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TASA-ARVOTOIMIKUNTA 3/2019 

 

Aika: 4.4.2019 klo 16.34–17.50  

Paikka: Kaupungintalo, Aleksanterinkatu 24, Burtzin Sali (2. krs, kulku ala-aulan hissillä) 

 

Osallistujat:   

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet:   varajäsenet: 

Alviina Alametsä, pj  X (saapui 17.20) Kasper Kivistö 

Roby Mountrakis, varapj  X  Irma Marttila 

Pia Sievinen   X  Mukhtar Abib 

Niklas Mannfolk    Anna Jungner-Nordgren 

Panu Mäenpää X  Ogechukwu Eneh 

Milla Pyykkönen    Ville Ritala 

Nelli Ruotsalainen   Annu Kemppainen 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

Milla Sandt, esittelijä ja sihteeri  X 

Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä X 

 

Muut asiantuntijat: 

Jenni Rope, kaupunginlakimies (kohdissa 1-6)  X  

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 16.34. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja todettiin, että kokous ei ole päätösvaltainen. Kokous tuli 

päätösvaltaiseksi klo 17.20 kohdassa 7, jonka jälkeen käsiteltiin myös asiakohtien 1–6 päätösasiat. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen  

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 

 

4. Kokouksen 2/2019 muistion hyväksyminen 

Päätös: Hyväksyttiin muistio 2/2019.  
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5. Tasa-arvotoimikunnan rooli ja toimintamahdollisuudet tasa-arvon edistämisessä 

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Käsittely: Kaupunginlakimies Jenni Rope vieraili kokouksessa. Keskusteltiin tasa-arvotoimikunnan 

toimintamahdollisuuksista ja roolista kaupungissa tasa-arvon edistäjänä. Tasa-arvotoimikunta on perustettu 

kaupungin toimielimeksi, mutta samalla toimikunnalle ei kuitenkaan ole delegoitu muodollista päätösvaltaa. 

Todettiin, että toimikunnan kannalta olisi hyödyllistä pohtia, miten toiminta kannattaisi tulevaisuudessa 

järjestää. Kaupunginlakimies toi esiin, että esimerkiksi kaupungin neuvostoilla on tällä hetkellä toimikuntia 

vapaammat mahdollisuudet toimia ja kehittää omaa toimintaansa.  

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

 

6. Tasa-arvon päivän tilaisuus  

Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Käsittely: Tasa-arvotoimikunnan ja Helsingin kaupungin järjestämä tasa-arvon ja Minna Canthin päivän 

tilaisuus pidettiin Kaupunginmuseolla tiistaina 19.3.2019 klo 17-18.30. Todettiin, että toimikunnan 21.2.2019 

kokouksessa tehdystä päätöksestä poiketen Kristillisdemokraattien paneelikeskustelijaa ei vaihdettu. 

Päätöksestä poikettiin, koska kaupungin hallinnosta ohjeistettiin, ettei toimikunnalla ole toimivaltaa tehdä 

päätöstä panelisteista.  

Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi.  

 

7. Lähisuhdeväkivallan koordinaatio 

Esitys: Toimikunta tekee kannanoton lähisuhdeväkivallan koordinaattorin vakanssin perustamisesta. 

Käsittely: Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala teki vuonna 2018 esityksen kaupunkitasoisen 

lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön koordinaattorin vakanssin perustamisesta. Esityksen taustalla on sosiaali- 

ja terveysministeriön suositus sekä tarve parantaa poikkihallinnollista ja kaupunkitasoista koordinaatiota 

lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Esitystä käsiteltiin kaupungin hallinnossa syksyllä 2018, jolloin 

päädyttiin siihen, ettei vakanssia perusteta. Kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on päättänyt 

kokouksessaan 29.3. tehdä esityksen uudelleen. Tarve lähisuhdeväkivaltaan liittyvien palveluiden ja 

ennaltaehkäisyn kapunkitasoiselle koordinaatiolle on edelleen suuri, joten toimikunta voisi tukea 

ehkäisytyöryhmän esitystä omalla kannanotollaan. 

Päätös: Toimikunta antaa pohjaesityksen mukaisen kannanoton lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön 

koordinaattorin vakanssin perustamisesta. 

 

8. Muut asiat 

Käsittely: Varapuheenjohtaja nosti esiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan, 

joka on noussut jälleen viime viikkoina julkiseen keskusteluun. Pohdittiin, millaisia mahdollisuuksia 
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kaupungin toimialoilla on puuttua asiaan ja tarjota tukea uhreille. Keskusteltiin mm. siitä, miten ulkopuoliset 

palveluntarjoajat voidaan sitouttaa toimimaan kaupungin arvojen mukaisesti. Todettiin, että 

häirintäyhdyshenkilöistä tehty valtuustoaloite on parhaillaan kaupungilla valmistelussa ja parantaa 

mahdollisesti nykyistä tilannetta, ja samoin asiaa voidaan edistää tasa-arvosuunnitelman kautta. Todettiin, 

että asiaan voidaan palata tarpeen mukaan jatkossa, kun toimikunta tapaa toimialoja tasa-arvosuunnitelman 

väliarvioinnin yhteydessä. 

 

9. Seuraavat kokoukset 

Esitys: Päätetään sovittujen kokousten lisäksi mahdollinen toimikunnan kesäkuun kokous. 

Käsittely: Toimikunnan seuraava kokous pidetään aiemmin sovitusti 9.5. klo 16.30–18.30, jolloin 

kokouksessa vierailevat kaupungin tasa-arvohankkeen tutkija ja projektipäällikkö. Pääkaupunkiseudun tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteiskokous pidetään sovitusti Helsingissä 6.6. klo 17–19. Valmistelua 

varten järjestetään tarvittaessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajiston ja esittelijöiden 

palaveri. 

Päätös: Merkitään sovitut kokoukset tiedoksi ja palataan myöhemmin mahdolliseen kesäkuun kokoukseen. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17.50.  


