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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Khall  66 §  Kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla kokouksessa. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kutsu 

kunnanhallituksen jäsenille toimitetaan vähintään viisi päivää ennen ko-

kousta. Mikäli jonkun tai joidenkin asioiden kiireellisyys niin vaatii, sil-

loin se voidaan esittää puhelimitse. 

 

 

Ehdotus:  Todetaan kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

Päätös:  Todettiin kunnanhallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 
 

Khall  67 §  

 

Ehdotus:   Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi vuorossa olevat.  

 

 

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Kaarto ja Sanna Kiertonen. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Valtuuston 21.5.2018 kokouksen päätösten täytäntöönpano 
 

Khall  68 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

  Valtuuston kokouksessa 21.5.2018 päätettiin seuraavat asiat: 

- Sopimusluonnoksen hyväksyminen 

- Tilan Mikkola ostaminen 

- Okra-maatalousnäyttelyn tonttiarvonta 

- Talousarvion toteuma 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet oikeassa 

  järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön. 

  

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2018 kutsuntoihin 
 

Khall  69 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Lounais-Suomen aluetoimisto pyytää kuntaa valitsemaan edustajansa ja 

hänelle vähintään yhden varaedustajan kutsuntalautakuntaan kuluvan 

vuoden asevelvollisten kutsuntaan. Valittavalla jäsenellä tulisi olla 

tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, 

jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän 

asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. 

 

Oripääläisten kutsunnat pidetään 24.9.2018 klo 9.00 Loimaan 

evankelisella kansanopistolla, Opistontie 4, Loimaa 

 

Vuoden 2017 kutsunnoissa varsinaisena edustajana toimi Päivi Kössi ja 

varalla oli Erkki Halkivaha. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kunnan edustajan ja tämän varahenkilön 

kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2018. 

 

 

Päätös: Oripään kunnan edustajaksi vuodeksi 2018 kutsuntalautakuntaan 

valittiin Päivi Kössi ja varahenkilöksi Erkki Halkivaha. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tontin myynti 
 

Khall  70 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Matti Teinilä on ilmoittanut halukkuutensa ostaa Korven alueen 

asemakaavan mukaisen korttelin 81 tontin 4 pinta-alaltaan 2140 m
2
. 

Korven alueen tonttien hinnaksi on päätetty 1,5€/m2. 

 

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää myydä määräalan tilasta Pentinmetsä, 

kiinteistötunnus 561-404-8-157, joka muodostaa asemakaavan mukaisen 

tontin 4 korttelissa 81 liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Tilan Mikkola myynti 
 

Khall  71 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnanjohtaja 

 

Oripään kunnanvaltuusto on 25.5.2018 päättänyt Tilan Mikkola 

ostamisesta ja päättänyt tilan myynnistä tarjousten perusteella 

kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen tehneelle. 

Kokonaistaloudellisuudessa huomioidaan tilan hinta, käyttötarkoitus ja 

työllisyysvaikutukset. 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää tontinluovutus tarjouksia tilasta Mikkola, 

kiinteistötunnus 561-404-1-157. Saadut tarjoukset arvioidaan 

kokonaistaloudellisuuden perusteella ja hallitus esittää valtuustolle 

kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen hyväksymisestä. 

 Tarjouksia pyydetään ilmoituksilla Loimaan Lehdessä ja Auranmaan 

viikkolehdessä ja kunnan nettisivuilla. 

 
Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää tontinluovutustarjouksia tilasta Mikkola, 

kiinteistötunnus 561-404-1-157 ja siihen rajoittuvasta noin 1550 m
2
  

määräalasta tilasta Kohmo, kiinteistötunnus 561-404-1-149. Kyseiset 

alueet yhdessä muodostavat myytävän maa-alueen. Saadut tarjoukset 

arvioidaan kokonaistaloudellisuuden perusteella ja hallitus esittää 

valtuustolle kokonaistaloudellisesti parhaimman tarjouksen 

hyväksymisestä. 

