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§ 59
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. valtuustoaloitteesta seksuaalisen häirin-
nän ehkäisemiseksi Helsingissä

HEL 2017-013541 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu nel-
jästä eri palvelukokonaisuudesta, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluista 
sekä kaikille näille yhteisistä hallintopalveluista. Toimialaorganisaatio 
on tuonut yhteen seitsemän eri virastoa, joissa kaikissa on ollut erilaiset 
henkilöstö- ja palvelukulttuurit. Tämä näkyy myös siinä, miten virastot 
ovat ohjeistaneet mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä epä-
asiallisesta kohtelusta.

Helsingin kaupungin organisaatiossa epäasiallisesta kohtelusta ja häi-
rinnästä ohjeistetaan kaupunkiyhtenäisesti sisäisessä Helmi-intrassa. 
Henkilöstölle kerrotaan, mitä on epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiu-
saaminen ja miten tulee toimia sellaista kohdatessaan. Erityisesti liikun-
tapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu puuttumaan tiukasti 
seksuaaliseen häirintään.

Helmi-intrasta löytyy muun muassa kaupungin työntekijöille julkaistu 
Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -ohje, jos-
sa epäasiallisen kohtelun yhtenä muotona mainitaan sukupuolinen häi-
rintä ja ahdistelu. Ohjeessa tarkastellaan epäasiallista kohtelua ja häi-
rintää erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan käymään kattavasti työyhtei-
söissä läpi Sopua ja sovittelua -ohjeen periaatteet uudelleen. Ohje ol-
laan uusimassa lähitulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan täydentää sek-
suaalisen häirinnän määrittelyjen osalta.

Nykyisistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista (entisistä viras-
toista) kulttuurikeskuksella ja kaupunginmuseolla on ollut voimassaole-
va tasa-arvosuunnitelma. Nuorisotoimi on laatinut Helsingin nuorisoa-
siainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman vuosille 
2014–2017. Suunnitelma ohjasi sekä henkilöstöpoliittista että toiminnal-
lista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämistä nuorisopalveluissa. 
Suunnitelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden pohjaksi kerättiin laa-
jasti tietoa henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. 
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Kulttuurikeskuksen tasa-arvosuunnitelman (2013) keskeinen tavoite on 
edistää tasa-arvon muotojen toteutumista työpaikalla ja kulttuurikeskuk-
sen toiminnassa eivätkä häirintänäkökohdat tule siinä esille. Kaupun-
ginmuseon tasa-arvosuunnitelmassa (2001) ohjeistetaan:

"Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen eikä 
muun häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Vastuu siirtyy kaupunginmu-
seolle siinä vaiheessa, kun sukupuolisen tai muun häirinnän kohteeksi 
joutunut on saattanut asian esimiehensä tietoon."

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
valmistelussa tehdyssä kyselyssä henkilöstöltä kartoitettiin kokemuksia 
niin työtoverien, esimiehen, yhteistyökumppanien kuin asiakkaiden te-
kemästä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mm. seksuaalisesta häirin-
nästä. Henkilöstöllä oli jonkin verran kokemuksia epäasiallisesta kielen-
käytöstä ja syrjinnästä ja näille asetettiin toimenpiteitä. Kyselyssä ei 
analysoitu erikseen seksuaalisen häirinnän näkökulmaa.

Nuorisopalveluissa jo tehdyt selvitykset ja ohjeistukset tarjoavat hyviä 
toimintatapoja sovellettaviksi toimialan muissakin palvelukokonaisuuk-
sissa. Nuorisopalveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmas-
sa käytettyä henkilöstökyselyä ja siitä nostettuja toimenpiteitä voidaan 
hyödyntää mm. seksuaalisen häirinnän kartoittamisessa. Näin voidaan 
selvittää sen yleisyyttä ja ilmenemismuotoja. Näiden perusteella voi-
daan tarkentaa toimintaohjeita ja varmistaa epäasialliseen käytökseen 
puuttumista – olipa se työtoverien, sidosryhmien tai asiakkaiden toteut-
tamaa. 

Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalinen häirintä nähdään kysymykse-
nä, jonka ennaltaehkäisy on osa nuorisotyötä. Siihen liittyen nuoriso-
palveluissa seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuorisotyötä eri toi-
minnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten tarpeiden 
mukaan.  Yhteistyössä Loisto Setlementti ry:ltä (entinen Kalliolan nuo-
ret ry) saadaan paljon mm. seksuaaliterveyteen liittyvää matalankyn-
nyksen palvelua nuorille ja lisäksi ryhmiä sekä yksilöllistä tukea (mm. 
Pop in- seksuaaliterveysvastaanotot) Tyttöjen Talolla ja Poikien talolla. 

Nuorisopalveluissa on kehitetty työtapana ja osana ehkäisevää päihde-
työtä 6.-luokkalaisille suunnattua Valintojen stoori -menetelmää. Siihen 
on nyt lisätty myös seksuaaliterveyttä koskevia asioita. Kouluterveysky-
selyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut viime vuosi-
na ja yhteistyössä Väestöliiton kanssa seksuaalikasvatusta on liitetty 
menetelmän osaksi. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasvatuk-
sesta tuttua termiä tunne- ja turvataidot. Valintojen stoorissa kuudes-
luokkalainen saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä 
oppii kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Keskimäärin 
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Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 oppilasta, 220 
opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhempainiltaan osal-
listunutta.

Toimialalle ollaan laatimassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa oh-
jeistetaan häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista niihin sekä 
henkilöstöpoliittisesti että suhteissa asiakkaisiin. Tässä yhteydessä tul-
laan käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän 
ehkäisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Kappaleen 3 loppuun lisä-
tään:
Erityisesti liikuntapalvelujen henkilöstöä on koulutettu ja ohjeistettu 
puuttumaan tiukasti seksuaaliseen häirintään.

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Johanna Sydänmaa: Lisätään kohtaan 13: Tässä yhteydessä tullaan 
käsittelemään aloitteen ehdotukset, kuten seksuaalisen häirinnän eh-
käisemistä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja toimialan tavoitteista 
viestiminen. 

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Johanna Sydänmaan vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju Aloite Kvsto 13122017 9
2 Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen
3 Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

vuosille 2014-2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu nel-
jästä eri palvelukokonaisuudesta, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluista 
sekä kaikille näille yhteisistä hallintopalveluista. Toimialaorganisaatio 
on tuonut yhteen seitsemän eri virastoa, joissa kaikissa on ollut erilaiset 
henkilöstö- ja palvelukulttuurit. Tämä näkyy myös siinä, miten virastot 
ovat ohjeistaneet mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista sekä epä-
asiallisesta kohtelusta.

Helsingin kaupungin organisaatiossa epäasiallisesta kohtelusta ja häi-
rinnästä ohjeistetaan kaupunkiyhtenäisesti sisäisessä Helmi-intrassa. 
Henkilöstölle kerrotaan, mitä on epäasiallinen kohtelu, häirintä ja kiu-
saaminen ja miten tulee toimia sellaista kohdatessaan.

Helmi-intrasta löytyy muun muassa kaupungin työntekijöille julkaistu 
Helsingin hengessä – sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen -ohje, jos-
sa epäasiallisen kohtelun yhtenä muotona mainitaan sukupuolinen häi-
rintä ja ahdistelu. Ohjeessa tarkastellaan epäasiallista kohtelua ja häi-
rintää erityisesti työyhteisöjen näkökulmasta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla tullaan käymään kattavasti työyhtei-
söissä läpi Sopua ja sovittelua -ohjeen periaatteet uudelleen. Ohje ol-
laan uusimassa lähitulevaisuudessa, jolloin sitä voidaan täydentää sek-
suaalisen häirinnän määrittelyjen osalta.

Nykyisistä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluista (entisistä viras-
toista) kulttuurikeskuksella ja kaupunginmuseolla on ollut voimassaole-
va tasa-arvosuunnitelma. Nuorisotoimi on laatinut Helsingin nuorisoa-
siainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman vuosille 
2014–2017. Suunnitelma ohjasi sekä henkilöstöpoliittista että toiminnal-
lista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämistä nuorisopalveluissa. 
Suunnitelman ja siinä esitettyjen toimenpiteiden pohjaksi kerättiin laa-
jasti tietoa henkilökunnalta ja sidosryhmiltä. 

