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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 10/2020 

 

Aika: 28.5.2020 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    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 

 

ESITYSLISTA 

 

1. Kokouksen avaus  

Päätös: 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. 

 

4. Kokouksen 9/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 

Esitys: Hyväksytään pöytäkirja 9/2020. 

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 9/2020. 
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5. Toimintasuunnitelma syksylle ja loppukaudelle (liite 1) 

Asia: Toimikunnan nykyinen kausi päättyy huhtikuussa 2021. Käydään läpi koko kauden 

toimintasuunnitelma ja päätetään tulevan syksyn ja loppukauden tehtävät. Toimintasuunnitelmassa 

toimikunnan tärkeimmiksi tehtäviksi on nostettu kaupungin tasa-arvohankkeen ja sen jatkon seuraaminen, 

tasa-arvosuunnitelman seuraaminen, siihen liittyvän väliraportin käsittely sekä kaupunginhallituksen 

toimeksianto toimikuntien toimintamuotojen kehittämisestä seuraavalla valtuustokaudella.  

Käsittely: Toimikunta päätti, että syksyllä jatketaan erityisesti tasa-arvosuunnitelman toimeenpanon 

seuraamista. Toimikunta korosti, että toimikunnan tehtävänä ei ole ainoastaan tilanteen seuraaminen, mutta 

myös toimialoja toimenpiteiden toteuttamisessa. Toimikunta tapaa syksyn ja talven aikana toimialojen 

asiantuntijoita, joiden kanssa keskustellaan suunnitelman tilanteesta. Lisäksi todettiin, että 

lähisuhdeväkivalta on erittäin keskeinen teema toimikunnalle ja sen seurantaa pitää jatkaa. 

Sukupuolitietoisen budjetoinnin seuraaminen on toimikunnan kolmas keskeinen tavoite. Lisäksi toimikunta 

seuraa, miten uutta kaupungin strategiaa lähdetään valmistelemaan ja miten tasa-arvonäkökulma otetaan 

huomioon uudessa strategiassa. 

Esitys: Merkitään asia tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. 

 

6. Tutustuminen Wienin tasa-arvotyöhön 

Asia: Edellisessä kokouksessa sovittiin, että poikkeustilanteen vuoksi Wienin kaupunkiin suunniteltu 

opintomatka järjestetään etätapaamisena. Esittelijä on ollut asiasta yhteydessä Wieniin, ja alustavasti on 

sovittu, että tapaaminen järjestetään syksyn 2020 aikana. Aiheiksi on sovittu toimikunnan toiveiden mukaan 

gender-sensitive urban planning, gender budgeting ja Rainbow Cities. Lisäksi Wien toivoo Helsingin tasa-

arvotyön esittelyä.   

Käsittely: Tapaamisen ajankohta lyödään lukkoon syyskuun alussa. Toimikunnan uusi esittelijä sopii 

ajankohdan. Toimikunta toivoo, että esittelijä laatii esityksen toimikunnan toiminnasta.  

Esitys: Merkitään asia tiedoksi ja jatketaan tapaamisen valmistelua. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 

 

7. Muut asiat 

Käsittely: Toimikunta käsitteli tasa-arvotoimikunnan jakamaa palkintoa ja sen tulevaisuutta. Todettiin, ettei 

toimikunnan ole mahdollista jakaa palkintoa nykyisessä toiminnassa hallintosääntöjen vuoksi. Lisäksi 

keskusteltiin pandemian vaikutuksista tasa-arvoon ja millä tavalla kaupunki voi tulevaisuudessa valmistautua 

kriisitilanteisiin, jotta haavoittuvassa asemassa ihmiset eivät joudu entistä eriarvoisempaan asemaan. 

Syksyn ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan erityisesti koronan vaikutuksista tasa-arvoon, esittelijä 

valmistelee esityksen. 

Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 
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8. Seuraavat kokoukset 

Asia: Sovitaan syyskauden kokouspäivät.  

Esitys: Pidetään syksyn kokoukset torstaisin 24.9. klo 16.30, 29.10. klo 16.30 ja 26.11. klo 16.30. Sovitaan 

lisäksi kokousvaraus joulukuulle 17.12. klo 16.30. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Päätös: Päätetään kokous kello 18.10. 