 Tarjouksia pyydetään ilmoituksilla Loimaan Lehdessä ja Auranmaan 

viikkolehdessä ja kunnan nettisivuilla. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Yhteistyösopimus aluearkkitehtitoiminnasta 
 

Khall  72 §  Valmistelija: Pekka Paju, kunnajohtaja 

 

 Marttilan, Kosken Tl ja Oripään kunnilla on sopimus aluearkkitehti-

toiminnan toteuttamisesta yhteistyönä. Nykyinen sopimus päättyy 

31.12.2018. Yhteistyön jatkosta on neuvoteltu sopimuskuntien kanssa. 

Käytyjen neuvottelujen kuluessa nykyisten sopimuskuntien lisäksi 

Auran kunta on ilmaissut halukkuutensa liittyä yhteistyöhön. Nykyinen 

aluearkkitehti Seppo Pärnä on alustavasti ilmoittanut aikeestaan jäädä 

vanhuuseläkkeelle vuoden 2019 alussa, jolloin uuden aluearkkitehdin 

rekrytointi on ajankohtaista syksyllä 2018. 

 Aluearkkitehdin tehtäviin kuuluu: 

1. toimia kuntien asiantuntijana osallistumalla kaavoituksen ja 

rakentamisen tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamiseen, 

osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin koordinointiin, viranomais-

yhteistyöhön sekä suunnittelun ohjaamiseen 

2. osallistua kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, 

kehittämis-, seuranta- ja muihin vastaaviin tehtäviin, kuten 

kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön inventointiin ja hoidon 

suunnitteluun sekä muiden mahdollisten ympäristöhankkeiden 

valmisteluun 

3. opastaa kuntalaisia kaavoitusta, kulttuuriympäristön hoitoa ja 

rakentamista koskevissa kysymyksissä 

4. laatia kaava-asiakirjoja ja muita suunnitelmia kuntalaisten tarpeisiin 

Sopimuskunnat osoittavat aluearkkitehdille täyttä työaikaa vastaavan 

määrän tehtäviä. 

Aluearkkitehdin toimintakustannuksiin sisällytetään palkka- ja 

henkilösivukulut, hallintokulut, matkakulut ja päivärahat sekä muut 

yleiskulut. Toimintakustannuksista 20 % jaetaan sopimuskuntien kesken 

asukaslukujen suhteessa. 80 % kustannuksista jaetaan aluearkkitehdin 

kunnittaisen työajan käytön mukaisesti. Kuntakohtaisesta 

aluearkkitehdin käytöstä aiheutuvista muista erityisistä kuluista vastaa se 

sopimuskunta, jonka tehtävien suorittamisesta kulut aiheutuvat. 

Marttilan kunta toimii hallintokuntana. Kustannukset käsitellään 

Marttilan kunnan kirjanpitoon perustetulla kustannuspaikalla. 

Toimintakustannukset laskutetaan puolivuosittain 30.6. ja 31.12. 

kirjanpitotilanteen mukaan. 

Liitteenä sopimus aluearkkitehtitoiminnasta 

 

 

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Auran, Kosken Tl, Marttilan ja 

Oripään kuntien yhteistoimintasopimuksen aluearkkitehtitoiminnasta 

1.1.2019 alkaen. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

Ruokapalveluselvitys 
 

Khall  187 §/4.12.2017 Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Kunnanjohtaja on teettänyt valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun 

pohjalta ruokapalveluselvityksen mikä on lähetetty hallituksen jäsenille 

tutustuttavaksi. Työn tavoitteena on ollut laatia suositus tulevaisuuden 

keittiöverkosta Oripään kuntaan paikallisen päätöksenteon tueksi. 

Lisäksi halutaan tietää ruokapalvelun säästömahdollisuudet. 

Selvityksen teki Damico Oy. Damico Oy on ammattikeittiötoimintojen 

ja ammattikeittiösuunnittelun asiantuntijayritys. 

Minna Dammert vieraili Oripäässä 23.11.2017 ja tutustui kumpaankin 

nykyiseen valmistuskeittiöön ja päiväkodin jakelupisteeseen.  

Selvityksen perusteella on mahdollisuudet vuositasolla päästä 

kymmenien tuhansien säästöihin.  

 

 

Ehdotus: Selvityksen pohjalta kunnanhallitus antaa sosiaali-, sivistys- ja teknisen 

lautakunnan tehtäväksi selvityksen pohjalta tehdä esitys helmikuun 2018 

loppuun mennessä ruokapalvelujen säästöistä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  

 

Sivltk § 7/24.1.2018 Valmistelija: Mika Virtanen, sivistysjohtaja 

 

Kunnanjohtaja on teettänyt valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun 

pohjalta ruokapalveluselvityksen (ks. liite). Työn tavoitteena on ollut 

laatia suositus tulevaisuuden keittiöverkosta Oripään kuntaan paikallisen 

päätöksenteon tueksi. Lisäksi halutaan tietää ruokapalvelun 

säästömahdollisuudet. 

Selvityksen teki Damico Oy. Damico Oy on ammattikeittiötoimintojen 

ja ammattikeittiösuunnittelun asiantuntijayritys. 

Minna Dammert vieraili Oripäässä 23.11.2017 ja tutustui kumpaankin 

nykyiseen valmistuskeittiöön ja päiväkodin jakelupisteeseen.  

Selvityksen perusteella on mahdollisuudet vuositasolla päästä 

kymmenien tuhansien säästöihin. 

Selvityksen pohjalta kunnanhallitus antoi sosiaali-, sivistys- ja teknisen 

lautakunnan tehtäväksi selvityksen pohjalta tehdä esitys helmikuun 2018 

loppuun mennessä ruokapalvelujen säästöistä. 

 

Koulun keittiössä valmistetaan päivittäin noin 175 lounasta sekä aamu- 

ja välipalat aamu- ja iltapäiväkerhoa varten. Työvoima koostuu 

ruokapalveluesimiehestä (100 % työaika) ja siivoustyöntekijästä (30 % 

työaika keittiössä). Ruokahuollon budjetoidut toimintakulut ovat 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

pienentyneet 17, 5 % viime vuodesta: v. 2018 toimintakulut ovat 98 240 

€ ja v. 2017 119 090 €.  Lapsimäärän lasku selittää osan. 

Terveellinen, maistuva ja ravitseva ruoka taloudellisesti tuotettuna on 

koulun keittiön tavoitteena. Ruoka maistuu ja hävikki on vähäistä. 

Vuonna 2017 elintarvikkeisiin kului 0,97 €/ateria. Valtakunnalliset 

kokonaiskulut/ateria olivat keskimäärin 2,80 €. Oripään koulun keittiön 

ateriahinta oli alle 2,50 € (sisäiset vuokrat, sähköt jne. eivät mukana). 

Oppilaat, päivähoidon lapset ja työntekijät ovat tyytyväisiä nykyiseen 

kouluruokaan. Ruokalistaan tehtävät muutokset toisivat säästöjä, mutta 

niiden seurauksena ruoan terveellisyys, menekki ja ravitsevuus 

kärsisivät. Haitat olisivat säästöjä suuremmat, ja aterian hinta-laatusuhde 

huononisi. 

 

Ateriamäärä on laskenut pienemmän lapsimäärän vuoksi. 

Kunnanviraston työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta ruokailla maksua 

vastaan koululla koulun työpäivinä. Ateriamaksut lisäävät ruokahuollon 

tuottoja. 

 

Ehdotus: 1. Lautakunta kirjaa ruokapalveluselvityksen tiedokseen. Todetaan, että 

koulun keittiön toiminta on nykyisellään laadukasta ja kustannus-

tehokasta, eikä suuria tai akuutteja kehittämistarpeita koulun ja 

varhaiskasvatuksen ruokahuollossa ole.  

