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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 9/2020 

 

Aika: 23.4.2020 klo 16.30  

Paikka: Teams -etäkokous 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet:   varajäsenet:  

Kasper Kivistö, pj  X  Tapani Vuola 

Roby Mountrakis, varapj  X  Irma Marttila 

Pia Sievinen   X  Mukhtar Abib 

Björn Bonsdorff  X  Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää X (poistui 16.58) 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 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin kello 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. Esityslistan hyväksyminen  

Esitys: Hyväksytään esityslista. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 
 

4. Kokouksen 8/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja 8/2020. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 8/2020. 
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5. Tasa-arvotoimikunnan lausunto matkakorttien ja kaupungin lomakkeiden sukupuolitietoihin 

liittyvästä valtuustoaloitteesta 

Asia: Tasa-arvotoimikunnalta on pyydetty lausuntoa valtuustoaloitteesta, jossa esitetään sukupuolitietojen 

jättämistä pois HSL:n matkakorteista ja sukupuolivaihtoehdon ”muu” lisäämistä kaupungin kaavakkeisiin ja 

kyselyihin. Lausunnon määräaika on lyhyt, joten esittelijä on valmistellut lausuntoluonnoksen keskustelun 

pohjaksi.  

Käsittely: Toimikunta oli tyytyväinen lausuntoluonnokseen. Toimikunta esitti, että lausuntoon lisätään virke 

siitä, että myös terveydenhuollon esitietolomakkeille pitäisi lisätä sukupuolivaihtoehto muu, koska 

sukupuolen moninaisuus on tärkeää huomioida myös terveyspalveluissa ja tieto voi olla tärkeä hoitoa 

suunniteltaessa. 

Esitys: Hyväksytään lausunto.  

Päätös: Hyväksyttiin lausunto muutosehdotuksineen.  

 

6. Toimikunnan kannanotto kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön järjestämisestä ja resursseista 

Asia: Tasa-arvotoimikunta päätti edellisessä kokouksessa tehdä kannanoton kaupungin 

lähisuhdeväkivaltatyön järjestämisestä ja resursseista. Keskustellaan luonnoksesta, tehdään siihen 

tarvittavat korjaukset ja päätetään, milloin kannanotto julkaistaan. 

Käsittely: Toimikunta oli tyytyväinen kannanottoluonnokseen. Toimikunta ehdotti, että Amnesty International 

lisätään listalle suositeltavista järjestöistä, kun kansliapäällikkö nimeää uuden 

lähisuhdeväkivaltatyöryhmään. Lisäksi toimikunta keskusteli parhaasta ajankohdasta julkaista kannanotto.  

Esitys: Hyväksytään kannanotto. 

Päätös: Hyväksyttiin kannanotto muutosehdotuksineen. Päätettiin, että kannanotto julkaistaan ennen 

vappua. 

 

7. Toimikunnan opintomatka 2020 

Asia: Tasa-arvotoimikunta on päättänyt tehdä opintomatkan Wieniin syyskaudella 2020. Asiasta on 

keskusteltu alustavasti Wienin kaupungin kanssa, mutta poikkeustilanteiden vuoksi tarkempia 

matkasuunnitelmia ei ole pystytty tekemään. Seurataan tilannetta ja sovitaan matkustusajankohdasta Wienin 

kaupungin kanssa heti kun se on mahdollista.   

Käsittely: Esittelijä kertoi, että Wienin kaupungissa poikkeusolosuhteet alkoivat jo ennen Suomea, ja tällä 

hetkellä kaupungin tasa-arvoasiantuntijoilla ei ole mahdollisuutta sopia vierailun järjestämisestä, sisällöistä ja 

ajankohdasta. Matkan käytännön suunnittelu siirtyisi siksi syksyyn, joten matka voisi tapahtua aikaisintaan 

loppuvuodesta tai ensi vuonna. Vielä ei ole tietoa myöskään siitä, milloin lentomatkustaminen on ylipäätään 

sallittua. Toimikunta totesi, ettei matkaa kannata järjestää ensi vuonna, koska toimikunnan kausi päättyy 

käytännössä huhtikuun vaaleihin. Myös tulevana syksynä matkustaminen voi olla haastavaa. Toimikunta 

päätti selvittää mahdollisuutta järjestää etäkokous Wienin kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Ehdotetut 
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teemat kokoukselle ovat sukupuolitietoinen budjetointi, Rainbow Cities -verkosto ja kaupunkisuunnittelu 

feministisestä näkökulmasta. Esittelijä on yhteydessä Wieniin.  

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.  

Päätös: Järjestetään opintomatkan sijaan syksyllä etätapaaminen Wienin kaupungin asiantuntijoiden 

kanssa. Esittelijä selvittää asiaa Wienistä. 

 

8. Muut asiat 

Käsittely: Esittelijä kertoi, että kaupungin tietoturvalinjauksen mukaan Whatsappia ei suositella 

käytettäväksi kaupungin sisäisessä tai ulkoisessa viestinnässä. Sen vuoksi esittelijä ei voi jatkossa viestiä 

toimikunnan Whatsapp –ryhmän kautta, ja toimikunnan asiat viestitään vain sähköpostitse. Aiemminkin 

kokousviestintä on tapahtunut pääasiassa sähköpostilla, ja Whatsapp on ollut täydentävä kanava mm. 

kokousmuistutuksille. Sovittiin, että kootaan ajantasainen lista toimikunnan jäsenten puhelinnumeroista. 

Lisäksi esittelijä kertoi, että kaupungille ollaan laatimassa uusi ”Ihmisoikeuksien Helsinki” -verkkosivusto, 

joka korvaa nykyisen suppean ”Yhdenvertainen Helsinki”-sivuston. Lisäksi tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnittelija ovat laatimassa yhteistyössä kaupungin ihmisoikeusasiantuntijoiden ja 

viestijöiden kanssa normitietoisen viestinnän opasta. 

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi. 

 

9. Seuraavat kokoukset 

Asia: Seuraava kokous pidetään to 28.5. klo 16.30. Kokouksessa suunnitellaan loppuvuoden toimintaa 

tämän kauden toimintasuunnitelman pohjalta. 

Esitys: Merkitään tiedoksi tulevat kokouspäivät.  

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraava kokous 28.5. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Kokous päätettiin kello 17.34. 


