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Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin
kaupungin palveluissa ja toiminnassa 2019–2021

Kokonaiskatsaus
Lähes kaikki suunnitelman toimenpiteistä on saatu käyntiin
Kaupunginhallituksen kesäkuussa 2019 hyväksymä Suunnitelma sukupuolten tasaarvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa ja toiminnoissa 2019-2021 eli
lyhyemmin palveluiden tasa-arvosuunnitelma velvoittaa sekä kaupungin keskushallintoa että kaikkia toimialoja. Siihen sisältyy yhteensä 11 tavoitetta sekä 23 niiden toteutumiseen tähtäävää toimenpidettä. Kunkin toimenpiteen toteutumista arvioidaan sille
asetetun mittarin tai mittareiden pohjalta.
Tämä väliarviointi on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laadittu loppuvuodesta 2020. Väliarvioinnin aikaan toimenpiteiden toteutumisen kokonaistilanne on
seuraava:
Toteutunut: 5 toimenpidettä
Kesken: 16 toimenpidettä
Aloittamatta: 2 toimenpidettä
Koronapandemialla ja siihen liittyvillä rajoitus- ja muilla erityistoimilla on ollut vaihtelevasti vaikutusta eri toimialoilla ja palvelukokonaisuuksissa. Korona on vaikuttanut esimerkiksi joidenkin tasa-arvosuunnitelmaan kirjattujen henkilöstön koulutusten toteutumattomuuteen, mutta koulutuksia on jäänyt toteutumatta muistakin syistä. Joidenkin
toimenpiteiden etenemistä ovat viivästyttäneet myös esimerkiksi henkilöstövaihdokset.

Tasa-arvohanke toteutui suunnitellusti
Vuonna 2019 (osin 2018) Helsinki toteutti kaupunkistrategiaan kirjatun erillishankkeen, jonka tavoitteena oli edistää sukupuolten tasa-arvoa kaupungissa. Tutkimus- ja
kehityshanke sisälsi kolme osaa: sukupuolivaikutusten arvioinnin kunkin toimialan
yhdestä palvelusta, vuoden 2018 budjetin jälkikäteistarkastelun sukupuolten tasaarvon näkökulmasta sekä sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotin, jonka kohteena oli
liikuntapalvelut. Hankkeeseen sisältyneet sukupuolivaikutusten arvioinnit mainitaan
myös palveluiden tasa-arvosuunnitelmassa kunkin toimialan kohdalla ja ne toteutuivat kaikkien osalta suunnitellusti. Arviointien perusteella kaupungin palvelut eivät systemaattisesti aiheuta epätasa-arvoa, vaikkakin kehitettävää löytyi kaikilta toimialoilta.
Tutkimushankkeen kahta loppuraporttia ja niihin sisältyviä suosituksia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 13.1.2020. Asiasta antamassaan päätöksessä kaupunginhallitus
edellytti, että tasa-arvohankkeen sujuva jatko varmistetaan ja siihen varataan asiantuntijaresurssia, mutta toistaiseksi jatkokehittämisen tarkemmat muodot ja käytännön
resursointi ovat vielä määrittämättä.

Tasa-arvon edistäminen tärkeää kiristyvässä taloustilanteessakin
Koronakriisin vaikutusten vuoksi Helsinki joutuu tulevana vuonna ja pidempäänkin
noudattamaan tiukkaa talouskuria. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön jatkuminen on
tärkeää kiristyvästä taloustilanteesta huolimatta.
Nykyinen palveluiden tasa-arvosuunnitelma on voimassa kuluvan valtuustokauden
loppuun saakka eli toukokuuhun 2021, ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle
suunnitelmakauden päätteeksi. Pyrkimyksenä on siihen mennessä saada mahdollisimman moni väliarvioinnin aikaan vielä aloittamatta tai kesken olevista toimenpiteistä toteutettua.
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Kaupunginkanslia
Toteutunut