 2. Kunnanviraston työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta ruokailla 

maksua vastaan koululla koulun työpäivinä. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

Lisätietoja:  Mika Virtanen, sivistysjohtaja, puh. 040 7726 459  

__________________________________________________  

 

Sosltk § 11/1.3.2018 Valmistelija: Kati Rekola, sosiaalijohtaja 

 

 Damico Oy:n selvityksen pohjalta ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin: 

 

 Ruokalistat 

 

 Palvelutalon ja koulun ruokalistat laitetaan kiertämään 4-6 viikon välein 

ja listojen sisältö tulee olemaan pääosin samoja. Listan varsinaiseen 

suunnitteluun muutoksen alkuvaiheessa pyydetään vielä konkreettista 

neuvonta-apua Damico Oy:n Minna Dammertilta. Eri ruokalajeille 

tehdään tietty kierto työsuunnittelun helpottamiseksi, esim. maanantaisin 

kastike, tiistaisin vuoka, keskiviikkoisin keitto jne. Palvelutalon 

päivällisellä tarjotaan vellin sijasta keitto vähintään 2 kertaa viikossa 

ravitsemuksellisuuden varmistamiseksi. Kaikki palvelutalolla 

valmistettava ruoka valmistetaan laktoosittomaksi. 



 

ORIPÄÄN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu 

   

Kunnanhallitus 11.6.2018  79  

   

 

 

Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

 Hankinnat ja ostot 

 

 Ostoista tullaan laatimaan oma suppea ostolistaus Kuntahankintojen 

laajasta listauksesta ja ostot keskitetään kyseessä olevalle toimijalle. 

Vähittäiskauppaostoja tehdään vastaisuudessa vain hätätilanteissa. Sekä 

ostoissa että listojen laadinnassa tulee jatkossa tehdä saumatonta 

yhteistyötä palvelutalon ja koulun keittiöiden välillä, jotta ostoissa 

voidaan saavuttaa tavoiteltuja säästöjä. 

 

Pesuainetoimittajasta tehdään hintavertailu Kuntahankinnoissa ja 

jatkossa pesuainehankinnat tehdään edullisimman toimittajan kautta. 

 

 Henkilöstö 

 

 Palvelutalon keittiössä pyritään ottamaan käyttöön mahdollisimman pian 

henkilöstön osalta toimintamalli, jossa arkena on töissä 1 henkilö, toisen 

työntekijän työvuorot ovat perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. 

Työvuorot ovat suunniteltavissa työntekijöiden kesken siten, että 

keittiössä on arkena ja viikonloppuisin aina yksi työntekijä. Työvuorot 

alkavat klo 7.00 alkaen. Keittiössä työskentelee toistaiseksi 

voimassaolevassa virkasuhteessa ruokapalveluesimies sekä toistaiseksi 

voimassa olevassa toimessa keittäjä. Palvelutalon keittiössä on myös 

toinen keittäjän toimi, joka on tällä hetkellä täytetty määräaikaisella 

oppisopimustyösuhteella. Oppisopimustyösuhde päättyy 30.9.2018. 

Toinen keittäjän toimista lakkautetaan oppisopimustyösuhteen loputtua 

1.10.2018. Jäljelle jäävän keittäjän sekä ruokapalvelun emännän kanssa 

käynnistetään toiminnan muutosten johdosta yhteistoimintaneuvottelut, 

jotta toiminnan muutokset saadaan vietyä käytäntöön.  

 

 Prosessit 

  

Palvelutalon keittiön prosesseissa tulee jatkossa kiinnittää erityistä 

huomiota tarkoituksenomaiseen laatutasoon. Keittiössä nostetaan 

systemaattisesti raaka-aineiden jalostusastetta. Tämä tarkoittaa, että 

jatkossa käytetään esim. valmiita salaattikomponentteja, kypsiä 

mureketuotteita, kypsiä lihoja sekä kypsiä kuutioituja/suikaloituja 

perunoita vuokaruokiin. Leipominen keskitetään helpoille 

ruokalistapäiville. Iltapäiviä hyödynnetään siten, että seuraavan päivän 

esivalmistelut tehdään valmiiksi seuraavalle päivälle. Ruoka- ja 

siivouspalvelun töitä yhdistetään tarpeen mukaan. 

 

Kotiateria-ja kauppapalvelu 

 

 Kotiateriapalvelu lopetetaan ja tämä palvelu korvataan kauppapalvelulla. 

