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Tekninen lautakunta § 5 30.01.2020

Esitys työpaikkaruokailun järjestämisestä terveyskeskuksessa toimiville yrityksille

74/01.04.03/2019

Tekninen lautakunta 30.01.2020 § 5

Tekninen lautakunta on päättänyt 9.12.2015 § 102 sulkea ter-
veys kes kuk sen ruokasalin 1.1.2016 lähtien ja muuttaa tilat
ateriapalvelujen tuotannon tar vit se maan käyttöön.

Terveyskeskuksessa toimivien eri yritysten työntekijät ovat
toivoneet, että ter veys kes kuk seen avattaisiin ruokasali uudelleen
ja kaikkien toimijoiden työn te ki jät voisivat käydä siellä
ruokailemassa laitosruokailun tämän het ki sel lä hinnalla 5,10
€/annos.

Terveyskeskuksessa toimivat yritykset järjestävät itse
henkilöstönsä työ paik ka ruo kai lun. Kaupungilla ei ole velvoitetta
järjestää yritysten työ paik ka ruo kai lua.

Terveyskeskuksen entisen ruokasalin tilat ovat edelleen
ateriapalvelujen tuo tan non tarvitsemassa muussa käytössä.
Terveyskeskuksesta ei ole osoit taa tiloja työpaikkaruokailun
järjestämiseen.

Työpaikkaruokailun järjestäminen vaatisi ateriapalveluihin
lisähenkilöstön palk kaa mis ta noin 5 h/pv.

Ruokasalin linjaston hankinnan kustannukset olisivat noin 10 000
€.

Lisäksi täytyisi hankkia toimintaan kassalaitteet ja maksupäätteet.

(Valmistelu: palvelupäällikkö KS)

Työpaikkaruokailun järjestäminen terveyskeskuksessa
työskenteleville mui den yritysten henkilöstölle olisi
ateriapalveluille toimimista avoimilla mark ki noil la, jolloin kuntalain
126 §:n mukaisesti tulisi ateriapalvelut yh tiöit tä mis vel voit teen
piiriin.

Aterioiden hinnoittelu tulee tehdä huomioiden kaikki kyseisestä
toiminnasta ai heu tu vat kustannukset. Lisäksi toiminnassa tulee
huomioida toiminnan ar von li sä ve rol li suus.

Työpaikkaruokailun järjestäminen ulkopuolisille yrityksille ei olisi
lai tos ruo kai lun hinnalla mahdollista eikä terveyskeskuksesta ole
osoittaa tiloja ky sei sel le toiminnalle.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, ettei
ter veys kes kuk sen tiloihin perusteta työpaikkaruokalaa
ulkopuolisille käyttäjille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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 Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Jari Latomäki saapui
ko kouk seen tämän asian käsittelyn aikana kello 16.46.

 Merkittiin, että palvelupäällikkö Kirsti Skogberg oli asiantuntijana
paikalla asian käsittelyn ajan.

Orivedellä 3.2.2020


