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Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen ateria- ja puhdistuspalvelujen tulosyksiköissä
on jäämässä eläkkeelle kaksi henkilöä kesällä 2019. Henkilöistä jää pois kaksi
heinäkuussa ja syyskuussa yksi henkilö. Puhdistuspalveluissa on täyttämätön
tehtävä, jota on hoidettu määräaikaisella henkilöstöllä ja Merta-keittiöllä on kahden kokin vajaus.
Tämän lisäksi varhaiskasvatuksessa luovutaan tukipalveluhenkilöstöstä Haminan
vuorohoitoyksikössä heinäkuussa ja uudelleen perustettavaan Alarannan päiväkotiin tarvitaan yksi osa-aikainen moniosaaja. Näihin tehtäviin varhaiskasvatuslautakunta ei hae henkilöstöä.
Elokuun alussa tarvitaan ateria- ja puhdistuspalveluihin yhteensä viiden henkilön
työpanos. Henkilöstön tehtävänkuvia ja työaikoja, sekä palvelurakennetta muuttamalla voidaan osa tehtävistä järjestellä, mutta ei kaikkia, sillä kohteita tulee lisää.
Ateria- ja puhdistuspalveluissa on ollut ammattitaitoisesta henkilöstöstä työvoimapula vuoden 2017 syksystä alkaen. Vuoden 2019 alussa ongelma syveni Merta-keittiöllä kahden kokin jäädessä henkilökohtaisista syistä pitkälle työlomalle.
Henkilöstövajausta on pyritty korjaamaan Merta-keittiöllä käyttämällä vuokratyövoimaa. Henkilöstövuokrauksen kautta Merta-keittiölle on saatu yksi määräaikainen kokki, jatkuvassa haussa on toinen. Toista kokkia ei ole onnistuttu palkkaamaan useista potentiaalisista ehdokkaista huolimatta, sillä työsuhdetta ei ole voitu luvata hakijoille toistaiseksi voimassa olevaksi. Potentiaaliset osaavat kokit
ovat pääasiassa työpaikanvaihtajia, jotka haluavat pysyviä työsuhteita.
Mahdollisuus saada henkilöstöpulaan helpotusta on muuttaa Merta-keittiön henkilöstörakennetta ja perustaa sinne kaksi uutta kokin tehtävää. Henkilöstörakenteen muutoksella pyritään saavuttamaan Merrassa tilanne, että keittotaitoista
osaamista on riittävästi vaikka henkilöstöä olisi tilapäisesti pois.
Kokouksessa esitellään johtokunnalle henkilöstörakenteen kokonaiskuva.
Päätösesitys (atejoht):
Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta päättää anoa kunnanhallitukselta,
1. että se perustaa kaksi uutta toistaiseksi voimassaolevaa kokin tehtävää ja
2. antaa johtajalle luvan rekrytoida ja täyttää tehtävät.
Kuluvana vuonna tehtäviin käytetään talousarvioon varattua määrärahaa.
Muutettu päätösesitys (atejoht):

Tulosyksiköissä on 5 henkilön vajaus, joista 2 kokkia ja 3 moniosaajan tehtävää.
Moniosaajien tehtävien osalta on henkilöstöresurssin selvitys kesken.
Iin ateria-ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunta päättää anoa kunnanhallitukselta,
1. että se perustaa kaksi uutta toistaiseksi voimassaolevaa kokin tehtävää ja
2. antaa johtajalle luvan rekrytoida ja täyttää tehtävät.
Kuluvana vuonna kokin tehtäviin käytetään talousarvioon varattua määrärahaa.
Oheismateriaalina toimitetaan kunnanhallitukselle Iin ateria-ja tilapalveluiden henkilöstön rakenteen kokonaistilanne.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_________
ote: Kunnanhallitus, ateriapalvelupäällikkö
Khall 27.05.2019 § 162
Päätösesitys (kj):
Kunnanhallitus päättää
1) perustaa kaksi uutta toistaiseksi voimassaolevaa kokin tehtävää ja
2) antaa liikelaitoksen johtajalle luvan täyttää tehtävät ja
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa luvan käyttää talousarviomäärärahoja
ko. tehtävien palkkausmenoihin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_________
Kvalt 17.06.2019 § 70
Päätös:
Harri Sanaksenaho ei esteellisenä osallistunut asian käsitelyyn.
Hyväksyttiin.
_________
ote: ateria- ja tilapalvelut

