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Yhdenvertaisuustoimikunnan kokous huhtikuu/2019
Aika:
Paikka:

keskiviikko 17.04.2019 klo 16.30-18.30
Burtz-sali, Aleksanterinkatu 24 (2 krs.)

Osallistujat
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet
Maria Loima, pj
X
Katja Mannerström, varapj
Päivi Kiili-Laakko
X
Tino Singh
Mikko Weckström
X
Binar Mustafa
X
Byoma Tamrakar
X

varajäsenet
Timo Kontio
Milo Toivonen
Enni Ikonen
Tekla Kosonen
Arja-Katariina Ylänkö
Elina Vainikainen
Pentti Pieski

Pysyvät asiantuntijat
Milla Sandt, tasa-arvotoimikunnan esittelijä ja sihteeri
Nitin Sood, yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä ja sihteeri
Matilda Holkkola, korkeakouluharjoittelija

X
X
X

Muut asiantuntijat
Anni Valovirta, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiantuntija

X

X
X (saapui 17.32)

1. Kokouksen avaus
Esitys: Kokous avataan kello 16.30.
Päätös: Kokous avattiin kello 16.44.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi päätösvaltaiseksi.
3. Maaliskuun 2019 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään maaliskuun 2019 kokouksen pöytäkirja.
Päätös: Hyväksyttiin maaliskuun 2019 kokouksen pöytäkirja.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
5. Ihmiskaupan uhrien auttaminen kuntatasolla
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiantuntija Anni Valovirta alusti keskustelua ihmiskaupasta
sekä kuntien vaikuttamismahdollisuuksista ihmiskaupan havaitsemiseen ja uhrien auttamiseen. Valovirta
korosti mahdollisimman konkreettisen ja spesifin yhdenvertaisuussuunnitelman antavan kunnan
työntekijöille parhaat valmiudet havaita tätä usein piilossa pysyvää rikollisuutta, tunnistaa sen uhrit sekä
ohjata heidät ihmiskaupan uhreille oikeutettujen kattavampien aputoimien piiriin. Keskusteltiin
ihmiskaupan erilaisista muodoista ja määrittelemisen sekä rajanvedon vaikeudesta. Pohdittiin ilmiön
huonoa tuntemusta Suomessa, sekä sitä, etteivät uhrit välttämättä itse ymmärrä olevansa ihmiskaupan
uhreja. Keskusteltiin uhrin sukulaisuus- tai parisuhteen, taloudellisen riippuvuuden ja viranomaispelon
vaikutuksesta avun hakemiseen. Erityisesti keskusteltiin siitä, miten paperittomat pelkäävät maasta
käännyttämisen riskiä palveluihin hakeutumisessa, ja miten kaupunki voisi luoda uhreille turvallisuuden
tunteen anonyymeista palveluista. Mietittiin, olisiko olemassa jotakin symbolia, jota sateenkaarilipun
tavoin voisi laittaa palveluihin esille positiiviseksi viestiksi uhreille. Todettiin, että kaupungin toiminnassa
tärkeää on tiedotus ihmiskaupan ilmiöstä sekä ammattialakohtainen pohdinta, miten kussakin työssä
ihmiskauppaa voisi parhaiten havaita.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
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6. Toisen asteen maksuttomuus
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Esittelijä oli selvittänyt maksuttoman toisen asteen kokeilun rajautuneen vain kunnallisissa lukioissa
ja ammattikouluissa vuosina 2019 aloittaneille, sillä kyseessä on kokeilu, johon on budjetoitu 2 miljoonaa
euroa. Maksuttoman toisen asteen ulottamiseen kaikille vuosikursseille ja kaikille oppilaitoksille olisi
maksanut 19 miljoonaa euroa. Todettiin, että tällainen rajanveto asettaa opiskelijat eriarvoiseen
asemaan, ja keskusteltiin siitä, ovatko kokeiluluontoisuus ja pieni budjetti riittävä peruste syntyneelle
eriarvoisuudelle. Todettiin, että toimikunta voi halutessaan tehdä lausunnon aiheesta, mutta tietoa on
vielä liian vähän. Päätettiin, että esittelijä selvittää toukokuun kokoukseen kokeilun keston (yksi vai
useampi lukuvuosi) sekä sen, kuinka kokeilun tuloksia on aiottu mitata.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi ja päätettiin, että esittelijä selvittää kokeilun keston, opiskelijoiden
saaman tuen sekä kokeilun tulosten suunnitellut mittaamistavat.
7. Yhdenvertaisuussuunnitelman eteneminen
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista varten tehty kuntalaiskysely on sulkeutunut, ja
korkeakouluharjoittelija Matilda Holkkola on alkanut analysoida kyselyn tuloksia. Vastauksia tuli 527, ja
lukuisista avovastauksista saadaan tärkeää laadullista tietoa. Korkeakouluharjoittelija tutkii myös, ovatko
yhdenvertaisuusasiat esillä kaupungin keskeisimmissä asiakirjoissa. Esittelijä pitää toimialojen
työntekijöille työpajoja, joissa kerätään toimialakohtaista tietoa yhdenvertaisuusongelmista ja
ratkaisuideoista. Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä on alettu pohtia, ja ensimmäinen luonnos
toimenpiteistä valmistuu kesäkuussa. Heinä- ja elokuussa luonnos menee lausuntokierrokselle, ja
syksyllä se hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Todettiin, että esittelijälle voi halutessaan lähettää
vähintään viikkoa ennen toimialajohdon tapaamisia yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä
toimialajohdolle. Toimialatapaamisiin voivat myös halukkaat tulla mukaan esittelijälle ilmoittautumalla.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
8. Seuraavat kokoukset
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Yhdenvertaisuustoimikunnan seuraavat kokoukset: 16.5. ja 13.6. kello 16.30-18.30. Kokousten
teemat: toukokuussa yhdenvertaisuussuunnitelman väliarvio ja kesäkuussa lhbtiq-ihmiset (asiantuntija
Seta tai Heseta). Asiantuntijoiden tarkoituksena on pohjustaa kunnan roolia yhdenvertaisuuden
edistämiseksi sekä tukea toimikunnan toimintaa. Pääkaupunkiseutujen yhteinen tapaaminen 6.6. kello
17-19.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
9. Muut esille tulevat asiat
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Vastaperustettuun ihmisoikeusverkostoon on ilmoittautunut yli 150 kaupungin työntekijää. 11.4.
järjestettyyn ensimmäiseen ihmisoikeusiltapäivään osallistui noin 45 verkoston jäsentä. Tapahtumasta
ja koko konseptista saatiin hyvää palautetta. Ihmisoikeusverkoston jäsenet edustavat työtehtävältään
laajaa skaalaa kaupungin työntekijöistä. Nostettiin esille myös, että kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalla harkitaan omaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijän virkaa. Toimikuntaan on tulossa uusi
varajäsen, Enni Ikonen.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
10. Kokouksen päättäminen
Esitys: Kokous päätetään kello 18.30.
Päätös: Kokous päätettiin kello 18.03.
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puheenjohtaja

Nitin Sood
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