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§ 141
Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin 
palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä

HEL 2015-013624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskuste-
lun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi 
merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja 
kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen 
asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. 

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheen-
johtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Lau-
ra Rissanen valtuutettu Terhi Koulumiehen kannattamana ehdottanut, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallituksel-
le uudelleen valmisteltavaksi siten, että käynnistetään Helsingin kau-
pungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittäminen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

5 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului 
seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei 
voittaa, on valtuutettu Laura Rissasen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan aloite uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
käynnistetään Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toimin-
nan yhtiöittäminen.

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, 
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holo-
painen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirk-
ku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Kar-
hu, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo 
Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, 
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Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Henrik Nyholm, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, 
Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soinin-
vaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, 
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, 
Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 21
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, 
Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo 
Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Ryd-
man, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 1
Jarmo Nieminen

Poissa: 11
Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, 
Harri Lindell, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki 
Perälä, Marcus Rantala, Kaarin Taipale

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 9.12.2015 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessa esitetyillä pe-
rusteilla, että Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminta 
yhtiöitetään vuoden 2016 aikana.
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Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, § 
322 Palmia-liikelaitoksen toiminta- ja hallintomallin järjestämisestä. 

Kaupunginvaltuusto päätti muun muassa:

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois 
lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimin-
tojen jatkamisen liikelaitosmuodossa kilpailuneutraliteettisäännösten 
edellytykset täyttävällä tavalla

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, sii-
vous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan osakeyhtiön 
(palveluyhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen

 hyväksyä Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, sii-
vous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 
31.12.2014 mennessä

 kehottaa opetuslautakuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän vii-
den vuoden kuluessa suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 
30 prosenttiin opetusviraston tarvitsemista ruokahuoltopalveluista 
siten, että kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus 
siitä, että kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan 
palvelukseensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun 
kohteessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön

 kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä varhaiskasvatus-lau-
takuntaa lisäämään kilpailuttamisen määrän viiden vuoden kuluessa 
suunnitellusti ja vaiheittain korkeintaan noin 20 prosenttiin niiden 
alaisten virastojen tarvitsemista ruokahuoltopalveluista siten, että 
kilpailutettavat kohteet valitaan tasapuolisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti, ja kilpailuttamisen ehtoihin sisällytetään vaatimus siitä, että 
kilpailun voittanut palveluntuottaja on velvollinen ottamaan palveluk-
seensa liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti kilpailun koh-
teessa mahdollisesti ilman työtä jäävän henkilöstön

 kehottaa opetuslautakuntaa, sosiaali- ja terveyslautakuntaa sekä 
varhaiskasvatuslautakuntaa huolellisesti seuraamaan ruokahuolto-
palvelujen kilpailuttamisen lisäämisen vaikutuksia erityisesti palvelu-
jen hintaan ja laatuun sekä henkilöstön asemaan ja tekemään saa-
tavien kokemusten pohjalta tarvittaessa esityksiä kilpailuttamisessa 
tarvittaviksi muutoksiksi

 hyväksyä kaupungin ruokahuoltopalvelukonseptia koskevan koko-
naisselvityksen käynnistämisen ja toteuttamisen.
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Palvelukeskus-liikelaitoksen strateginen merkitys

Kaupunginvaltuusto otti Palmia-liikelaitoksen osittaisesta yhtiöittämi-
sestä päättäessään kantaa ruokahuoltopalvelujen sekä puhelin- ja hy-
vinvointipalvelujen strategiseen merkitykseen kaupungin kannalta. 

Kaupungilla todettiin olevan strateginen intressi palvelukeskus-liikelai-
toksen ruokahuoltopalvelutoimintaan kuuluvissa oppilaitos-, päiväkoti- 
ja sairaalaruokailussa sekä vanhusten ruokailussa. Strategisena intres-
sinä oli ruokahuollon luotettavuuden ja toimintavarmuuden turvaaminen 
sekä ruokahuollon toteuttaminen laadukkaasti. Muun muassa koulujen, 
päiväkotien ja hoitolaitoksien tarvitsemien ateriapalvelujen tulee olla 
laadukkaita ja niiden toimitusvarmuuden korkealla tasolla.