Kesken

Aloittamatta

Väliotsikko 12 pt
Poliittinen johtamisjärjestelmä muuttuu pormestarimalliksi, mutta kaupunkilaisten kannalta isompi muutos on siirtyminen toimialamalliin. Helsinki on valtava kokonaisuus, ja
kaupungin hallinnon haasteena on ollut pirstoutuneisuus. Vapaavuori sanoo, että nyt
toteutettavan uudistuksen syy on selvä: sen täytyy tuoda kaupunkilaisille parempia, nopeampia ja joustavampia palveluita.”Kun palvelut kootaan neljän sateenvarjon eli toimialan alle, se antaa mahdollisuuksia siihen, että kansalaisia pompotellaan entistä vähemmän luukulta toiselle.”Tuleva pormestari sanoo, että uudistus on valtava operatiivinen haaste. Muutoksen toteuttaminen vaatii hyvää suunnittelua ja määrätietoista läpivientiä hyvässä hengessä kaupungin uuden johdon ja koko henkilöstön kanssa.Palvelujen parempi toimivuus on Vapaavuorelle lupaus. ”Murrosvaiheessa voi syntyä tilanteita,
joita ei ole voitu ennakoida. Voi tulla kitkaa uuteen malliin siirtymisessä ja voi tapahtua
vahinkojakin. Mutta pitkässä juoksussa organisaatio selkeytyy ja luo edellytykset kokonaisvaltaisemmalle ja asiakaslähtöiselle palvelurakenteelle.”

Yleiskatsaus
Kaupunginkanslian vastuulla on määrällisesti enemmän toimenpiteitä kuin millään
toimialoista. Sukupuolivaikutusten arvioinnin kaupunkitasoista ohjeistusta lukuun
ottamatta kaikki toimenpiteet on saatu ainakin alkuun, mutta etenemisessä on vaihtelua eri toimenpiteiden välillä. Osa toimenpiteistä myös itse asiassa koostuu kahdesta toisistaan erillisestä toimenpiteestä, joissa edistyminen ei välttämättä ole ollut
tasatahtista.

