TASA-ARVOTOIMIKUNTA
PÖYTÄKIRJA 2/2013

Aika

Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 – 19.34

Paikka

Perussuomalaisten ryhmähuone,
Espoon kaupungin valtuustotalo, Espoonkatu 5

Paikalla:

Marja Nuora pj
Mikael Forsström
Mikko Ahvenainen
Susanna Kaukinen
Rodolphe Le Clech
Simon Nortamo
Anneli Rönnberg
Martti Talme
Margareta Vlasceanu
Nina Winqvist-Niskanen
Marianne Storå, Nina Winqvist-Niskasen varajäsen
Teuvo Savikko, Espoon kaupungin tutkimusjohtaja
Milla Sandt, Kuntaliitto

Esittelijä

Kimmo Sarekoski

Sihteeri

Sarah Ruschetti

Poissa:

Elena Aaltonen

1
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Tasa-arvotoimikunta päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Rodolphe Le Clech ja
Susanna Kaukinen.
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4
TASA-ARVOASIOIDEN LUOTTAMUSHENKILÖOPAS
Kuntaliiton projektitutkija Milla Sandt esitteli lyhyesti TASE-projektia ja projektin
tuloksena syntynyttä tasa-arvoasioiden opasta luottamushenkilöille. Luottamushenkilöoppaassa selostetaan tasa-arvotyön taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä tuodaan esille, miksi ja miten tasa-arvo otetaan huomioon kuntien
palvelutuotannossa.
Toimikunta keskusteli oppaan hyödyntämisestä ja levittämisestä valtuustoryhmissä. Puheenjohtaja kertoi suunnitelmastaan vierailla omassa valtuustoryhmässä kertomassa oppaasta. Toimikunta päätti, että valtuustoryhmille esitellään opasta ja samassa yhteydessä myös tasa-arvotoimikuntaa. Tähän tarkoitukseen sihteeriltä voi pyytää Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan paperisen
version, joka toimitetaan pyyntöä vastaan kaupungin konsernihallinnon rakennuksen aulapalveluihin (Asemakuja 2c, 3. krs) tai postitse. Sihteeri lähettää
sähköpostitse linkin luottamushenkilöoppaan sähköiseen versioon. Sandt mainosti lopuksi TASE-projektin Helsingissä pidettävää loppuseminaaria
12.6.2013, jossa käsitellään projektin puitteissa tehtyä työtä eri pilottikunnissa.
Luottamushenkilöt ovat tervetulleita tilaisuuteen. Sihteeri tiedottaa tilaisuudesta
erikseen.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- että toimikunnan jäsenet esittelevät opasta ja tasa-arvotoimikunnan toimintaa
omissa valtuustoryhmissään
- merkitä tiedoksi asiakohdan ja siitä käydyn keskustelun.

5
KUNTA 10 -TUTKIMUKSEN TULOKSET
Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko esitteli Espoon Kunta 10 –tutkimustuloksia.
Työterveyslaitoksen vetämä Kunta 10 –tutkimus on kymmenen kunnan yhteinen henkilöstön työhyvinvointikysely, joka on toteutettu Espoossa joka toinen
vuosi vuodesta 2011 lähtien. Kyselyssä käsitellään mm. työn, työyhteisön, johtamisen ja työssä tapahtuvien muutosten teemoja. Viimeksi tutkimus on tehty
2012. Käytiin läpi tuloksia koko Espoon osalta muutaman vuoden aikajaksolla
keskustellen mahdollisista selittävistä tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa tulosten
analysointiin. Savikko toi esille muutamia sukupuolten välisiä eroja eri aihealueissa, mm. työaikojen hallinnassa, työpaineiden kokemisessa, fyysisen väkivallan uhriksi joutumisen todennäköisyydessä, työhön panostamisessa, työn palkitsevuudesta ja päätöksenteon oikeudenmukaisuudessa on sukupuolten välillä eroja. Käytiin keskustelua. Savikon esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- merkitä tiedoksi asiakohdan ja siitä käydyn keskustelun.
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6
ESPOON HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012
Tarkennettiin, että tarkoituksena oli tässä kokouksessa esitellä ainoastaan Espoon henkilöstökertomusta 2012, eikä vuosikertomusta. Esittelijä kävi läpi kaupungin viime vuoden henkilöstökertomusta. Strategiset henkilöstötavoitteet
ovat kertomuksen valossa toteutuneet aika hyvin, erityisesti terveysperusteiset
sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja eläkkeelle jäämisikä on noussut. Tästä
luvusta voidaan myönteisenä trendinä todeta, että vanhuuseläkkeelle jäämisikä
on noussut. Esittelijän esitys on pöytäkirjan liitteenä.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- merkitä tiedoksi asiakohdan ja siitä käydyn keskustelun
- ottaa käsiteltäväksi henkilöstön palkkakartoituksen myöhemmin syksyllä

