
Toiminnan perustietolomake / Ateriapalvelut
30.9.2021

Kunta/kaupunki/organisaatio Merikarvian kunta

Lomakkeen täyttäjän nimi Ritva Myllyviita
Puhelinnumero 044 7246 392

Sähköposti osoite ritva.myllyviita@merikarvia.fi

Täyttöohjeet:

1. Kaikki kunnan/kaupungin/organisaation VALMISTUS/TUOTANTO/PALVELUKEITTIÖT juoksevalla numerolla esim VALMISTUSKEITTIÖN NIMI ja sen alle ne toimipisteet johon tuottaa esim Satasairaala 35 os, Palvelutalo 4 osastoa jne (KIRJATAAN kaikki vastaavat myös sosiaalipalvelujen, pelastustoimen ym. hyvinvointialueelle siirtyvät ja niiden ruokapalvelukohteet ja toimipisteet,  eli kaikki tulee kirjata tähän)

ja niiden jakopisteet/osastojen määrä, pudotuspisteet, kotiateriat yms allekkain sekä toimipisteen osoitetieto.

Tuotetaanko kohteen ruokapalvelut kunnan omana toimintana vai onko toiminta ulkoistettu. Jos kohteessa on tehty osittainen ulkoistus merkitään ulkoistettu ja oma toiminta omille peräkkäisille  riveilleen samalla kohteen nimellä sinisellä 

2. Kohteen asikasryhmät, joille ateriat tuotetaan ja niiden keskimääräiset päivittäiset pääaterioiden määrät yhteislukuina. Pääsääntöinen tuotantotapa.

3. Ammattinimike kohtaan tulee se ammattinimike millä henkilö työskentelee. Tähän tulee kirjata kaikki ateriapalveluissa työskentelevä henkilöstö esim. kokki, ruokapalvelutyöntekijä, ammattimies yms

4. Kohteen ateriapalveluiden edellyttämä henkilöstömäärä nykyisin (kunnan oma toiminta). Ei täytetä, jos toiminta on kokonaan ulkoistettu

5. Kohteesta hyvinvointialueelle siirtyvä nykyinen kunnan ateriapalvelun henkilöstö (kunnan oma toiminta). Ei täytetä, jos toiminta on kokonaan ulkoistettu

6. Mikäli siirtyvä henkilö tekee kohteessa osan aikaa ateriapalvelutehtäviä ja osan aikaa esim. puhtauspalvelutehtäviä tai on muusta syystä osa-aikainen työntekijä tulee se kirjata (esim. 1 hlö työtä 60/40, 2 hlö työtä 60/0)

7. Toiminnan ollessa ulkoistettu, palveluntuottajan nimi ja sopimuksen voimassaolo ja n. vuosikustannus €/v

Juokseva 

numero

1. VALMISTUS/TUOTANTO/                     

PALVELUKEITTIÖ TOIMIPISTEEN  nimi ja 

niiden jakopisteet/osastot (esim. 8 osastoa, 

kotiateriapalvelut, jne) Osoite

2. YHTEENSÄ 

ASIAKASRYMÄT 

potilaat/        

asukkaat, 

henkilökunta, 

ulkopuoliset, muu

Valmistettavat 

km. ateriamäärä 

LOUNAS/pv 

Valmistettavat 

km.ateriamäärä 

PÄIVÄLLINEN/pv

TUOTANTOMALLI/ tapa                       

1.Hajautettu, Cook & serve                      

2. Keskitetty, Cook & serve            

3. Hajautettu, Cook & chill           

4. Keskitetty, Cook & chill                       

5.Hajautettu, kylmävalmistus          

6.Keskitetty/kylmävalmistus                                    

7. Take away

3. AMMATTINIMIKE                  

(esim. kokki, 

ruokapalvelutyöntekijä, 

ruokapalveluesimies ym.)

4. Vakinainen                   

Henkilöstö                     

määrä nykyisin 

5. Siirtyvä     

henkilöstö 

6. Tekeekö siirtyvä 

henkilö osa-aikatyötä 

(esim 60/0) tai 

yhdistelmätyötä (esim. 

ateria-puhtaus 50/50) 

7.Ulkoistetun toiminnan 

sopimuskumppani

Voimassa oleva 

sopimuskausi 

ajanjakso/toistaiseksi                 

v.2021 Arvio osto 

veroton €/v

1. Kiilarinteen keskuskeittiö Antintie 52, 29900 Merikarvia asukkaat (5 osastoa) 60 60 1. ravitsemistyönjohtaja 1 1

oma toiminta henkilökunta 20 1. ruokapalveluvastaava 4 4 1hlö 80/0 

päivätoimintaryhmä 10/vko (vain ma) 1. ruokapalvelutyöntekijä 2 2

kotiateria-annokset 50 arki 1., vkonloput ja pyhät 5. 

2. Wassan jakelukeittiö

Oloneuvoksentie 4 A, 29900 

Merikarvia asukkaat 8 8

lounas 1., päivällinen, vkonloput 

ja pyhät 5.

työkeskuksen ryhmä 15 1.
lounasasiakkaat 10 1.

Huomioitavia asioita, kuten esim mahdollinen henkilöstövajaus, johtuen kunnalle jäävän toiminnan ja hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä. 

Lisäksi lomakkeen täyttäjän näkemys mahdollisen henkilöstövajauksen kompensoinnissa.  

Täytä 

tähän

Yksi ruokapalveluvastaava teke 80% 

työaikaa (osittainen hoitovapaa)

Ei kohdennetut nimikkeet Nykyiset Siirtyvät

esim. sihteeri, johtaja, suunnittelijat yms)

mailto:ritva.myllyviita@merikarvia.fi

