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§ 92
Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi vajaakuntoisten henkilöi-
den työllistämisestä PosiVireen kautta

HEL 2015-002822 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuus-
ton 25.2.2015 hyväksymän toivomusponnen (Seija Muurinen) johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle se-
kä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään Pilvi Torstin ym. valtuustoaloitetta 25.2.2015 työllistä-
mispykälän käyttöönotosta kaupungin hankinnoissa kaupunginvaltuus-
to hyväksyi seuraavan toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että Helsingin kaupunki selvittää mahdollisuuksia seurata HUS:n 
hyvää esimerkkiä vajaakuntoisten henkilöiden työllistämisestä PosiVi-
reen kautta.” (Seija Muurinen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituk-
sen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus-
ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua 
ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille 
valtuutetuille.

PosiVire on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö oy Kaapelitalon omistama sosiaali-
nen yritys. Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiViren toimialana on tuottaa 
osakkeenomistajilleen hoiva-alan avustavia palveluja, kiinteistö- ja ym-
päristöhuoltoa ja kotitalouspalveluja. PosiVire perustettiin vuonna 2008 
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Helsingin kaupungin omistamana. Omistuspohja laajeni vasta myö-
hemmin Kaapelitalon tultua mukaan osakkaaksi vuonna 2009 ja HUSin 
vuonna 2011. PosiVire työllistää vuosittain noin 30–50 henkilöä. Yrityk-
sen palveluita ovat tilanneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvi-
rasto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS. Vuosien 2010 
ja 2014 välillä tilauksista 37 % on tullut HUSilta ja 63 % Helsingin kau-
pungilta. 

Koko kaupungin työllisyydenhoidon palveluita tarjotaan vuosittain noin 
17 000 asiakkaalle. Osa asiakkaista saa useampaa palvelua, joten eri 
asiakkaita arvioidaan olevan yli 7000. Työllisyydenhoito koostuu useis-
ta eri palveluista ja palvelukokonaisuuksista PosiViren ollessa yksi toi-
mija. Työllisyydenhoidon toimenpiteinä tarjotaan työttömille valmennuk-
sia, ohjausta ja koulutusta sekä työkokeiluja ja palkkatuettua työllistä-
mistä. Nämä palvelut on suunnattu myös osatyökykyisille. Erityisesti 
sosiaali- ja terveysviraston työvoiman palvelukeskustoiminnan (noin 
4000 asiakasta kerrallaan) piirissä on paljon osatyökykyisiä. Osatyöky-
kyisten työllistämiseksi on sosiaali- ja  terveysvirastossa  edellisten li-
säksi vammaistyön tuetun työllistämisen palvelu, joka työllistää työval-
mentajien tuella keskimäärin 250 osatyökykyistä (kehitysvammasta tai 
autismin kirjosta johtuen) suoraan avoimille työmarkkinoille. 

PosiVire tarjoaa palveluitaan sekä Helsingin kaupungille että HUSille 
keskenään samanlaisella toimintamallilla ja määrällisesti kaupunki tilaa 
Posivireeltä palveluita HUSia enemmän. Toivomusponnessa esitetty 
toimintamalli on siten jo Helsingin kaupungin käytössä. Työllisyydenhoi-
don kokonaisuutta arvioineen työllisyydenhoidon työryhmän esitysten 
mukaisesti laaditaan parhaillaan selvitystä PosiViren toiminnan kehittä-
miseksi.

Esittelijä
vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Ilkka Oksman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 76461

ilkka.oksman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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