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§ 152
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Katju Aron ym. talousarvioaloitteesta tasa-arvohankkeen 
rahoittamiseksi

HEL 2018-003230 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kaupunkistrategiassa 2017–2021 todetaan, että ”Sukupuolten tasa-ar-
vo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistä-
miseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palve-
luille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.” 

Tämä kaupunkistrategiassa esitetty tutkimushanke on käynnistymässä 
vuonna 2018 ja sitä koordinoi kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -
tilastot -yksikkö. Hankkeeseen otetaan mukaan 2–4 palvelua.  Tutki-
mushanke toteutetaan vuosina 2018–2019, siten että tulokset ovat käy-
tettävissä valtuustokauden jälkipuoliskolla. Vuonna 2018 tehdään taus-
taselvitystyötä sekä konkretisoidaan tutkimuskysymyksiä. Samalla tar-
kentuu, missä määrin tutkimushanke on toteutettavissa kaupungin-
kanslian ja toimialojen omin voimin ja missä määrin tarvitaan ulkopuoli-
sia konsultti- tai tutkijaresursseja. 

Tutkimushankkeessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta on mukana 
vuonna 2018 toteutettava liikuntapalveluiden liikuntaseurojen seura-
tuen sukupuolivaikutusten arviointi, jonka toteuttaa määräaikainen 
työntekijän. Tässä arviointihankkeessa tarkastellaan, miten liikuntaseu-
roille myönnetyt liikuntapaikkojen tilavaraukset sekä liikuntaseurojen 
toiminta- ja tilankäyttöavustukset kohdentuvat sukupuolittain. Lisäksi 
seurakyselyllä selvitetään, kuinka liikuntaseuroissa koetaan tasa-arvon 
toteutuminen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla sukupuolten tasa-arvo ja sukupuol-
ten moninaisuuden kunnioittaminen ovat keskeisiä arvoja. Moninainen 
vapaa-ajan kulttuurinen, liikunnallinen ja nuorisotyöllinen tekeminen tu-
kee tasa-arvoa, mahdollisuuksia olla haluamallaan tavalla oma itsensä 
ja saada muilta kunnioitusta oman identiteettinsä rakentamisen ja iden-
titeetissään olemisen tueksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla pidetään tärkeänä, että kaupunkist-
rategiassa päätetty tutkimuspohjainen hanke sukupuolivaikutusten ar-
vioimiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi käynnistetään. Tutkimuksen ja 
kehittämistyön onnistunut toteuttaminen vaatii koordinaattorin palkkaa-
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mista ja lisäresurssin osoittamista toimialalle, vähintään hankkeen yh-
teyshenkilön työpanosta toimialalla. Tasa-arvotyön kehittäminen toimia-
lan kaikissa palvelukokonaisuuksissa tukee sekä palveluiden että yhtei-
sen työn kehittämisen tasa-arvoa edistävää suuntaa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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Liitteet

1 Aro Katju Talousarvioaloite Kvsto 14032018 22

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju 
Aron ja 27:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta tasa-arvohankkeen 
rahoittamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
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