Kulttuurikeskuksen tasa-arvosuunnitelman (2013) keskeinen tavoite on 
edistää tasa-arvon muotojen toteutumista työpaikalla ja kulttuurikeskuk-
sen toiminnassa eivätkä häirintänäkökohdat tule siinä esille. Kaupun-
ginmuseon tasa-arvosuunnitelmassa (2001) ohjeistetaan:

"Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen eikä 
muun häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Vastuu siirtyy kaupunginmu-
seolle siinä vaiheessa, kun sukupuolisen tai muun häirinnän kohteeksi 
joutunut on saattanut asian esimiehensä tietoon."



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 5 (6)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/3
13.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 
valmistelussa tehdyssä kyselyssä henkilöstöltä kartoitettiin kokemuksia 
niin työtoverien, esimiehen, yhteistyökumppanien kuin asiakkaiden te-
kemästä epäasiallisesta käyttäytymisestä, mm. seksuaalisesta häirin-
nästä. Henkilöstöllä oli jonkin verran kokemuksia epäasiallisesta kielen-
käytöstä ja syrjinnästä ja näille asetettiin toimenpiteitä. Kyselyssä ei 
analysoitu erikseen seksuaalisen häirinnän näkökulmaa.

Nuorisopalveluissa jo tehdyt selvitykset ja ohjeistukset tarjoavat hyviä 
toimintatapoja sovellettaviksi toimialan muissakin palvelukokonaisuuk-
sissa. Nuorisopalveluiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmas-
sa käytettyä henkilöstökyselyä ja siitä nostettuja toimenpiteitä voidaan 
hyödyntää mm. seksuaalisen häirinnän kartoittamisessa. Näin voidaan 
selvittää sen yleisyyttä ja ilmenemismuotoja. Näiden perusteella voi-
daan tarkentaa toimintaohjeita ja varmistaa epäasialliseen käytökseen 
puuttumista – olipa se työtoverien, sidosryhmien tai asiakkaiden toteut-
tamaa. 

Nuorisopalveluissa nuorten seksuaalinen häirintä nähdään kysymykse-
nä, jonka ennaltaehkäisy on osa nuorisotyötä. Siihen liittyen nuoriso-
palveluissa seksuaalikasvatusta toteutetaan osana nuorisotyötä eri toi-
minnoissa ja toimipaikoissa, kuten nuorisotaloilla, nuorten tarpeiden 
mukaan.  Yhteistyössä Loisto Setlementti ry:ltä (entinen Kalliolan nuo-
ret ry) saadaan paljon mm. seksuaaliterveyteen liittyvää matalankyn-
nyksen palvelua nuorille ja lisäksi ryhmiä sekä yksilöllistä tukea (mm. 
Pop in- seksuaaliterveysvastaanotot) Tyttöjen Talolla ja Poikien talolla. 

Nuorisopalveluissa on kehitetty työtapana ja osana ehkäisevää päihde-
työtä 6.-luokkalaisille suunnattua Valintojen stoori -menetelmää. Siihen 
on nyt lisätty myös seksuaaliterveyttä koskevia asioita. Kouluterveysky-
selyssä nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut viime vuosi-
na ja yhteistyössä Väestöliiton kanssa seksuaalikasvatusta on liitetty 
menetelmän osaksi. Valintojen stoorissa käytetään seksuaalikasvatuk-
sesta tuttua termiä tunne- ja turvataidot. Valintojen stoorissa kuudes-
luokkalainen saa tietoa ja oppii toimintatapoja erilaisiin tilanteisiin sekä 
oppii kuuntelemaan itseään ja asettamaan omat rajansa. Keskimäärin 
Valintojen stoori tavoittaa Helsingissä vuosittain 4 300 oppilasta, 220 
opettaja, 120 tukioppilasta, 180 ohjaajaa ja 120 vanhempainiltaan osal-
listunutta.

Toimialalle ollaan laatimassa yhdenvertaisuussuunnitelmaa, jossa oh-
jeistetaan häirintätilanteiden ennaltaehkäisyä ja puuttumista niihin sekä 
henkilöstöpoliittisesti että suhteissa asiakkaisiin.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju 
Aron ja 31:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, 
jossa Helsinkiä pyydetään selvittämään miten se voisi tehokkaammin 
ehkäistä seksuaalista häirintää ja ahdistelua kaupungin työpaikoilla, 
kouluissa ja palveluissa. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi
Tiina Larva, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 85098

tiina.larva(a)hel.fi

Liitteet

1 Aro Katju Aloite Kvsto 13122017 9
2 Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen
3 Nuorisoasiainkeskuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 

vuosille 2014-2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