Toimenpiteiden tilanne
Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 13.1.2020 (§ 13), että tasa-arvohankkeen sujuva jatko varmistetaan ja siihen varataan asiantuntijaresurssia mm. sukupuolitietoisen budjetoinnin kaupunkitasoiseen suunnitteluun ja toimialojen tukemiseen sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisessa. Asiasta on käyty sisäistä keskustelua kansliassa, mutta toistaiseksi jatkokehittämisen muodot ja käytännön resursointi ovat vielä tarkemmin määrittämättä. Talousarvioehdotuksessa 2021 sukupuoli näkyy tekstin tasolla jonkin verran enemmän kuin talousarviossa 2020 (mm.
toimialojen maininnat sukupuolivaikutusten arvioinnista).
Sukupuolivaikutusten arvioinnin kaupunkitasoisen ohjeistuksen laatiminen ja sen
kytkeminen osaksi kaupungin vaikutusarviointien kokonaisuutta ei toistaiseksi ole
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edennyt. Tähän on vaikuttanut osaltaan kansliassa tapahtuneet henkilövaihdokset.
Toimenpiteessä on tarkoitus edetä vuonna 2021.
Kaupungin strategian seurannassa hyödynnetään erilaisia mittareita ja indikaattoreita, joita ei ole systemaattisesti tarkasteltu sukupuolinäkökulmasta. Tarkoituksena
on, että jatkossa indikaattoreista toteutettaisiin sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmaan
keskittyvä tarkastelu vähintään kerran vuodessa. Ensimmäistä kertaa tämä on tarkoitus toteuttaa keväällä 2021 (valmistelua tehty v. 2020).
Kaupungissa toteutetaan monenlaisia kyselyitä sekä keskushallinnossa että eri toimialoilla ja palvelukokonaisuuksissa eikä kyselyiden kokonaisuutta systemaattisesti
seurata. Kyselyiden laatimiseen ei myöskään ole yhtä yhtenäistä ohjetta, joten käytännöt sukupuolen kysymisestä voivat vaihdella. Tiedossa on, että ainakin osassa
kyselyistä sukupuolen osalta ovat käytössä myös vaihtoehdot ”muu” ja ”en halua
määritellä”. Käytäntöä pyritään aktiivisesti levittämään keskusteluissa toimialojen
kanssa.
Kaupungissa otettiin vuoden 2020 alussa käyttöön tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
Helvi-virtuaalivalmennus, joka jokaisen kaupungin työyhteisön on tarkoitus käydä
läpi tiimeittäin keskustellen vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämä on kaupungilta
merkittävä panostus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen koko organisaatiossa.
Kaupungin työntekijöistä koostuva vapaaehtoinen ihmisoikeusverkosto laati turvallisemman tilan periaatteet loppuvuodesta 2019 ja niitä noudatetaan kaikissa verkoston tilaisuuksissa, mikä on lisännyt tietoisuutta turvallisemman tilan periaatteiden
käsitteestä eri toimialoilla. Työ turvallisemman tilan periaatteiden laatimiseksi on
käynnissä STOAssa ja Yrjönkadun uimahallissa, ja vastaavia suunnitelmia on muissakin palveluissa erityisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Kaupunginkansliassa laaditaan vuoden 2021 aikana yleisohjeistus turvallisemman tilan periaatteiden laatimisprosessista, jotta palvelukokonaisuudet voivat itsenäisesti laatia juuri
omaan toimintaympäristöönsä soveltuvat periaatteet.
Kaupunginkansliassa on valmisteilla normisensitiivisen viestinnän opas tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta edistävän viestinnän tueksi. Vanhus- ja vammaisneuvostot toteuttivat syksyllä 2020 kuvausprojektin, jossa kuvattiin ikäihmisiä ja vammaisia henkilöitä aktiivisina toimijoina eri tilanteissa. Kuvat tuovat lisää monimuotoisuutta kaupungin aineistopankkiin. Lisäksi kansliassa on parhaillaan käynnissä kuvausprojekti, jonka tarkoituksena on tuottaa lisää kaupunkilaisten monimuotoisuutta huomioivaa kuvamateriaalia Helsinki Marketingin kuvapankkiin, jota myös kolmannet
osapuolet voivat käyttää Helsingin markkinointiin.
Kaupungin sähköisessä palautejärjestelmässä ei kysytä palautteen antajasta mitään demografisia tietoja, kuten sukupuolta. Palautteita ei myöskään ole (sosiaalija terveystoimen palveluita lukuun ottamatta) sisällöllisesti luokiteltu sukupuoli- ja
tasa-arvonäkökulmasta niin, että niitä olisi mahdollista suodattaa. Palautteiden manuaalinen läpikäynti ei henkilöresurssisyistä ole mahdollista. Kaupunki valmistelee
parhaillaan uuden palautejärjestelmän kilpailutusta, ja uuden järjestelmän yhteydessä on tarkoitus miettiä aiheluokat uusiksi ja tehdä kaupunkiyhteinen luokittelupuu.
Kaupunginkanslia on toteuttanut tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan kuntalaiskyselyn vuosina 2019 (avoin verkkokysely) ja 2020 (otantakysely).
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Kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala
Toteutunut

Kesken

Aloittamatta

Yleiskatsaus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kaikki toimenpiteet on saatu käyntiin ainakin
osittain, mutta niiden etenemisessä on vaihtelua. Koronapandemialla on ollut jonkin
verran vaikutusta toimenpiteiden toteutumistilanteeseen, koska se on lisännyt sekä
hallinnon työtehtäviä että varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköiden kuormitusta.

