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1. Kokouksen avaus
Esitys: Kokous avataan kello 16.30.
Päätös: Kokous avattiin klo 16.33.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi päätösvaltaiseksi.
3. Helmikuun 2019 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään helmikuun 2019 kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksytään helmikuun 2019 kokouksen pöytäkirja.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Poistetaan esityslistan kohta 6 ja siirretään se käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.
Hyväksyttiin esityslista.
5. Etninen profilointi ja poliisin rooli rasismin ehkäisemisessä
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Toimikunnan tämän vuoden teemana on rasismiin puuttuminen. Ylikomisario Jari Taponen
Helsingin poliisista alusti keskustelua poliisin roolista rasismin torjumisessa, etnisestä profiloinnista sekä
paperittomien asemasta kaupungissa. Erityisesti keskusteltiin siitä, miten kaupunki ja
yhdenvertaisuustoimikunta voisivat tukea poliisin työtä yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Todettiin, että
rasismin vähentämiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten asioista ja erilaisista ihmisryhmistä
puhutaan eri paikoissa ja miten erilaisiin turvattomuutta luoviin mekanismeihin voitaisiin puuttua.
Keskusteltiin siitä, että kaupungin rooli on tärkeä erityisesti turvallisen arjen luomisessa kaikille
asukkaille.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
6. Yhdenvertaisuussuunnitelman eteneminen
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Keskusteltiin yhdenvertaisuussuunnitelman etenemisestä. Yhdenvertaisuustoimikunta on
järjestänyt
kaksi
kuulemista,
joiden
perusteella
saatiin
hyvää
palautetta
mm.
yhdenvertaisuussuunnitelman
lähtökohdiksi
valituista
normikriittisyydestä
ja
ihmisoikeusperustaisuudesta. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn vastausaikaa on pidennetty 31.3.
asti. Seuraavaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa pohjustetaan toimialatapaamisissa, joita varten tehdään
koonti kyselyn tuloksista jokaiselta toimialalta. Muistutettiin, että toimialojen tapaamisiin voivat osallistua
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joko varsinainen tai varajäsen, ja tapaamiset eivät ole varsinaisia toimikunnan kokouksia, joten niistä ei
makseta kokouspalkkiota kokouspalkkioita.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
7. Seuraavat kokoukset
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Yhdenvertaisuustoimikunnan seuraavat kokoukset: 17.4., 16.5. ja 13.6. kello 16.30-18.30.
Kokousten teemat: huhtikuussa ihmiskauppa (asiantuntijana Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston
ylitarkastaja Anni Valovirta), toukokuussa yhdenvertaisuussuunnitelman väliarvio ja kesäkuussa lhbtiqihmiset (asiantuntija Seta tai Heseta). Asiantuntijoiden tarkoituksena on pohjustaa kunnan roolia
yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä tukea toimikunnan toimintaa. Keskustellaan myös mahdollisesta
yhteistapaamisesta tasa-arvotoimikunnan kanssa sekä pääkaupunkiseutujen (6.6. kello 17) yhteisestä
tapaamisesta.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi ja päätetään, että keväällä ei pidetä tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuustoimikuntien yhteiskokousta, vaan 6.6. yhteistapaamista suunnitellaan yhdessä
toimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kanssa.
8. Muut esille tulevat asiat
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Tasa-arvotoimikunta ja Helsingin kaupunki järjestävät tasa-arvon päivän tapahtuman 19.3. klo
16.45-18.30 Kaupunginmuseolla. Ohjelmassa on tasa-arvopalkinnon julkistaminen ja päättäjäpaneeli,
ja tilaisuus on kaikille avoin.
Päätös: Merkittiin tapahtumakutsu tiedoksi.
9. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 18.30.
Päätös: Kokous päätettiin klo 17.43.
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