Kotiateriapalvelu ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä ja sen lopettaminen 

on perusteltua myös siksi, että kotihoidon työaika kohdistuu jatkossa 

substanssitehtäviin. Kauppapalvelu on kotihoidon tukipalvelu, johon on 
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Pöytäkirjantarkastajien 

nimikirjaimet 

oikeutettu asiakas, joka ei pysty itse huolehtimaan päivittäis-

tavaraostoksistaan. Palvelu käsittää päivittäistavaroiden kaupasta 

toimittamisen asiakkaalle kerran viikossa. Oripään K-marketilla on 

valmius kauppapalvelun aloittamiseen heti kun päätös asiasta on tehty. 

Kotipalvelun henkilöstö avustaa tilausten tekemisessä asiakasta ja 

toimittaa tilaukset kauppiaalle.  Kauppias toimittaa tilaukset perille 

aluksi kerran viikossa, toimituspäiviä on myös mahdollista lisätä jos 

tarvetta siihen esiintyy. Kauppias on sitoutunut pitämään valikoimissaan 

laajan valikoiman valmisaterioita. Tällä tavoin asiakkaan palvelutaso 

turvataan jatkossakin. Kauppakassipalvelun kuljetusmaksun asiakas-

maksu on 5€. Kuljetusmaksujen osalta kauppias laskuttaa kuntaa, ja 

kunta laskuttaa asiakasta kiinteän asiakasmaksun mukaisesti. Ostosten 

osalta asiakkaat ostavat tuotteet suoraan yrittäjältä. 

  

 

Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää ryhtyä Damico Oy:n selvityksen pohjalta 

esitettyihin toimenpiteisiin. 

 

 

Muutettu ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää esittää hallitukselle ryhtymistä Damico Oy:n 

selvityksen pohjalta esitettyihin toimenpiteisiin lukuunottamatta 

kotiateria- ja kauppapalvelua, josta kilpailutetaan palvelutalolla 

valmistettujen aterioiden kuljetus. Lisäksi tarkistetaan KesPro Oy:n 

sopimus. 

 

 

Päätös: Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 

__________________________________________________  
 

Tekn.ltk. § 18/21.3.2018 Valmistelija: Pekka Paju, tekninen johtaja 

 

Ehdotus: Palvelutalolla laitoshuoltajien ja keittiön yhteistyötä lisätään siten, että 

tarvittaessa keittiöön saadaan apua mm. akuuteissa sijaistus tilanteissa ja 

mahdollisesti myös tiskaamiseen. Vähittäiskauppaostoja tehdään 

vastaisuudessa vain hätätilanteissa. 

Pesuainetoimittajista tehdään hintavertailu ja jatkossa pesuainehankinnat 

tehdään ruoka- ja siivouspalveluun edullisimman toimittajan kautta. 

 Pesuaineiden käytön opastusta on myös syytä lisätä. 

 

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin  

 

Lisätietoja: Tekninen johtaja Pekka Paju 0500-531 862 

__________________________________________________ 
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Khall  73 §  Valmistelija: Pekka Paju kunnanjohtaja 

 

Ruokalistat ja ostaminen 

Kouluruokailun käytännön toteutus on kuntien ja koulujen itsenäisesti 

päättämää ja järjestämää. Koulussa tarjottavien aterioiden ja välipalojen 

suunnittelua ja tarjontaa ohjaavat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 

voimassa olevat väestötason ja eri ikäryhmille annetut ravintoaineiden 

saanti- ja ruokasuositukset. ”Kouluruoan tulee olla täysipainoista, 

ravitsemussuositusten mukaista, maukasta ja syömään houkuttelevaa.” 

(Lähde: Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokasuositus, 2016) 

Selvityksen tekijä on ruokalistaa koskevilla kehitysehdotuksillaan 

pyrkinyt ohjaamaan Oripään kuntaa tarkoituksenmukaiseen laatutasoon 

kaikilla asiakassegmenteillä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 

kouluruokalistalta vähennetään kappaletuotteita (joita yleensä tarjoilla 

max. 1x viikossa), lohta (tarjoilla yleensä 1x kuudessa viikossa) ja 

kokolihaa (tarjoilla yleensä max. 2x kuudessa viikossa). Ikäihmisten 

ruokalistaa muutetaan siten, että päivällisellä on vellien sijasta 

keittoruokia. Velli on aamupala- ja mahdollisesti iltapalaruoka. 