Sisäisenä toimijana liikelaitoksen toiminnan tulee tukea kaupungin 
omaa toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Palvelukes-
kuksen tuottamat palvelut ovat tärkeä osa kaupungin asukkailleen tuot-
tamia palveluja. Kaupungilla oleva strateginen intressi tuki sitä, että 
kaupungin tarvitsemia ruokahuoltopalveluja tuottaa pääosin oma sisäi-
nen toimija liikelaitosmuodossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, 
että jatkamalla ruokahuoltopalvelutoimintaa liikelaitosmuodossa, on li-
säksi mahdollista säilyttää oppilasruokailun arvonlisäverotukseen liitty-
vä taloudellinen etu, jonka määräksi arvioitiin yhtiöittämisselvitysten yh-
teydessä vuositasolla yli miljoona euroa. Oppilasruokailu on arvonlisä-
verotonta toimintaa, joten siihen liittyviin hankintoihin sisältyvät arvonli-
säverot eivät ole vähennyskelpoisia. Liike-laitosmuodossa oppilasruo-
kailun raaka-aine- ym. hankintoihin sisältyvät arvonlisäverot voidaan 
kuitenkin käsitellä kuntapalautusjärjestelmässä, jolloin ne eivät jää kau-
pungille kustannukseksi.

Vastaava arvonlisäveroetu liittyy liikelaitosmuodossa myös ruokahuol-
toinvestointeihin siltä osin, kuin ne kohdistuvat arvonlisäverottomaan 
toimintaan (lähinnä oppilasruokailu). Investointeihin liittyvä arvonlisäve-
roetu on kertaluonteinen ja riippuu arvonlisäverottomaan toimintaan 
kohdistuvan investointiosan suuruudesta. 

Arvonlisäverottoman oppilasruokailutoiminnan siirtämisestä yhtiöön ai-
heutuisi myös kertaluonteinen arvonlisäverokustannus, koska siirtyvien 
tavaroiden ja palvelujen siirtoa pidettäisiin arvonlisäverolain 
(1501/1993) näkökulmasta myyntinä. Kaupunki joutuisi tilittämään val-
tiolle myyntiin sisältyvän arvonlisäveron määrän.

Kaupunginvaltuuston käsittelyn yhteydessä kaupungilla todettiin olevan 
strateginen intressi ruokahuoltopalvelujen lisäksi myös puhelin- ja hy-
vinvointipalveluissa. Palvelukeskus-liikelaitos vastaa muun muassa ko-
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ko kaupungin vaihdepalveluista strategisesti tärkeää Merex-tietokantaa 
käyttäen. Lisäksi liikelaitos hoitaa matkapalvelukeskustoimintaa sosiaa-
li- ja terveysviraston kustannustehokkaana strategisena kumppanina 
sekä tarjoaa ympärivuorokautisia turvapuhelin- ja virtuaalihoitopalveluja 
kaupungin Pegasos-järjestelmää käyttäen. Näiden strategisten intres-
sien vuoksi puhelin- ja hyvinvointipalvelutoiminnan harjoittamista liike-
laitosmuodossa pidettiin yhtiöittämiskäsittelyn yhteydessä lokakuussa 
2014 perusteltuna.

Ruokahuolto-, puhelin- ja hyvinvointipalveluihin liittyvän kaupungin stra-
tegisen intressin osalta ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kaupun-
ginvaltuuston käsittelyn lokakuussa 2014 jälkeen.

Ruokahuollon kilpailutuksen lisääminen

Palmia-liikelaitoksen osittaisesta yhtiöittämisestä päätettäessä opetus-
viraston ruokahuollosta oli kilpailutettu noin 12,5 prosenttia ja sosiaali- 
ja terveysviraston ruokahuollosta noin 6 prosenttia. Osan näistä kilpai-
lutuksista oli voittanut Palmia-liikelaitos. Kaupungin ruokahuoltopalvelu-
jen kilpailutusta päätettiin osittaisesta yhtiöittämisestä päätettäessä li-
sätä ottaen huomioon keskeisimpien asiakasvirastojen tahtotila kilpai-
luttamisen maltillisesta lisäämisestä. 

Opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto sekä varhaiskasvatusvirasto, 
esittivät silloisen Palmia-liikelaitoksen toiminnan ja hallinnon järjestä-
mistä selvitettäessä pääasiallisina perusteluina kilpailutuksen laajenta-
miselle palvelutuotannon joustavuuden lisäämisen (asiakastarpeiden 
huomioon ottaminen, sopeutuminen muutoksiin), kustannustehokkuu-
den sekä vertailuhintojen saamisen. 

Opetuslautakunta totesi lausunnossaan 17.6.2014, § 118 muun muas-
sa, että ruokapalvelut tukevat koulujen, toisen asteen oppilaitosten ja 
päiväkotien opetus- ja kasvatustehtävää, ydintehtävää. Ruoan tuotan-
to- ja palveluprosessi muodostavat kokonaisuuden. Ruokapalvelun tuo-
te- ja palveluvalikoimat, ruoan valmistus- ja palveluprosessi toteutetaan 
tarvelähtöisesti, toimintavarmasti, asiakasta ja tilaajaa kuullen sekä 
käyttäjäasiakassegmentin ruokapalvelujen edellyttämällä tavalla. Edel-
leen opetuslautakunta totesi, että opetustoimen kuumennuskeittiöiden 
tueksi tarvitaan keskitettyä ruoan valmistusta.

Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajuudesta opetuslautakunta 
totesi lausunnossaan muun muassa, että opetustoimen ruokapalvelu-
jen kilpailutusta avataan vähitellen ja hallitusti siten, että opetusviraston 
ruokapalveluista avataan kilpailutukselle vähintään 32,5 % (yhteensä 
noin 60 kohdetta) nykyisen 12,5 % sijaan. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta totesi lausunnossaan 17.6.2014, § 264, 
että se kannattaa selvitystyöryhmän ehdotusta ruokahuoltopalvelutoi-
minnan jatkamisesta liikelaitosmuodossa ja kilpailutuksen lisäämistä 
asteittain. Lautakunta totesi, että kilpailutuksen vaikutuksia palvelun 
laatuun ja hintaan on seurattava. Lautakunta kannatti selvitystyöryh-
män ehdotusta ruokahuoltopalvelutoiminnan jatkamisesta pääasiassa 
liikelaitosmuodossa, mutta piti ehdotettua 30 %:n kilpailutettua osuutta 
liian korkeana. Lautakunnan näkemys oli, että ruokahuoltopalveluita 
voidaan kilpailuttaa pienessä määrin vertailuhintatietojen saamiseksi ja 
oman toiminnan kehittämiseksi mutta kilpailutuksen osuuden tulisi olla 
maksimissaan 10 %.

Varhaiskasvatuslautakunta totesi lausunnossaan 17.6.2014, § 144 
muun muassa, että ruoan ravitsemuksellinen laatu on lasten hyvinvoin-
nin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Päivähoidossa ruokailu on osa lap-
sen varhaiskasvatusta. Edelleen varhaiskasvatuslautakunta totesi pitä-
vänsä ehdotettua 30 %:n kilpailutettua osuutta varhaiskasvatusviraston 
osalta liian korkeana. Ruokahuoltopalvelujen kilpailuttamisen laajenta-
minen noin 30 %:iin merkitsisi varhaiskasvatusviraston osalta yli 80 päi-
väkodin ruokapalvelun kilpailuttamista. Käytännössä näin laaja kilpailut-
taminen ei ole lyhyellä aikavälillä mahdollista. Päivähoidossa ruoka-
huoltopalvelun on oltava joustavaa, luotettavaa ja ydintoimintaa tuke-
vaa. Ruokahuoltotoiminnan on oltava resurssit huomioiden kestävää ja 
vastuullista toimintaa ja sen kilpailuttamista tulee harkita kohdekohtai-
sesti. Laadukkaan palvelun saatavuuden takaamiseksi kaupungin on 
katsottava ruokahuollon kilpailuttamista yhtenä kokonaisuutena. 

