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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 8/2020 

 

Aika: 13.2.2020 klo 16.41–18.14  

Paikka: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, kokoushuone Metro 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet:  varajäsenet:  

Alviina Alametsä, pj   Kasper Kivistö  x 

Roby Mountrakis, varapj  x Irma Marttila 

Pia Sievinen   x Mukhtar Abib 

Björn Bonsdorff   Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää  Ogechukwu Eneh 

Milla Pyykkönen  x Saku Etholén 

Nelli Ruotsalainen  Annu Kemppainen x 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

Milla Sandt, suunnittelija, tasa-arvotoimikunnan esittelijä  x  

Nitin Sood, suunnittelija, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä x 

 

Muut asiantuntijat: 

Kaisu Ketola, johtava sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyöryhmän puheenjohtaja x 

Ulla Väisänen, kehittämiskonsultti, lähisuhdeväkivaltatyöryhmän sihteeri  x 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin kello 16.41. 

 

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. 

 



 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 
 Tasa-arvotoimikunta 13.2.2020 

   
   
  

 

 
 
 
 

 

 

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 

 

4. Kokouksen 7/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja 7/2019. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 7/2019. 

 

5. Lähisuhdeväkivaltatyöryhmän asiantuntijavierailu 

Asia: Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on seurata tasa-arvosuunnitelman toteutumista, ja siihen liittyen 

kokouksessa vierailivat kaupungin lähisuhdeväkivaltatyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri. Työryhmän 

vastuulle on kirjattu tasa-arvosuunnitelman sote-toimialan toimenpiteitä, jotka liittyvät lähisuhdeväkivallan 

ennaltaehkäisemiseen ja uhrien tukemiseen. Työryhmän pj ja sihteerit kutsuttiin esittelemään työryhmän 

toimintaa ja tehtäviä ja keskustelemaan yhdessä niistä sekä tasa-arvosuunnitelmassa olevista tavoitteista. 

Toimikunta oli lähettänyt työryhmälle etukäteen kysymyksiä. 

Käsittely: Lähisuhdeväkivaltatyöryhmän edustajat kertoivat, että työryhmän nimeää kansliapäällikkö, ja sen 

jäseninä on laajasti kaupungin ja eri sidosryhmien edustajia. Työryhmän tehtävänä on laatia esityksiä 

lähisuhdeväkivallan ehkäisystä, toteuttaa tiedotuskampanjoita, laatia koulutuksia ja edistää yhteistyötä 

pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. Työryhmän toimikausi on päättymässä 30.6.2020, ja siihen 

liittyen sitä on pyydetty tekemään kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmälle esitys 

lähisuhdeväkivallan tilanteesta, työryhmän mahdollisesta jatkosta ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn 

koordinoimisesta. Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä henkilöä, jonka vastuulla olisi 

lähisuhdeväkivaltatyön kaupunkitasoinen koordinoiminen. Keskustelussa pohdittiin esimerkiksi sitä, millä 

tavalla koordinaatiota voitaisiin vahvistaa toimialoilla ja kaupunkitasoisesti. Toimikunnan etukäteen 

lähettämiin kysymyksiin liittyen todettiin, että lähisuhdeväkivallan ehkäisemisen toimintasuunnitelmaa ei ole 

toistaiseksi alettu laatia eikä ole tiedossa, kenen vastuulla on selvittää matalan kynnyksen palvelupisteen 

perustamista, josta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen. Lisäksi keskusteltiin 

lähisuhdeväkivaltatyöryhmän tiedotuskampanjoista. Toimikunta ehdotti, että tulevissa kampanjoissa voisi 

pohtia moninaisuuden esille tuomista, jotta madallettaisiin myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvien kaupunkilaisten kynnystä käyttää palveluita. 

Esitys: Merkitään keskustelu ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden tilanne tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin keskustelu ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden tilanne tiedoksi. Päätettiin laatia 

toimikunnan kannanotto lähisuhdeväkivaltatyön resursoinnista, jota varten esittelijä tekee luonnoksen 

seuraavaan kokoukseen.  

 

6. Toimikunnan opintomatka 2020  

Asia: Tasa-arvotoimikunta on aiemmin päättänyt selvittää mahdollisen opintomatkan järjestämistä tai 

kansainvälisen asiantuntijavieraan kutsumista Helsinkiin. Keskusteltiin vaihtoehdoista esittelijän kokoamien 

ehdotusten pohjalta. 
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Käsittely: Toimikunta keskusteli erilaisista vaihtoehdosta, opintomatkan tarkoituksesta ja sen tavoitteista ja 

siitä, voisiko kansainvälisen asiantuntijavieraan kutsuminen olla hyvä vaihtoehto matkustamiselle. 

Toimikunta päätyi siihen, että opintomatkan tekeminen on tavoitteiden kannalta hyödyllisempää, koska silloin 

voidaan tavata useita eri asiantuntijoita ja myös mm. järjestöjä samalla vierailulla. Kohteeksi valittiin Wienin 

kaupunki, jossa on tehty edistyksellistä tasa-arvotyötä esimerkiksi sukupuolitietoisessa budjetoinnissa ja 

kaupunkisuunnittelussa. 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

Päätös: Toimikunta tekee opintomatkan Wieniin syksyllä tai loppuvuodesta 2020. Esittelijä ottaa yhteyttä 

Wieniin matkan ajankohdan ja yhteistyön sopimiseksi ja tekee pormestarille päätösehdotuksen, kun matkan 

yksityiskohdat ovat tiedossa. 

 

7. Yhteiskokous yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa 

Asia: Seuraava kokous 26.3. on yhteinen yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa. Kokous liittyy 

kaupunginhallitukselta saatuun yhteiseen toimeksiantoon selvittää toimikuntien toimintamuotoa seuraavaa 

valtuustokautta varten. Kerätään toimikunnan toiveita kokousta varten. 

Käsittely: Toimikunta totesi, että aiempien keskustelujen perusteella tasa-arvotoimikunnalla on ollut 

yhteisymmärrys toimikunnan nykyisen muodon säilyttämisestä. Jatketaan keskustelua 

yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa. Sitä ennen toimikunnan jäsenet voivat halutessaan lähettää 

kysymyksiä esittelijälle sähköpostitse. 

Esitys: Merkitään toimikunnan evästykset tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin toimikunnan keskustelu tiedoksi. 

 

8. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

9. Seuraavat kokoukset 

Asia: Seuraavat kokoukset pidetään 26.3. (yhteistapaaminen yhdenvertaisuustoimikunnan kanssa + oma 

kokous), 23.4. ja 28.5.  

Esitys: Merkitään tiedoksi tulevat kokouspäivät.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi tulevat kokouspäivät. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Päätettiin kokous kello 18.14. 