Ruuan mausta tai ravitsemuksellisesta sisällöstä ei ole tarkoitus tinkiä 

millään asiakassegmentillä. Ruokalistan runko voi ja pitääkin olla sama, 

mm. työntekijöiden poissaolojen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden 

hoitamiseksi. Ruoka voidaan valmistaa tarvittaessa toisessa 

valmistuskeittiöissä kaikkiin kunnan kohteisiin lyhytkestoisten 

poissaolojen aikana. Vaikka runkolista on sama, joitakin ruokalajeja 

voidaan Damicon esityksen mukaan varioida eri asiakassegmenteille, 

esim. lasagnen sijasta tarjota ikäihmisille perunajauhelihavuokaa. 

 

Vähittäiskauppaostoja tehdään vastaisuudessa vain hätätilanteissa. 

 

Pesuainetoimittajista tehdään hintavertailu ja jatkossa pesuainehankinnat 

tehdään ruoka- ja siivouspalveluun edullisimman toimittajan kautta. 

 

Henkilöstö 

Tarkoituksenmukaista verovarojen käyttöä on se, että mm. raaka- 

aineiden jalostusasteita nostetaan soveltuvilta osin ja vaikutetaan siten 

työaikoihin ja kustannuksiin. Erityisesti poissaolojen aikana nostetaan 

systemaattisesti raaka-aineiden jalostusasteita sijaishankinnan 

välttämiseksi. 

Palvelutalolla laitoshuoltajien ja keittiön yhteistyötä lisätään siten, että 

tarvittaessa keittiöön saadaan apua mm. akuuteissa sijaistustilanteissa. 

Laitoshuoltajaa voidaan myös tarvittaessa käyttää tiskaukseen. 

Yhteistyötä lisätään myös koululla ruoka- ja siivouspalvelun kesken. 

Siivoustyön resurssit ja toimintamallit arvioidaan uudelleen. 
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Kotiateriapalvelu 

Kotiateriapalvelu ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä ja sen lopettaminen 

on perusteltua myös siksi, että kotihoidon työajan halutaan jatkossa 

kohdistuvan substanssitehtäviin, ei ateriakuljetuksiin. 

Kunta ei voi ilman kilpailuttamista sopia paikallisen yrittäjän kanssa 

sellaisesta palvelusta, josta kunta maksaa esim. kuljetusosuuden tai 

toimia muutenkaan tilaajaroolissa. Kunta voi kertoa palvelun 

tarvitsijoille, että esimerkiksi paikallinen vähittäiskauppa kauppa- 

palvelua tarjoaa. 

Kotiateriapalvelun tuottaminen omana toimintana ei onnistu esitetyillä 

henkilöstöresursseilla. Aterioiden kuumana toimittaminen on riskialtista 

etenkin, kun asiakkaat jakavat aterioita useille päiville. Kuuma- 

toimitettua ateriaa ei saa jakaa osiin ja hyödyntää myöhemmin. 

Kylmätoimituksiin ei riitä tilaresurssit. 

Kotiaterian tuotantohinta on Damicon tekemien laskelmien mukaan yli  

9 € ilman kuljetusta. Kunta ei voi kompensoida ateriansaajia eli myydä 

aterioita alle tuotantohinnan. 

 

 

Ehdotus: 1.Ruokalistat yhdistetään Damicon esityksen pohjalta. Palvelutalon ja 

koulun ruokalistat laitetaan kiertämään 4–6 viikon välein ja listojen 

sisältö tulee olemaan pääosin samoja. Listan varsinaiseen suunnitteluun 

muutoksen alkuvaiheessa pyydetään vielä konkreettista neuvonta-apua 

Damico Oy:n Minna Dammertilta. 