Kilpailutuksen lisäämisen avulla voidaan saavuttaa edellä mainittuja ti-
laajahallintokuntien esittämiä hyötyjä. Samalla liikelaitosmuotoiselle 
kaupungin sisäiselle palveluntuottajalle jää kuitenkin riittävän suuri ko-
konaisuus tehokkaan ja toimintavarman ruokahuollon järjestämiseksi ja 
toteuttamiseksi. Täysin kaupungin sisäisenä toimijana palvelukeskus-
liikelaitos voi toiminnassaan keskittyä yksinomaan sille kuuluvan koko-
naisuuden hoitamiseen ja palvelujensa kehittämiseen kaupungin koko-
naisedun kannalta parhaalla tavalla. 

Kilpailutuksen lisäämisestä on tilaajahallintokunnissa tehty suunnitel-
mat syksyn 2015 aikana. Näiden suunnitelmien täytäntöönpano on 
käynnistymässä. 

Opetuslautakunta päätti 27.10.2015, § 195, että opetusviraston ruoka-
palvelujen kilpailutusta laajennetaan niin, että kilpailulle avattavien ope-
tusviraston toimipisteiden kokonaismäärä vuonna 2020 on korkeintaan 
28,8 prosenttia opetusviraston hallinnollisten koulujen, lukioiden, Stadin 
ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston sekä niiden toimipisteiden koko-
naismäärästä laskettuna. Kilpailutettavat kohteet määräytyvät alueelli-
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sen mallin mukaisesti niin, että opetuslautakunta oikeuttaa opetusviras-
ton valitsemaan lopulliset kohteet alueellisesti kilpailutushetken tilan-
teen mukaan vuosina 2018 ja 2019 niin, että kilpailulle avattavien koh-
teiden oppilas-, opiskelija- ja lapsimäärä on korkeintaan 29,7 prosenttia 
vuoden 2020 kokonaismäärästä laskettuna.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.11.2015, § 334 hyväksyä ruoka-
huoltopalvelujen kilpailutussuunnitelman, jolla lisätään viraston kilpailu-
tettujen ruokahuoltopalvelujen määrä 20 prosenttiin viiden vuoden ku-
luessa. Lautakunta päätti myös, että sille raportoidaan kilpailutuksen 
vaikutuksista vuosittain vuosi kilpailuttamisen aloittamisen jälkeen al-
kaen valtuuston asettamien kriteerien eli hinnan, laadun ja henkilöstön 
aseman näkökulmasta. Tämän perusteella voidaan päättää muutoksis-
ta kilpailutussuunnitelmaan. Sosiaali- ja terveysviraston kilpailuttamis-
suunnitelma on laadittu vuosille 2016–2020. Muutoksia suunnitelmaan 
voi aiheuttaa valtakunnallinen Sote-uudistus.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti 27.10.2015, § 124 hyväksyä varhais-
kasvatusviraston ruokahuoltopalvelujen kilpailutuksen suunnitelman 
vuosille 2018–2022.

Kaupungin ruokahuoltopalvelukonsepti ja keskitetyn tuotannon investointitarpeet

Kaupungin ruokahuollon nykyinen toimintamalli rakentuu erityisesti op-
pilas- ja päiväkotiruokailun osalta pitkälti Pakkalan vanhan ruokateh-
taan varaan. Palvelukeskus-liikelaitoksen kehitystoiminnasta huolimatta 
nykyinen ruokatehdas ei mahdollista riittävän modernia ja tehokasta 
toiminta- ja tuotantotapaa. 

Kaupungin on suunniteltava ja otettava käyttöön uusi ruokahuoltopalve-
lukonsepti, joka mahdollistaa sen, että liikelaitokseen jääneessä ruoka-
huoltopalvelutoiminnassa pystytään tulevaisuudessa paitsi toimimaan 
tehokkaasti myös sopeutumaan nopeasti toimintaympäristössä ja 
asiakkaiden sekä toimipaikkojen tarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Ruo-
kahuoltopalvelukonseptin päivittämisen tarpeeseen vaikuttaa myös se, 
että kaupungin ruokahuoltoon liittyvä tulevien vuosien investointitarve 
on merkittävä. Kaupungin ruokahuoltokonseptia suunniteltaessa on si-
ten tarkasteltava mahdollisuuksia pienentää tarvittavia ruokahuoltopal-
veluinvestointeja.