7
TASE-PROJEKTIN TILANNEKATSAUS
Sihteeri piti TASE-projektin tilannekatsauksen. Ajankohtaisina asioina sihteeri
mainitsi suvauksen ja ennakkoarvioinnin integrointityöpajan pilottikuntien edustajille, kouluttajakoulutuksen ja TASE-projektin toimintatutkimukseen liittyvän
haastattelun. Integrointityöpajan tarkoituksena oli miettiä suvausta osana laajempaa ennakkovaikutusten arviointia pyrkimyksenä vahvistaa tasa-arvon näkökulmaa arvioinnissa. Kouluttajakoulutuksen tarkoituksena on taas varmistaa
toiminnallisen tasa-arvotyön jatkuvuutta pilottikunnissa.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- merkitä tiedoksi asiakohdan ja siitä käydyn keskustelun.

8
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSLISTA
Tasa-arvotoimikunta sopi tasa-arvoasioista kiinnostuneiden valtuutettujen yhteyslistan keräämisestä. Tarkoituksena on kerätä tasa-arvoasioista kiinnostuneiden valtuutettujen ja varavaltuutettujen yhteyslista, jonka avulla voisi paremmin kohdentaa tiedottamista tasa-arvoasioista. Listan avulla olisi myös helpompaa löytää aiheen tiimoilta puhujia tasa-arvoa käsitteleviin tilaisuuksiin.
Sovittiin, että tasa-arvotoimikunnan jäsenet kokoavat omien ryhmiensä yhteystiedot sihteerin lähettämään pohjaan. Yhteystietoina kerätään nimi, sähköposti,
puhelin ja mahdollisesti henkilön erityisosaamisalue.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- kerätä yhteyslistan.
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9
YHTEINEN PKS-TILAISUUS 29.5.2013
Sihteeri kertoi 29.5 pidettävän pääkaupunkiseudun yhteisen tilaisuuden työsuunnitelmista. Sihteeri lähettää myöhemmin toimikunnan jäsenille tilaisuuden
markkinointiaineiston ja ilmoittautumisohjeet. Toimikunnan jäsenet markkinoivat tilaisuutta omissa valtuustoryhmissään.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- tilaisuuden tarkemmista järjestelyistä
- avata osallistumismahdollisuuden tilaisuuteen valtuustoryhmien jäsenille
- merkitä tiedoksi asiakohdasta käydyn keskustelun.

10
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Yhteydenotto Ruotsiin
Toimikunnan jäsen Nortamo on ollut alustavasti yhteydessä Tukholman kaupungin organisaatioon tasa-arvoasioissa. Toimikunnan mahdollisen vierailu- ja
opintomatkan yhteydessä tarkasteltavina kysymyksinä voisi olla tasaarvokysymyksen ymmärtäminen ja kokeminen monikulttuurisuuden näkökulmasta ja sukupuolivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia. Näihin aihealueisiin liittyen naapurimaalla voisi olla hyödyllisiä kokemuksia jaettavana.

Rkp:n valtuustoryhmän ja Rkp-naisten Espoon paikallisjaoston järjestämä tasaarvoon liittyvä tilaisuus 11.4.2013
Lähisuhdeväkivallan uhreille tarjottujen kaupungin palvelujen uudelleen järjestämisen johdosta järjestettiin 11.4.2013 avoin keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa käsiteltiin Espoon turvakodin lakkauttamista ja OmaTila-palvelua, joka on
Espoon tarjoama uusi toimintamuoto lähisuhdeväkivallan kokeneille henkilöille.
Paikalla oli espoolaisia palvelusta vastaavia asiantuntijoita. Osa tasaarvotoimikunnan jäsenistä osallistui kyseiseen tilaisuuteen.

Tasa-arvotoimikunta päätti
- merkitä tiedoksi asiakohdan.

11
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous on samalla pääkaupunkiseudun tasa-arvotoimijoiden yhteinen tilaisuus 29.5.2013. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.
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Tasa-arvotoimikunta päättänee
- merkitä tiedoksi asiakohdan.

Hyväksytty sähköpostitse.
Tasa-arvotoimikunnan puolesta

23.4.2013
Marja Nuora
puheenjohtaja

22.4.2013
Sarah Ruschetti
sihteeri

Rodolphe Le Clech
26.4.2013

Susanna Kaukinen
7.5.2013

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja

