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Kaupunginvaltuusto 24.11.2021 § 379

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 821

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

08.11.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluiden neljännen kappaleen loppuun: 
Naistenklinikan henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden paran-
tamisella on merkitystä sekä henkilökunnalle että palveluiden laatuun. 
Helsinki seuraa siksi tarkasti, miten HUS:in kehittämistoimenpiteet ete-
nevät ja vaikuttavat.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

01.11.2021 Pöydälle
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 05.10.2021 § 240

HEL 2021-006775 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Silja Sandelin Borgasdottirin ja 15 muun valtuutetun kätilöi-
den työympäristöä koskevaan aloitteeseen:

”Aloitteessa edellytetään Helsingin kaupungin ja HUSin Helsingin edus-
tajien ryhtyvän toimiin HUSin toimintatapojen ja kätilöiden työympäris-
tön parantamiseksi sekä työsuhteiden vuosikautisten ketjuttamisen lo-
pettamiseksi.

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

HUSin aloitteeseen antaman lausunnon mukaan tunnistettujen haas-
teiden perusteella on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.

Helsingin kaupunki on kehittämässä sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-
jestämistoimintaa osana tulevaa sote-uudistusta. Järjestäjäroolia tul-
laan vahvistamaan ja lisäksi palvelutuotannon ohjausta kehitetään. 
Palvelutuotannon ohjauksessa kiinnitetään laaja-alaisemmin huomiota 
muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin asioihin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

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

21.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

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