 

2.Molempien keittiöiden vastaavaksi ruokapalveluesimieheksi nimetään 

koulun keittiön ruokapalveluesimies Lasse Kuusela, jonka 

vastuualueeseen kuuluu koordinoida molempien keittiöiden toimintaa. 

Lasse Kuuselalta poistetaan henkilökohtainen palkanlisä ja 

tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 150 € 1.8.2018 alkaen. 

 

3.Palvelutalolla laitoshuoltajien ja keittiön yhteistyötä lisätään siten, että 

tarvittaessa keittiöön saadaan apua mm. akuuteissa sijaisuustilanteissa.  

 

4.Kuntatason ostovalikoima laaditaan sopimustoimittajan valikoimasta. 

Raaka-aineet valitaan ostosopimusvalikoimasta siten, että kumpikin 

valmistuskeittiö käyttää sovittuja samoja raaka-aineita saman ruuan 

valmistamiseen. Valikoimaa noudatetaan perustoiminnassa 

aukottomasti. Palvelutalon ruokalistalla on päivällisellä vähintään joka 

toinen päivä keittoa vellin sijasta. 

 

5.Palvelutalon keittiössä otetaan käyttöön toimintamalli, jossa työssä on 

päivää kohden pääsääntöisesti vain yksi työntekijä. Perjantaina, kun 

viikonloppuruokia esivalmistetaan, työssä voi olla kaksi työntekijää. 

Toinen keittäjän toimista lakkautetaan oppisopimustyösuhteen loputtua 

1.10.2018. Toiminnan muutosten johdosta käydään yhteis-

toimintaneuvottelut, jotta muutokset saadaan viedyksi käytäntöön. 
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6.Kotiaterioiden kuljettaminen työllistää kotihoitoa ainakin 3–4 h/päivä 

vuoden jokaisena päivänä. Kotiateriapalvelun aterioiden kuljetus 

lopetetaan kotipalvelun toimesta muilta kun asiakkailta, joille voidaan 

samalla käyntikerralla tehdä lääkinnällisiä tai muita vastaavia palveluja. 

 

 

Muutettu ehdotus: Ehdotuksen kohdat 1-5 hyväksytään ehdotuksen mukaan. 

  Ehdotuksen kohta 6 siirretään sosiaalilautakunnan valmisteltavaksi. 

 

 

Päätös:  Muutettu ehdotus hyväksyttiin. 
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Ilmoitusasiat 
   

Khall  74 §  OP Yrityspankki Oyj: 

  Kuntatodistus 250 000 euroa 28.5.2018, kuntatodistus 200 000 euroa 

  18.5.2018 

  

  Varsinais-Suomen liitto: 

  Maakuntajohtajan ajankoht. katsaus 25.5.2018: www.varsinais-suomi.fi 

   

   

 

  

Ehdotus: Ilmoitusasiat merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjajäljennökset 
 

Khall  75 §  Varsinais-Suomen liitto: 

  -Maakuntahallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat: Maakuntahallitus  

  21.5.2018 www.varsinais-suomi.fi 

   

  VSSHP 

  -esityslistat ja pöytäkirjat: http://vsshp.ktweb.fi 

  -hallituksen kokouspöytäkirja 22.5.2018  

     

  Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri: 

  Hallituksen kokouspöytäkirja: 8.5.2018, http://www.kto-vs.fi 

  Valtuuston kokouksen pöytäkirja 28.5.2018, http://www.kto-vs.fi 

   

  Liedon kunta: 

  Ympäristöterveyslautakunta: 6.6.2018, http://ktweb.lieto.fi/ 

 

  Forssan kaupunki 

  Jätelautakunnan kokouspöytäkirja: 15.5.2018, www.forssa.fi 

 

  Marttilan kunta 

  Ote kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta 21.5.2018: Yhteistyö- 

  sopimus aluearkkitehtitoiminnasta 

 

  LSKKY 

  Yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja 22.5.2018:   

  https://www.novida.fi/koulutuskuntayhtyma/hallinto/yhtymavaltuusto/ 

 

   

 

   

Ehdotus:  Pöytäkirjajäljennökset merkitään kunnanhallituksen tiedoksi. 

 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

  


