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Yhdenvertaisuustoimikunnan kokous 12/2018
Aika:

torstai 20.12.2018 klo 16.30-18.30

Paikka:

Burtz-sali, Aleksanterinkatu 24 (2 krs.)

Osallistujat
Yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenet
Maria Loima, pj
X
Katja Manneström, varapj
X (saapui 16.37)
Päivi Kiili-Laakko
X
Tino Singh
Mikko Weckström
Binar Mustafa
Byoma Tamrakar
X

varajäsenet
Timo Kontio
Milo Toivonen
Yakup Yilmaz
Tekla Kosonen
Arja-Katariina Ylänkö
Elina Vainikainen
Pentti Pieski

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

X
X

X

1. Kokouksen avaus
Esitys: Kokous avataan kello 16.30.
Päätös: Kokous avattiin kello 16.35.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja todettiin kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
4. Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen (liite 1)
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Käsittely: Vuoden 2019 aikana Helsingin kaupunki päivittää kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman.
Esittelijä Nitin Sood esitteli luonnoksen siitä, millä tavoin suunnitelma uusitaan sekä prosessin aikataulun.
uusi suunnitelma pohjautuu vahvasti normikriittisyyteen sekä omaksuu oikeusperustaisen
lähestymistavan yhdenvertaisuuden edistämiseksi kaupungissa. Normikriittisyys tarkoittaa sitä, että uusi
suunnitelma edesauttaa syrjivien rakenteiden tunnistamista sekä niiden purkamista. Oikeusperustainen
lähetystapa suunnitelmissa tarkoittaa sitä, että yhdenvertaisuussuunnitelman keskiössä ovat
ihmisoikeudet, joiden avulla kaupunkilaisten ja palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuus toteutuu. Uutta
suunnitelma aletaan työstää vuoden 2019 alussa ja se on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa
syksyllä 2019.
Toimikunta kiinnitti huomiota siihen, että uuden yhdenvertaisuussuunnitelmassa on tärkeätä huomioida
suunnitelman päivitettävyys. Näin jatkossa suunnitelmaa ei lähitulevaisuudessa välttämättä tarvitsisi
uudistaa kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan toimenpiteet. Toimikunta keskusteli lisäksi suunnitelman
rakenteesta sekä kuinka toimenpiteet pitäisi mahdollisesti kirjata (toimialoittain vai syrjintäperusteiden
mukaan). Suunnitelmaan on kytkettävä raportointimekanismi, jotta suunnitelman toteutumista voidaan
seurata. Yhdenvertaisuustoimikunta tapaa keväällä 2019 toimialojen johtoa keskustellakseen
yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteistä. Yhdenvertaisuustoimikunta lyhyesti keskusteli myös
suunnitelman mahdollisesta kestosta. Toimikunta painotti, että yhdenvertaissuunnitelmaa pitää tehdä
yhteistyössä toimialojen kanssa. Keskusteluissa todettiin, että yhdenvertaisuussuunnitelman
edistäminen on toimikunnan keskeisin tehtävä vuonna 2019.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
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5. Yhdenvertaisuustoimikunnan toimintasuunnitelma vuonna 2019 (liite 2)
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Asia: Keskusteltiin yhdenvertaisuustoimikunnan toimintasuunnitelmaluonnoksesta vuodelle 2019.
Toimikunnan keskeiset tehtävät ensi vuodelle liittyvät yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen sekä
toimikunnan temaattinen painopiste on rasismin vastustaminen kaupungissa. Toimikunta painotti
yhteistyön merkitystä muiden toimijoiden kanssa erityisesti tapahtumienjärjestämisessä sekä
kannanotoissa.
Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.
6. Seuraavan vuoden kokoukset
Esitys: Päätetään ensi vuoden kokouspäivät.
Päätös: Yhdenvertaisuustoimikunta kokoustaa alustavasti 17.1., 14.2., 14.3., 18.4., 16.5. ja 13.6. kello
16.30-18.30. Yhdenvertaisuustoimikunta järjestää sidosryhmätapaamisen 12.2. kello 16.00.
Pääkaupunkiseutujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntien yhteinen kokous on 6.6. kello 17.00
Helsingissä.
7. Muut esille tulevat asiat
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Käsittely: Yhdenvertaisuustoimikunta keskusteli lyhyesti ihmiskaupan uhrien tilanteesta Helsingissä.
Kokouksessa päätettiin, että ensi vuonna kokoukseen kutsutaan asiantuntija alustamaan ihmiskaupasta
sekä selvitetään, kuinka kaupunki voi edistää ihmiskaupan uhrien tilannetta.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
8. Kokouksen päättäminen
Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 18.30.
Päätös: Kokous päätettiin kello 18.29.

Maria Loima
puheenjohtaja

Nitin Sood
Pöytäkirjanpitäjä