Toimenpiteiden tilanne
Varhaiskasvatussuunnitelmaa on täydennetty sukupuolinäkökulmalla ja sukupuolisensitiivisyys on sisällytetty varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan. Auditointien koonnissa on todettu mm. että ”Sukupuolisensitiivisyys nousee aikuisen toiminnasta ja tietoisuudesta, arjen keskusteluista ja hyväksynnästä. Tästä käydään vuoropuhelua myös huoltajien kanssa.”
Velvoite sukupuolitietoisesta ja moninaisuutta arvostavasta opetuksesta koskee
koko henkilöstöä ja kaikkea toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Sukupuolisensitiivisyys näkyy opetussuunnitelmissa, mutta sitä ei ole erikseen niihin lisätty.
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Sukupuolisensitiivisyyteen kiinnitetään huomiota myös oppilaitoskohtaisten tasaarvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa.
Sukupuolisensitiivisyyttä käsittelevä osio perehdyttämisaineistoihin ja muihin koulutusmateriaaleihin on valmistelussa, mutta ei ole vielä konkreettisesti edennyt mm.
koronan vuoksi lisääntyneiden työtehtävien takia.
Toimialalla on järjestetty oppilas- ja opiskelijahuollolle sekä opettajille työpajoja sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta, mutta tavoitteena on vuoden
2021 loppuun mennessä vielä laaja-alaisemmin varmistaa, että koulutukset saavuttavat kaikki yksiköt. Koska opettajia on toisinaan ollut vaikea saada osallistumaan
tarjottaviin koulutuksiin, toimialalla kiinnitetään erityistä huomiota toimintakulttuurin
muuttamiseen sellaiseksi, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koulutustarve
tunnistetaan aiempaa paremmin.
Oppilaiden kokeman häirinnän ilmoittamista koskeva toimenpide on edennyt hyvin:
Wilmaan on kehitteillä matalan kynnyksen ilmoittamislomake kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä. Kehitystyö on pitkällä, ja toimenpide valmistuu valtuustokauden
loppuun mennessä.
Seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään liittyen toimiala on mukana
hankkeessa Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien
seksuaalirikosten ehkäisy. Hankkeessa järjestetään kolme osaamisen kehittämisen
kokonaisuutta, jossa perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö
koulutetaan ennaltaehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa,
lasten ja nuorten houkuttelua sekä hyväksikäyttöä sosiaalisen median kanavissa.
Ammattimaisen seksuaalikasvatuksen tarjoaminen on ollut koulujen ja oppilaitosten
päätettävissä. Toimialalla on suunnitelmissa järjestää työpajoja, joissa tarkastellaan
käytettävää oppimateriaalia kentällä ja arvioidaan sen kattavuutta mm. seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa henkilöstön ymmärrystä siitä, miten esimerkiksi erilaisten järjestöjen kanssa voi rakentaa yhteistyötä ja
hyödyntää erinomaisia oppikirjojen ulkopuolisia materiaaleja.
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Kaupunkiympäristön
toimiala
Toteutunut

Kesken

Aloittamatta

Yleiskatsaus
Kaupunkiympäristön toimiala on edistynyt hyvin sukupuolen moninaisuuden huomioimisen lisäämisessä julkisten tilojen suunnitteluprosessissa. Sukupuolivaikutusten
arvioinnin sisällyttäminen osaksi sosiaalisten vaikutusten arviointia sen sijaan hakee vielä muotoaan. Koronapandemia ei ole vaikuttanut toimenpiteiden edistymiseen.

Toimenpiteiden tilanne
Kaupunkisuunnittelun ja yleisten alueiden suunnittelun yhteydessä tehtävää sosiaalisten vaikutusten arviointia laajennetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että sen
osana tarkastellaan myös sukupuolivaikutuksia. Näiden kahden vaikutustenarvioinnin yhdistäminen hakee vielä toimintatapana muotoaan toimialalla, eikä tuloksia
tästä ole vielä saatavilla. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelussa on käynnissä aluesuunnitelman kehittäminen, mukaan lukien eri vaikutustenarviointien rooli
osana suunnitelman laadunvarmistusta. Kehittämistyö on viivästynyt johtuen odottamattomista henkilöstövaihdoksista.
Sukupuolten moninaisuuden huomioiminen on lisätty osaksi julkisten tilojen suunnitteluprosessia siten, että rakennusprojektien yhteydessä varmistetaan tilojen sopivuus myös niille käyttäjille, jotka eivät voi käyttää naisille tai miehille merkittyjä tiloja.
Kaupunkiympäristön toimiala noudattaa suunnitelmien laadinnassa ja mitoituksissa
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koulujen, päiväkotien ja liikuntatilojen suunnitteluohjeita, joissa sukupuolisensitiivisyys ja -neutraalius on otettu huomioon. Ohjeet ovat yhteiset kaupunkiympäristön
toimialalle ja käyttäjiä edustaville toimialoille eli kasvatuksen ja koulutuksen sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoille. Osa ohjeista on vielä viimeistelyvaiheessa,
mutta kokonaisuus on niin pitkällä, että toimiala arvioi toimenpiteen toteutuneeksi.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan
toimiala
Toteutunut

