsenet korostivat kunnollisen alkuorientaation merkitystä ja toivoivat, että 

kaupunginlakimies kertoisi uudelle toimikunnalle heti alkuun toimikunnan työn raameista. Myös jonkinlaisten 

yhteisten pelisääntöjen laatimista ja kauden painopisteiden ideointia heti alkuvaiheessa pidettiin 

kannatettavina. Osa toimikunnan jäsenistä toivoi esittelijän johtavan työn vaikuttavuutta selvemmin, 

esimerkiksi esittelijä voisi pyytää viemään joitain asioita puolueille eteenpäin. Esittelijä huomautti, että 

esittelijän on kuitenkin oltava neutraali eli vaikka hän päättää käsiteltävistä asioista (esityslistasta), 

toimikunta päättää itse, miten haluaa asioita edistettävän ja siksi toimikunnan jäsenten oma aktiivisuus 

kokouksissa ja kokousten ulkopuolella on tärkeää.  

 

Toimikunnan jäsenillä oli osin eriäviä näkemyksiä siitä, olisiko tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta syytä 

pitää erillisinä vai ei. Kaikki pitivät tärkeänä, että sukupuolten tasa-arvon näkökulma pysyy vahvasti esillä. 

Tapaamisia muiden kaupunkien kanssa pidettiin hyvinä.  

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

8. Muut asiat 

Esitys: Ei muita asioita.   

Päätös: Esityksen mukaan.  

 

9. Seuraavat kokoukset 

Asia: Nykyisellä toimikunnalla ei ole enää tulevia kokouksia. Kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat 

asetetaan uusilla asettamispäätöksillä uuden kaupunginhallituksen aloitettua toimintansa kunnallisvaalien 

jälkeen. 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.56. 
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___________________________  _____________________________ 

Björn Bonsdorff, pöytäkirjan tarkastaja Panu Mäenpää, pöytäkirjan tarkastaja  

 

 

 

 

___________________________  _____________________________ 

Tuija Mustajärvi, esittelijä  Kasper Kivistö, puheenjohtaja 

 


