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§ 19
Palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja terveystoimialaa palvelevan 
varastotoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uu-
denmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti esittelijän muutetun ehdo-
tuksen mukaan;

- merkitä tiedoksi toimitusjohtajan selvityksen ja Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 12.12.2017 (§ 326) liittei-
neen,

- hyväksyä omalta osaltaan Palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja ter-
veystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtämisen liikkeenluovu-
tuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
edellä todetun päätöksen ja sen perusteluiden mukaisesti ja  omalta 
osaltaan päättää esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle 
ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että näin päätettäessä Palvelukes-
kusliikelaitos tulee jatkamaan selvittelyä yhteistyössä kaupunginkans-
lian kanssa (kaupunginkanslian tilaama logistiikka- ja varastotoiminto-
jen selvitys, joka valmistuu tammikuun 2018 aikana) jäljelle jäävän va-
raston uudelleen järjestelyjen osalta. Vaihtoehtoina tarkastellaan jatka-
mista omana palveluna, ostopalveluna tai näiden välimuotona.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää;

- merkitä tiedoksi toimitusjohtajan selvityksen ja Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 12.12.2017 (§ 326) liittei-
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neen,

- hyväksyä omalta osaltaan Palvelukeskusliikelaitoksen sosiaali- ja ter-
veystoimialaa palvelevan varastotoiminnan siirtämisen liikkeenluovu-
tuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 
edellä todetun päätöksen ja sen perusteluiden mukaisesti ja  omalta 
osaltaan päättää esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle 
ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi johtokunta merkitsee tiedoksi, että näin päätettäessä Palvelu-
keskusliikelaitos tulee jatkamaan selvittelyä yhteistyössä kaupungin-
kanslian kanssa (kaupunginkanslian tilaama logistiikka- ja varastotoi-
mintojen selvitys, joka valmistuu tammikuun 2018 aikana) jäljelle jää-
vän varaston uudelleen järjestelyjen osalta. Selvittelyssä otetaan yhte-
nä vaihtoehtona huomioon mahdollinen ostopalveluihin siirtyminen.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja antaa asiassa johtokunnalle selvityksen kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätiedot
Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2017 § 326

HEL 2017-013046 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsin-
gin kaupungin nykyisen palvelukeskuksen varaston sosiaali- ja terveys-
toimialaa palvelevan osan siirtämisen Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) osaksi HUS-Logistiikkaa 1.5.2018 al-
kaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta 
päätti esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle.
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Käsittely

12.12.2017 Ehdotuksen mukaan

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana 
läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi
Ann-Marie Turtiainen, tukipalvelupäällikkö, puhelin: 310 42373

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi


