Tekninen lautakunta

§ 129

14.12.2021

KEITTIÖTYÖNTEKIJÄN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN PERUSTAMINEN SIIVOUSJA RAVITSEMISTIIMIIN
Tekla § 129

Valmistelija vt. siivous- ja ravitsemispäällikkö Sirpa Itäniemi, puh. 0400 241 124 tai
sirpa.itaniemi@perho.com.

Mäntymetsän päiväkodin keittiön henkilöstö mitoitus on laskettu 1,5 henkilötyövuodelle
ennen päiväkodin aloittamista. Nyt käytännön toiminnan vakaantuessa on osoittautunut
ettei kyseisen henkilöstön määrä ole riittävä.
Muutoksia mitoitukseen nähden ovat:
1.
hoidossa olevien lasten lukumäärä on noussut. Mitoitusta laadittaessa lasten
määrä arvio oli 100-130 lasta
2.
päiväkodin ruokailut jakautuvat niin pitkälle ajalle että yhden henkilön työpäivän
pituus ei riitä ruokailuaikojen hoitamiseen. Aamupalaa tarjoillaan klo 7.45-8.30,
lounas 10.40-12.00, välipalat 13.45-14.30 ja vuorohoidolle päivällinen
17.00-17.30 ja iltapala 20.00-20.30. Päivällinen ja iltapala laitetaan valmiiksi ja
vuorohoidon hoitajat jakavat ruuan ja mahdollisuuksien mukaan tiskaavat, jos
ruokailijoita on vähän.
3.
ruokaa jaetaan kuuteen ryhmään ja kolme ryhmää ruokailee ruokasalissa.
Mitoituksessa laskettiin kolme ryhmätiloissa ruokailevaa ryhmää ja 3-4
ruokalassa ruokailevaa ryhmää.
Näistä muutoksista johtuen työntekijöille ei ole voitu järjestää lakisääteiset taukoja
työpäivän aikana. Tilannetta helpottamaan päiväkodin keittiölle on palkattu
keittiöapulainen palkkatuella, joka hyvin toimiessaan on ollut riittävä, mutta henkilöiden
vaihtuvuus on aiheuttanut ylimääräistä kuormitusta jo tiukilla olevalle vakituiselle
henkilöstölle, kun on pitänyt perehdyttää uutta palkkatuellista.
Talousarviossa vuodelle 2022 on varattu koulujen ja päiväkodin keittiölle yksi
palkkatuellinen toimi (palkkakustannukset ja tuki), mikäli perustetaan uusi vakinainen
toimi päiväkodin keittiölle keittiötyöntekijälle voidaan palkkakustannukset kattaa
vähentämällä palkkatuellinen paikka, jolloin jää talousarviossa oleva palkkatuki
saamatta kyseiseltä paikalta (10.000 euroa). Näin kokonaisvaikutus teknisen toimen
talousarvioon on 10.000 euroa vuodelle 2022.
Kunnan rekrytointiohjeen mukaisesti laadittu hakuilmoitus sekä arviointilomake
oheismateriaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai
alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan ehdotus:
Lautakunta päättää
1.
anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta, että siivous- ja ravitsemistiimiin
perustetaan uusi keittiötyöntekijän toimi ja että sille myönnetään täyttölupa
ja mikäli valtuusto perustaa uuden keittiötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevan
toimen siivous- ja ravitsemistiimiin ja kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan
toistaiseksi voimassa olevalle keittiötyöntekijän toimelle

2.
3.
4.

hyväksyä laaditun hakuilmoituksen ja arviointilomakkeen
valtuuttaa teknisen johtajan käynnistämään keittiötyöntekijän rekrytoinnin
nimetä haastattelu ryhmään teknisen johtajan, siivous- ja ravitsemispäällikön,
teknisen lautakunnan puheenjohtajan sekä Asko Humalajoen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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