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§ 255
V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoi-
sen budjetoinnin aloittamisesta

HEL 2017-005429 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Veronika Honkasalo ja 38 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki aloittaa osana talousarviovalmistelua 
tekemään sukupuolitietoista budjetointia ja kehittämään sukupuolivai-
kutusten arvioinnin menetelmiä. Samaan aikaan Helsingin talousar-
vioprosessiin integroidaan tasa-arvonäkökulma.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Tasa-arvotoimikunnalta on saatu aloitteen johdosta lausunto 
18.1.2018. Tasa-arvotoimikunta toteaa, että sukupuolitietoisen budje-
toinnin menetelmän soveltamisesta osana Helsingin kaupungin talous-
arvioprosessia pidetään suositeltavana. Tasa-arvotoimikunta pitää se-
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kä sukupuolivaikutusten arvioinnin että sukupuolitietoisen budjetoinnin 
menetelmiä tärkeinä keinoina saada lisätietoa ja ohjata sukupuolten ta-
sa-arvon edistämistä Helsingissä ja suosittelee edellä mainittujen toi-
menpiteiden hyväksymistä.

Tasa-arvotoimikunta toteaa edelleen, että Helsingin kaupungin tulee 
muiden tasa-arvotoimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa yhdessä kehit-
tää sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä. Käyttöönotto edellyttää 
koulutusta ja resursointia kaupungin toimialoilla sekä koko kaupunki-
konsernissa. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä osana talous- ja 
suunnitteluprosessissa tulisi selvittää tarkemmin taloushallinnon ja ta-
sa-arvon koordinoinnin yhteistyönä. 

Sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä mahdollistamiseksi tulisi 
kehittää sukupuolivaikutusten arviointia ja sen hyvää dokumentointia. 
Kuntien tulisi budjetteja laadittaessa mahdollistaa sukupuolten eri tar-
peiden parempi huomioonottaminen kuntapolitiikan toteuttamisessa ja 
palvelujen järjestämisessä. Tämä voidaan toteuttaa osoittamalla mää-
rätty osa budjetista sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, kohdistamal-
la sukupuolitietoinen budjetointi hyvinvointipalveluihin, arvioimalla ole-
massa oleva budjetti tasa-arvonäkökulmasta  ja arvioimalla miten pal-
veluihin osoitetut määrärahat kohdentuvat sukupuolittain.

Helsingin kaupungin valtuustokauden 2013-2016 strategiaohjelman 
osana hyväksyttiin kyseisen kauden aikana laadittava tasa-arvon edis-
tämisohjelma. Ao. strategiaohjelman mukaan kaupunki järjesti henki-
löstölleen turvallisen ja terveellisen, tasa-arvoisen ja monimuotoisen 
työskentely-ympäristön, jossa ei esiinny minkäänlaista syrjintää. Helsin-
gin kaupungin palveluissa on edistetty tasa-arvoa kunkin palvelun 
omista lähtökohdista tai toteutettu Helsingin kaupungin palvelujen tasa-
arvosuunnitelman painopisteitä. Suunnitelman kymmenestä tasa-arvon 
edistämisen painopisteestä yhden toteutusta on tarkastusvirasto arvioi-
nut vuoden 2016 tarkastuskertomuksessa ja todennut siinä edetyn pää-
osin hyvin.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkistrategiassa 2017-2021 maini-
taan muun muassa seuraavasti: "Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä 
periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnis-
tetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan 
sukupuolivaikutusten arviointi." Sukupuolten tasa-arvon edistämisen 
tueksi esitetty tutkimuspohjainen hanke on perusteltu. Tutkimuspohjai-
sen hankkeen etuna on se, että keskeisimmät sukupuolten väliseen ta-
sa-arvoon liittyvät käsitteet tulee määriteltyä huolellisesti. Hanke on 
käynnistynyt keväällä 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian tasa-ar-
vo- ja tutkimustoimintojen koollekutsuma projektiryhmä. Projektiryh-
mässä on edustettuna kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöstöä se-
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kä kaupungin ulkopuolisia asiantuntijoita. Kaikki toimialat osallistetaan 
hankkeeseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 toiminta-
suunnitelmaan sisältyy jo sukupuolivaikutusten arvioinnin toteuttaminen 
ja se toteutetaan liikuntapalvelukokonaisuudessa. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunkistrategiassa on lisäksi 
maininta, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. 
Toimivuus rakentuu strategian mukaan tasa-arvolle, yhdenvertaisuu-
delle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle osallistavalle toi-
mintatavalle.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1 Veronika Honkasalon valtuustoaloite Kvsto 3.5.2017 asia 37
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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