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Yhdenvertaisuustoimikunnan kokous 9/2018
Aika:

tiistai 24.09.2018 klo 16.30-18.30

Paikka:

Burtz-sali, Aleksanterinkatu 24 (2 krs.)

Läsnä:

Yhdenvertaisuustoimikunta
Maria Loima, pj, SDP
Katja Manneström, vpj, Vihr
Arja-Katariina Ylänkö, SDP
Päivi Kiili-Laakko, Kok
Byoma Tamrakar, RKP (saapui paikalle kello 16.45)
Muut
Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Nitin Sood
Asiantuntija Kirsi Verkka (kohdat 1-5)
Asiantuntija Leif Hagert (kohta 6)

1. Kokouksen avaus
Esitys: Kokous avataan kello 16.30
Päätös: Kokous avattiin kello 16.36.
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. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös: Päivi Kiili-Laakko ja Katja Manneström valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.
5. Osallistuva budjetonti
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Käsittely: Helsingin osallistuvan budjetoinnin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka esitteli Helsingin kaupungin
uuden osallisuusmuodon osallistuvan budjetoinnin. Loppuvuodesta 2018 käynnistyvässä osallistuvassa
budjetoinnissa kaupunki avaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden
toteuttamiseen. Helsinkiläiset äänestävät annetuista ideoista, ja eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan.
Rahaa voi ehdottaa käytettäväksi koko kaupungille tai suuralueiden mukaan. Tarkoituksena on tukea
kertaluonteista toimintaa, eikä kehittää pysyvää toimintaa. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on erittäin
tärkeätä tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka toimivat erilaisten ihmisten keskuudessa.
Yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuksien luominen on tärkeätä osallistuvan budjetoinnin kannalta.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
6. Lausunto romanien yhdenvertaisuudesta edistämisestä Helsingin kaupungissa
Esitys: Merkitään keskustellaan lausunnosta.
Käsittely: Yhdenvertaisuustoimikunnan esittelijä Nitin Sood on valmistellut kannanottoluonnoksen
yhdenvertaisuustoimikunnan kevään keskustelujen perusteella. Kokoukseen kutsuttiin Romaninuorten
neuvoston varapuheenjohtaja Leif Hagert kommentoimaan luonnosta. Pääosin luonnokseen oltiin
tyytyväisiä, mutta ehdotettiin muutamia lisäyksiä erityisesti työllisyyteen ja koulutukseen. Toimikunta oli
huolissaan siitä, että useat toimenpiteet romanien koulutuksen ja työllisyyden edistämiseksi jäävät
hankkeeksi, eivätkä ole pysyvää toimintaa. Työllisyyden edistämiseksi korostettiin erityisesti
psykososiaalisen tuen merkitystä. Koulutuksessa taas nivel-vaiheen tuella voidaan edistää romanien
kouluttautumista. Todettiin myös, että vaikka paikallisryhmät voivat tukea romanien osallisuutta, on
tärkeätä, että romanit eivät jää omaan kuplaansa ja ovat osana päätöksentekoa muuallakin kuin romania
koskevissa asioissa.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.
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7. Syksyn suunnittelu
Esitys: Päätetään syksyn keskeisimmät teemat ja kokousaikataulu.
Päätös: Päätettiin syksyn teemat ja kokousaikataulu: 23.10. (vammaisuus ja pd), 29.11. (henkilöstön
yhdenvertaisuus) ja 20.12. (kevään suunnittelu ja rasismi-kannanoton valmistelun aloittaminen).
8. Muut esille tulevat asiat
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi.
Päätös: Ei muita esille tulevia asioita.
9. Kokouksen päättäminen
Esitys: Kokous päätetään kello 18.30.
Päätös: Kokous päätettiin kello 18.11.

Maria Loima
puheenjohtaja

Nitin Sood
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Päivi Kiili-Laakso

Katja Manneström