Kesken

Aloittamatta

Yleiskatsaus
Palveluiden tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet ovat edenneet toimialalla tähän
mennessä pääosin suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellun sisältöisinä. Koronapandemia on muuttanut jonkin verran työskentelytapoja (esimerkiksi lähityöpajoista
on siirrytty etätyöpajatyöskentelyyn), mutta se ei ole merkittävästi vaikuttanut toimenpiteiden edistymisen kokonaisuuteen. Kaikki toimenpiteet valmistuvat aikataulussa eli viimeistään vuonna 2021.

Toimenpiteiden tilanne
Toimialan tasa-arvotavoitteita koskevan toimenpiteen sisältöä on täsmennetty siten,
että keskiössä on nimenomaan toimialan avustusperiaatteiden kehittäminen tasaarvonäkökulmasta, koska toimialan tasa-arvotavoitteet laaditaan joka tapauksessa
osana kaupunkiyhteistä palveluiden tasa-arvosuunnitelmaa. Toimialan avustusperiaatteita tarkastellaan parhaillaan osana palvelustrategiatyötä. Tähän prosessiin liit-
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tyen toimialalle laaditaan avustusten myöntämisen eettiset periaatteet, joihin sisällytetään myös tasa-arvokriteerit. Korona on jonkin verran myöhästyttänyt työtä, mutta
eettiset periaatteet ovat valmiit viimeistään alkuvuonna 2021.
Palvelukokonaisuuksien kävijätietojen keräämiseksi sukupuolittain ei palveluiden
pirstaleisuudesta ja erilaisuudesta johtuen pystytä rakentamaan kattavaa järjestelmää, mikä on otettu huomioon toimenpiteen mittarin muotoilussa. Toimiala on järjestänyt työpajoja koskien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kävijöiden sukupuolijakaumien tiedon keräämistä. Loppuvuonna 2020 liikunta- ja kulttuuripalvelukokonaisuuksien johdon kanssa sovitaan työpajoista saadun materiaalin pohjalta kehittämiskohteet ja -menetelmät. Toimenpide on valmis vuonna 2021.
Motivaatioperustaiset kaupunkilaisprofiilit ovat toimialan palvelumuotoilutyökalu
asiakasymmärryksen kehittämiseksi. Kaupunkilaisprofiilit auttavat arvioimaan sekä
kaupunkilaisten avoimuutta palvelujen käyttämiselle että heidän pystyvyyttään käyttää palveluja. Erityisesti pystyvyys toimii yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyökaluna.
Kaupunkilaisprofiilien hyödyntämistä koskeva toimenpide tähtää palvelujen muotoiluun siten, että palvelut olisivat tasa-arvoisia, yhdenvertaisia ja saavutettavia kaikille
kaupunkilaisille. Kehittämispalveluiden ja viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoille
järjestettiin suunnittelukokous elokuussa 2020 ja kulttuuri- ja nuorisopalvelujen asiantuntijoille järjestetään työpaja myöhemmin syksyllä. Toimenpide on valmis
vuonna 2021.
Liikuntapalvelut on rekrytoinut korkeakouluharjoittelijan tekemään unisex-pukuhuonekäytännön laajentamismahdollisuuksia koskevan selvityksen, joka valmistuu joulukuussa 2020.
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Sosiaali- ja terveystoimiala
Toteutunut

Kesken

Aloittamatta

Yleiskatsaus
Kaupungin sisällä koronapandemialla on ollut kaikkein suurin vaikutus sosiaali- ja
terveystoimialaan, joka on eturintamassa pandemian hoitamisessa. Puolet toimialan toimenpiteistä on poikkeustilanteesta huolimatta jo saatu toteutettua. Lähisuhdeväkivaltatyöryhmän työ oli katkolla kesällä 2020, mikä osaltaan on vaikuttanut
työryhmän työn organisointiin.

Toimenpiteiden tilanne
Lähisuhdeväkivaltatyöryhmän toimikausi oli kansliapäällikön päätöksellä 30.6.2020
saakka. Poikkeustilanteen vuoksi ryhmän kokoonpanoa päätettiin jatkaa syksyyn
2020 saakka. Uuden lähisuhdeväkivaltatyöryhmän kokoonpanosta sovitaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kokouksessa marraskuussa 2020.
Lähisuhdeväkivaltatyöryhmässä tapahtuneet henkilövaihdokset, uuden kokoonpanon nimittämisen viivästyminen ja koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne
ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet siihen, että lähisuhdeväkivaltatyöryhmän vastuulla
olevien toimenpiteiden edistymisessä on ollut haasteita. On myös huomioitava, että
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työryhmän henkilöresurssit ovat ohuet, eikä kaupungilla ole erillistä lähisuhdeväkivaltatyön kaupunkitasoisesta koordinoimisesta vastaavaa henkilöä.
Kaupungin lähisuhdeväkivaltatyöryhmän osittain rahoittama ja organisoima poikkeusaikaan liittyvä tiedotuskampanja ”Perherauhan julistus” näkyi laajasti lehdistössä ja televisiossa keväällä 2020. Kampanjan suojelijana oli Tasavallan presidentti. Lähisuhdeväkivaltaa koskevat koulutukset on toteutettu verkkokoulutuksina
syksyllä 2020. Koulutukset ovat käsitelleet mm. seksuaaliväkivaltaa traumana ja
digitaalista väkivaltaa parisuhteessa ja sen jälkeen.
Toimialalla järjestettiin syksyllä 2019 kaksi koulutustilaisuutta aiheesta ”Sukupuolen
ja seksuaalisuuden moninaisuus – puheeksiotto ja kohtaaminen”. Lisää koulutusta
sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta on tulossa syksyllä 2021. Vuonna 2020
koulutuksia ei järjestetty, koska koulutuskapasiteetti piti suunnata asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönottokoulutuksiin, jotka koronan seurauksena lopulta siirtyivät keväälle 2021.
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO antoi kesällä 2020 transsukupuolisten hoitosuosituksen. Suosituksen mukaista erillistä yhteisesti (perusterveydenhuolto-erityissairaanhoito) sovittua hoitoketjua ei tällä hetkellä ole. Suositus annettiin keskellä koronapandemiaa, jonka hoitaminen on terveydenhuollon ensisijainen prioriteetti. Kaikkia lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan yksilöllisten ominaisuuksiensa perusteella tasavertaisesti yksilöinä neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa
ja ohjataan psykososiaalisen tuen piiriin psykologeille, kuraattoreille, perheneuvoloihin ja nuorisoasemille ja jatkoon erikoissairaanhoitoon tarpeen vaatiessa. Lasten ja
nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistamiseksi perustasolla on parhaillaan menossa kaupungissa projekti, ja siinä suunnitellun uuden palvelun toteutuessa voisi
jatkossa olla mahdollista luoda laajemmin uusia yhteisiä hoitomalleja ja tuoda asian
kohtaamiseen tarvittavaa erityisosaamista perustasolle.
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Toimenpiteiden tilannetta koskevien tietojen kokoamisesta ja toteutumisen arvioimisesta
(vihreä/keltainen/punainen) väliarviointia varten vastasivat seuraavat henkilöt:
KANSLIAn tiedot ja väliarviointiraportin koostaminen – tasa-arvosuunnittelija Tuija Mustajärvi
KASKO – pedagoginen asiantuntija Heidi Halkilahti
KYMP – erityissuunnittelija Leila Koivulehto ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen
KUVA – kehittämisasiantuntija Tiina Larva
SOTE – erityissuunnittelija Pirkko Excell ja yksikön päällikkö Ulla Tyyskä
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