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§ 383
Valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin toivomusponsi HUSin kä-
tilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toi-
menpiteiden seurannasta

HEL 2021-014081 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Kos-
kelan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
8.12.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille. 

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 8.12.2021 valtuutettu Silja Borgarsdottir Sandelinin aloi-
tetta kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamisesta kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: 
"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, miten so-
siaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUSin kätilöiden 
työympäristön ja työsuhteiden parantamista korjaavien toimenpiteiden 
etenemistä." 

Kaupunginhallitus toteaa, että kätilöt työskentelevät Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa. Henkilöstön työympä-
ristön ja työsuhteiden parantamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet 
ovat työnantajan eli HUSin vastuulla.      
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Asiaa ja kehittämistoimenpiteitä on käsitelty Helsingin kaupungin ja 
HUSin terveyssuunnittelukokouksessa. HUS seuraa valmistelemiensa 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. HUSista saadut tilannearviot toimitetaan 
tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. 

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan 
lausunto. 

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.04.2022 § 87

HEL 2021-014081 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelinin toivomusponnesta 
koskien kätilöiden työympäristön ja työsuhteiden parantamista:
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"Toivomusponnessa edellytetään selvitettävän mahdollisuutta, miten 
sosiaali- ja terveyslautakunta voi käytännössä seurata HUSin kätilöiden 
työympäristön ja työsuhteiden parantamiseksi korjaavien toimenpitei-
den etenemistä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että aloitteessa esille nostettu kä-
tilöiden työskentely tapahtuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
(HUS) sairaaloissa, ja muun muassa henkilöstön työympäristön ja työ-
suhteiden parantamiseen liittyvät korjaavat toimenpiteet ovat kätilöiden 
osalta työnantajan eli HUSin vastuulla. 

Asiaa on käsitelty Helsingin kaupungin ja HUSin terveyssuunnitteluko-
kouksessa 15.12.2021, jossa HUSin edustajat kertoivat valmistelevan-
sa kehittämistoimenpiteitä.

Kun HUS seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, sosiaali- ja terveystoi-
miala toimittaa HUSista saadut tilannearviot tiedoksi sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalle.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Työympäristöllä ja työskentelyolosuhteilla on merkittävä vaikutus työn-
tekijöiden työhyvinvointiin ja terveyteen. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa 
asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.”

Käsittely

26.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
jäsen Eva Biaudet: Ehdotan että sana "voi" poistetaan lauseesta ”Kun 
HUS seuraa toimenpiteiden vaikuttavuutta, sosiaali- ja terveystoimiala 
voi toimittaa HUSista saadut tilannearviot tiedoksi sosiaali- ja terveys-
lautakunnalle.”

Kannattaja: jäsen Kati Juva

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti 
ilman äänestystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuk-
sen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

Esittelijä
vs. sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen

Lisätiedot



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 4 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/19
16.05.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Annamari Rinne, työnantajapolitiikan päällikkö, puhelin: 310 24044
annamari.rinne(a)hel.fi