Ruokahuoltopalvelun tarkoituksenmukaisimmasta toteutustavasta päät-
täminen edellyttää kokonaisselvitystä kaupungin nykyisen keittiöver-
koston kunnosta ja mahdollisuuksista sen nykyistä tehokkaampaan 
hyödyntämiseen. Ruokahuoltokonseptista tehtiin alustava selvitys vuo-
den 2015 aikana. Selvityksen pohjalta konseptityötä on jatkettu kevääl-
lä 2016 kaupunginkanslian johdolla yhteistyössä tilaajahallintokuntien 
ja palvelukeskus-liikelaitoksen kanssa. Kaupungin ruokahuoltokonsep-
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tia koskevan suunnitelman on tarkoitus valmistua kesään 2016 men-
nessä.

Lopuksi

Kaupunginhallitus toteaa, että syksyllä 2014 tehdyn Palmia-liikelaitok-
sen toiminta- ja hallintomallia koskevan päätöksen jälkeen ei ole tapah-
tunut sellaisia muutoksia, jotka puoltaisivat liikelaitosmuotoon jätettyjen 
toimintojen yhtiöittämistä. Palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittäminen ei 
ole perusteltua vuoden 2016 aikana ottaen huomioon ruokahuollon ja 
hyvinvointipalvelujen strateginen merkitys kaupungille, valmistelussa 
oleva ruokahuoltopalvelukonseptin uudistaminen sekä jo päätetty ruo-
kahuoltopalvelujen kilpailuttamisen lisääminen. Lisäksi kaupungin joh-
tamisjärjestelmän uudistaminen ja valtakunnallisen SOTE-uudistuksen 
valmistelu ovat parhaillaan käynnissä. Palvelukeskus-liikelaitoksen 
asemaa on tarkoituksenmukaista tarkastella uudelleen kaupungin seu-
raavan strategiaohjelman yhteydessä.

Siirtymäaikajärjestelyn myötä vaiheittain kokonaan markkinoille siirty-
vän Palmia Oy:n toimimisesta markkinoilla ei myöskään ole toistaiseksi 
riittävästi kokemuksia, jotta sen perusteella voitaisiin tehdä johtopää-
töksiä palvelukeskus-liikelaitoksen yhtiöittämisen tarkoituksenmukai-
suudesta. Yhtiöittämiseen liittyvä siirtymäaika on meneillään, eivätkä 
kaupungin yhtiöltä hankkimia palveluja koskevat kilpailutukset ole vielä 
käynnistyneet.

Palvelukeskuksen johtokunnan 18.2.2016, § 10 käsittelemä tulos vuo-
delta 2015 oli noin 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vertailukelpoi-
nen tulos ennen yhtiöittämistä vuodelta 2014 oli noin 4,2 miljoonaa eu-
roa ylijäämäinen. Vuoden 2015 tuloksen perusteella liikelaitos on pysty-
nyt sopeutumaan Palmia-liikelaitoksen osittaiseen yhtiöittämiseen 
31.12.2014 ja toimimiseen kaupungin sisäisenä ruokahuolto-, puhelin- 
ja hyvinvointipalvelujen tuottajana.

Yksinomaan kaupungin sisäisenä toimijana palvelukeskus-liikelaitok-
sen on mahdollista harjoittaa ja kehittää toimintaansa niistä lähtökoh-
dista, jotka ovat kaupunkikonsernin kokonaisuuden kannalta tärkeitä 
(toimintavarmuus, laatu, kustannustehokas toiminta).

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 9.12.2015 asia 14

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 466

HEL 2015-013624 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa kokoomuksen valtuustoryhmän 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

16.05.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Laura Rissanen: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
käynnistetään Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toimin-
nan yhtiöittäminen. 

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatka-
mista. 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Laura Rissasen palautusehdotuksen mukaan 

Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas 
Rantanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 3
Arja Karhuvaara, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0
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Poissa: 1
Lasse Männistö

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 3 (1 poissa).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

09.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi


