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Helsingin tasa-arvotyön organisointi

• Kaupunginkanslian asiantuntijat 
koordinoivat ja tukevat tasa-arvon 
edistämistä koko kaupungin tasolla.

• Tasa-arvosuunnittelija: toiminnan ja 
palveluiden tasa-arvo

• Yhdenvertaisuussuunnittelija: toiminnan 
ja palveluiden yhdenvertaisuus

• Hr-asiantuntijat: henkilöstön tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus

• Luottamushenkilöstä koostuvat tasa-arvo-
ja yhdenvertaisuustoimikunnat seuraavat 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä.
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Palveluiden tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmat

• Tavoite: Suunnitelmallinen, kunnianhimoinen ja 
konkreettisiin toimenpiteisiin perustuva tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

• Molempia suunnitelmia uudistetaan parhaillaan
• Pääpaino selkeissä tavoitteissa, konkreettisissa 

toimenpiteissä, vastuiden määrittelyssä ja seurannan 
mittareissa.

• Tavoitteita kaikilta toimialoilta ja keskushallinnosta.

• Suunnitelmat voimassa valtuustokauden loppuun: 
tavoitteiden mitoitus ja määrä sen mukaan.
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Tasa-arvosuunnitelma
• Suunnitelman 2013–2018 taustana Eurooppalainen tasa-arvon 

peruskirja ja Helsingin kaupungin strategia: painopisteet peruskirjasta.

• Suunnitelman 2019–2021 lähtökohtana kaupungin strategia, toimialoilla 
ja keskushallinnossa tunnistetut Helsingille keskeiset ja ajankohtaiset 
tasa-arvokysymykset.

• Suunnitelman uudistamisprosessi käynnistyi syksyllä 2018
• Toimialajohdon, apulaispormestarien, tasa-arvotoimikunnan ja 

asiantuntijoiden tapaamiset.
• Viranhaltijoiden yhdyshenkilöverkosto.
 Yhdessä, asiantuntijoiden tuella kartoitetut päätavoitteet ja 
toimenpiteet
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Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021: 

Sukupuolten tasa-arvo 
on läpäisevä periaate 
kaikessa kaupungin 
toiminnassa. 



Yhdenvertaisuussuunnitelma

• Lähtökohtana ihmisoikeusperustaisuus ja normikriittisyys.

• Yhdenvertaisuuslain/-valtuutetun ohjeet suunnitelman laatimisesta.

• Uusi suunnitelma tehdään kaudelle 2019–2021. 

• Suunnitelman uudistamisprosessi käynnistyi alkuvuodesta 2019
• Sidosryhmäkuulemiset järjestöille.
• Toimialajohdon, apulaispormestarien ja yhdenvertaisuustoimikunnan 

tapaamiset.
• Ihmisoikeusverkoston työpajat.
• Asiakirja-analyysi ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset.
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Yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvokysely
• Avoin verkkokysely kaikille kaupunkilaisille 

maaliskuussa 2019.

• Helsingin ensimmäinen laaja 
kuntalaiskysely yhdenvertaisuudesta ja 
tasa-arvosta

• Yhteensä yli 500 vastausta: Tärkeää tietoa 
siitä, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
toteutuvat erilaisten kaupunkilaisten 
kokemuksissa mm. palveluiden ja 
kaupunkitilan käyttäjinä.
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Suunnitelmien toteutus ja seuranta

• Kaupunginkanslian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijat:
Tukevat toimialoja ja keskushallintoa suunnitelmien toteutuksessa, 
koordinoivat kaupunkitasoisia tavoitteita.

• Kaupungin viranhaltijoista koostuva ihmisoikeusverkosto: Toimii 
linkkinä toimialoille ja on mukana mm. toteutuksen arvioimisessa.

• Luottamushenkilöstä koostuvat tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustoimikunnat: Seuraavat suunnitelmien toteutumista.

11.4.2019 Milla Sandt 8



11.4.2019 Milla Sandt 9

Ihmisoikeusverkosto
• Verkoston tavoite: Ihmisoikeusperustaisempi kaupunki, joka on kaikkien 

helsinkiläisten näköinen ja tekee kunnianhimoisia avauksia tasa-arvon 
ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

• Perustettu 2019 kaikille palveluiden ja toiminnan tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille kaupungin 
työntekijöille.

• Ihmisoikeusiltapäivät: Osaamisen syventäminen, uusien ja kekseliäiden 
avausten ideointi, tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

• Perustajina ja koordinaattoreina palveluiden tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta vastaavat suunnittelijat.
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Tasa-arvohanke 
sukupuolivaikutusten arvioimiseksi
• Helsingin kaupungin oma hanke, käynnissä vuoteen 2020 asti.
• Tavoite: Sukupuolinäkökulma läpileikkaavaksi näkökulmaksi palveluissa, 

sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittäminen, sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kehittäminen.

• Kaupungin jokainen toimiala tekee sukupuolivaikutusten arvioinnin pilotin 
valituissa palveluissa.

• Kasvatus ja koulutus: Erityisopetus ja erityinen tuki
• Kaupunkiympäristö: Aluekehittämisen kokonaisuus
• Kultuuri ja vapaa-aika: Liikunnan seuratuki
• Sote: Omaishoidon tuki

• Lisäksi koko kaupungin tasolla kehitetään sukupuolitietoista budjetointia.
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KIITOS!  
milla.sandt@hel.fi

hel.fi/yhdenvertainenhelsinki


