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§ 88
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiökokouksen jatkokokous

HEL 2018-003761 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n yhtiöko-
kouksen jatkokokouksessa 14.10.2018 siten, että yhtiökokous

 merkitsee tiedoksi Sweco Oy:n tekemän selvityksen yhtiön tuotanto-
laitoksesta,

 toteaa, että Helsingin kaupunki selvittää kaupungin ruokahuoltokon-
septia ja siihen liittyen myös muun muassa tuotantolaitokseen liitty-
viä tulevaisuuden linjauksia, sekä

 kehottaa yhtiön hallitusta yhteistyössä Työmaahuolto Oy Ab:n ja 
kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa valmistelemaan Kiin-
teistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n mahdolli-
seen sulautumiseen tai muuhun toimintojen yhdistämiseen liittyvät 
suunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat niin, että asiasta voidaan 
tehdä päätös yhtiön asianmukaisessa toimielimessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu yhtiökokouksen jatkokokoukseen
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
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Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yh-
tiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 
52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia 
siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa 
tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa ra-
kennuksessa A, B tai C.

Yhtiön kiinteistössä on Palvelukeskusliikelaitoksen käytössä oleva ruo-
an tuotantolaitos, jonka korjaustarve on tunnistettu viime vuosina palve-
lukeskuksen, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy 
Ab:n toimesta sekä osana kaupungin riskienhallintaa.

Yhtiökokouksen jatkokokous

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2018 yhtiökokous päätti 
siirtää hallituksen tekemän esityksen yhtiön ja Pakkalan tuotantolaitok-
sen toiminnan tulevaisuuden linjausten osalta päätettäväksi myöhem-
min hallituksen valitsemana ajankohtana järjestettävässä jatkokokouk-
sessa.

Yhtiö on teettänyt kesän 2018 aikana Sweco Oy:llä Pakkalan tuotanto-
laitosta käsittelevän tutkimusselostuksen sisältäen rakenne- ja kosteus-
teknisen kuntotutkimuksen ja LVISAK-järjestelmien korjaustarveselvi-
tyksen. 

Sweco Oy:n tekemän selvityksen pohjalta Pakkalan tuotantolaitoksen 
rakennukseen ja sen laitteistoihin kohdistuu teknisesti ja taloudellisesti 
erittäin merkittäviä peruskorjaus- ja muita investointitarpeita. Yhtiön hal-
litus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella päätynyt siihen, et-
tä tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos nykyisen peruskorjaami-
sen sijaan. Tarve uudelle tuotantolaitokselle on otettava huomioon kau-
pungin ruokahuoltokonseptissa. 

Yhtiön hallitus on kutsunut yhtiökokouksen jatkokokouksen koolle 
14.10.2018 ja esittää jatkokokoukselle päätettäväksi omistajapoliittisen 
linjauksen pyytämistä Helsingin kaupungilta. Ottaen huomioon, että 
kaupunki on yhtiön ainoa omistaja, ja että kaupungin omana toimintana 
tuotettavan ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisinta toteutustapaa 
(ruokahuoltokonseptia) sekä tuotantolaitosta koskevaa selvitystyötä jat-
ketaan, ei yhtiökokouksessa ole tarpeen tehdä päätöstä linjauksen pyy-
tämisestä kaupungilta. Tuotantolaitokseen liittyviä linjauksia ei ole tar-
koituksenmukaista tehdä erillään kaupungin ruokahuoltokonseptia kos-
kevasta selvityksestä.

Yhtiökokouksen jatkokokouskutsussa yhtiön hallitus esittää ehdollisesti, 
että yhtiökokous päättäisi yhdistää sulauttamalla tai muulla yritysjärjes-
telyllä Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy Ab:n toi-
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minnat samaan yhtiöön. Yhtiön hallituksen esityksen pohjalta ei ole tar-
koituksenmukaista päättää yhtiöiden yhdistämisestä. Yhtiöiden ja/tai 
niiden toimintojen mahdollinen yhdistäminen tulee valmistella siten, että 
siitä on päätettävissä yksiselitteisesti molempien järjestelyyn osallistu-
vien yhtiöiden toimielimissä. Tähän liittyvä asiakirjavalmistelu on tarkoi-
tuksenmukaista tehdä yhtiöiden ja kaupunginkanslian oikeuspalvelui-
den välisenä yhteistyönä.

Kaupungin oman ruokahuollon linjaukset

Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungin-
valtuusto päätti 8.10.2014, § 322 muun muassa kehottaa

 opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuo-
den kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 30 pro-
senttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, 
että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, 
että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan pal-
velukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun 
kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön sekä

 sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä varhaiskasvatuslauta-kuntaa li-
säämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa suunni-
tellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 20 prosenttiin niiden alaisten 
virastojen tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että kilpailutet-
tavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti, ja kil-
pailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että kilpailun voit-
tanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palvelukseensa liik-
keenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun kohteessa mah-
dollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön.

Opetuslautakunta päätti kilpailuttamisen määrän lisäämistä koskevasta 
suunnitelmasta 27.10.2015, sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 
sekä varhaiskasvatuslautakunta 27.10.2015. 

Palvelukeskusliikelaitoksen ruokahuoltotoimintaa on kehitetty ja kehite-
tään kaupunginvaltuuston vuonna 2014 päättämien linjausten pohjalta, 
ellei erikseen myöhemmin toisin päätetä.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että kaupungin ruokahuoltokonseptista ja uudesta tuo-
tantolaitoksesta on tehty viime vuosina useita selvityksiä ja suunnitel-
mia. Asian ratkaisemiseen on vaikuttanut päätös Palmia Oy:n perusta-
misesta, siihen liittynyt kaupunginvaltuuston päätös ruokapalvelujen kil-
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pailuttamisen lisäämisestä sekä epävarmuus kansallisesta sote-uudis-
tuksesta.

Ruokahuoltokonseptia koskevaa selvitystyötä jatketaan kaupungin-
kanslian johdolla yhteistyössä Palvelukeskusliikelaitoksen sekä kasva-
tuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveyden sekä kaupunkiympäristön 
toimialojen kanssa. Selvitystyöhön osallistetaan tarpeen mukaan myös 
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 sekä Työmaahuolto Oy Ab.

Koko ruokahuoltokonseptia koskevan selvitystyön jatkamiseen liittyen 
on tarpeen muodostaa mahdollisimman nopeasti näkemys siitä, minkä-
lainen ja -suuruinen tuotantolaitos on jatkossa tarpeen kaupungin ruo-
kahuollon järjestämisessä sekä siitä, minne ja miten tuotantolaitos on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan 
myös nykyisten Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n ja Työmaahuolto Oy 
Ab:n tulevaa roolia kaupungin ruokahuoltokonseptin toteutuksessa. 
Tuotantolaitosta koskeva selvitys on tarkoitus toteuttaa erillisen kanslia-
päällikön nimeämän työryhmän toimesta.

Selvitystyön pohjalta tuodaan erikseen hallintosäännön ja/tai konser-
niohjeen mukaiseen päätöksentekoon tarvittavat asiat muun muassa 
tuotantolaitosinvestoinnin käynnistämiseen liittyen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kutsu yhtiökokouksen jatkokokoukseen
2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k., JulkL 24 § k 17)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus


