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3. E l i n t a r v i k e k e s k u s 

Henkilökunta 

Henkilökunnan lukumäärä oli v:n 1974 lopussa 176 (ed. v. 178), josta ruokatehtaassa 44 (45), Lukumäärä 
ruokaloissa 108 (107), kuljetuselimessä 10 (10) sekä kassa- ja tiliosastolla 14 (16) henkilöä. Va-
kinaisia viranhaltijoita oli 43 (49), tilapäisiä viranhaltijoita 1 (1) ja työsopimussuhteessa 132 
(128) henkilöä. 

Palvelukseen otettiin vuoden aikana 77 (63) henkilöä. Henkilökunnasta siirtyi eläkkeelle 7 (5) Vaihtuvuus 
ja muihin kaupungin laitoksiin 7 (3) sekä kaupungin palveluksesta erosi 63 ( 52). 

Henkilökunnan sairaus-, tapaturma- ja äitiyslomia oli vuoden aikana yhteensä 3 991 (3 734) päi- Sairaus ym. 
vää. Tämä vastaa keskimääräisesti laskettuna noin 11 (10) henkilön yhtäjaksoista poissaoloa työstä. poissaolot 

Henkilökunnan työterveyshuolto perustui 1.1. 1974 voimaantulleeseen työterveyshuo/tosään- Työterveys-
töön. Ensisijaisesti pyrittiin keskittymään sairauksia ennalta ehkäisevään työhön. Kaupungin joh- huolto 
tava työterveydenhuoltolääkäri suoritti työhöntulotarkastuksen 43 henkilölle. Terveydenhoito-
lain perusteella kaikille työntekijöille suoritetussa salmonellatutkimuksessa ei todettu yhtään tau-
titapausta. Myöskään tuberkuloosilain mukaisesti suoritetuissa pienoisröntgenkuvauksissa ei löy-
detty tuberkuloosia. Muita terveystarkastuksia suoritettiin 141 henkilölle ja kuulotutkimuksia 50 
henkilölle. Työterveyshoitajalla oli vastaanotto aamuisin klo 8—9. Sairaanhoito oli lähinnä ensi-
apuluonteista. Työterveyshoitaja osallistui myös työturvallisuuselimen suorittamiin työpaikka-
ta r kas tus käyn te ih in. 

Laitoksen henkilökunnasta osallistui kertomusvuoden aikana kaupungin omiin eri koulutustilai- Koulutus 
suuksiin 7 henkilöä sekä osanottajia lähetettiin myös ulkopuolisten järjestämille kursseille, luento-
päiville ym. 

Toiminta 

Elintarvikekeskuksen tehtävänä on valmistaa ruokaa kaupungin laitoksille ja hoitaa kaupungin hen-
kilökunnalle tarkoitettuja toimipaikkaruokaloita sekä kaupunginhallituksen luvalla suorittaa muu-
takin ruuan välittämistä ja myyntiä. 

Elintarvikekeskuksessa valmistettiin ja valmiita ruokia toimitettiin yhteensä 142 (ed. v. 140) paik-
kaan seuraavasti: 

Kouluruokaa 
- kansakouluille 

keittoa 
eineksiä 
dieettiä 

1974 
annosta 

2 462 425 
1 074 102 

1 897 

- ammattikouluille 
keittoa 
eineksiä 

- muille kouluille 
keittoa 

1974 
annosta 

286 095 
1 662 

31 535 

Ruuan 
valmistus 

ia 
toimittaminen 

eri 
kohteisiin 
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• lasten päiväkodeille 
keittoa 
eineksiä 

- leikkikentille ja 
koulupuutarhoille 

keittoa 

65 700 
58 980 

181 850 

henkilö kuntaruokaa 
-toimipaikkaruokaloille 1 068 169 
- huoltolautakunnan 

työtuville 38 538 
- va i hetyö kes ku kse 11 e 28 741 
- muille laitoksille yht. 14 605 

kaupunginhallituksen tilaisuuksiin 
- kaupungintaloon 12 819 
- muihin tilaisuuksiin 12 093 

Yhteensä 5 339 211 
(5 398 015) 

Ruokatehtaan toiminnan kehittämisessä kohdistettiin päähuomio valmistettavien tuotteiden va-
lintaan ja valmistusmenetelmien kehittämiseen laitoksen kiinteistön sallimissa rajoissa. Kouluruo-
kalistan muutos syyslukukaudella aiheutti muutoksia ruokatehtaan toiminnassa. Tehtaalla välttä-
mättömät kehittämistoimenpiteet, esijäähdyttämön rakentaminen ja 3. pinnavaunu-uunin asennus 
valmistuivat vasta vuoden lopulla. Vuoden aikana lisääntyivät huomattavimmin raakaraasteet, joi-
ta ruokatehtaalta toimitettiin sekä kouluille että toimipaikkaruokaloille. Tehtaan valmistuskapasi-
teetti oli kertomusvuoden aikana kokonaisuudessaan käytössä. 

Toimipaikka- Elintarvikekeskuksen toimintaan kuului seuraavien kaupungin virastojen ja laitosten henkilökun-
ruokalat ja nalle tarkoitettujen toimipaikkaruokaloiden ja automaattipisteiden hoitaminen: Herttoniemen ja 
automaatti- Kallion virastotalojen sekä Kaupungintalon ja kaupunkisuunnitteluviraston virkamiesruokalat, Alp-

pisteet pirinteen, viisi liikennelaitoksen, kaksi palolaitoksen, neljä rakennusviraston, seitsemän sähkölai-
toksen ja kolme vesilaitoksen ruokalaa sekä lisäksi metrotoimiston, pääkirjaston ja llmala l:n ruo-
ka-automaatit. 

Toimipaikkaruokaloissa laskettiin käyneen kertomusvuoden aikana kaikkiaan n. 1 731 000 asia-
kasta. Asiakasmäärä oli kuukausittain 86 000—170 000 (heinäkuu—maaliskuu). 

Toimipaikkaruokaloiden keittiöissä valmistettiin yhteensä 367 850 ruoka-annosta. Lisäksi toimi-
paikkaruokaloissa järjestettiin kaupungin virastojen ja laitosten tilaisuuksia. 

Hinnat olivat kertomusvuoden aikana 16 (12) % kvston v. 1968 vahvistaman luontoissuoritus-
säännön edellyttämää hintatasoa alhaisemmat, mikä aiheutti elintarvikekeskukselle alijäämää. 

Kireästä rahatilanteesta johtuva kaupungin määrärahojen supistaminen vaikeutti kertomusvuonna 
ruokaloiden hoitamista ja niistä oli 9 heinäkuun ajan suljettuna. Sulkemisella saavutettiin tarkiste-
tun toimintasuunnitelman edellyttämä toiminnan pienentyminen, mutta kustannuksia ei kuiten-
kaan pystytty vähentämään vastaavassa määrin, koska kustannukset ovat osittain luonteeltaan 
kiinteitä. 

»Kaupungin- Kaupungintalon keittiön toimintaan sisältyi kaupunginhallituksen edustustilaisuuksien tarjoilun 
kellari» ja »Kaupunginkellari» -nimisen ravintolan sekä em, Kaupungintalon henkilökunnan ruokalan hoi-

taminen. Henkilökuntaruokala oli heinäkuun ajan suljettuna. 

Tuote- Tuotekehittely kohdistui ensisijaisesti tuotteitten valmistusohjeitten parantamiseen ja siten tuot-
kehitte/y teitten laadun parantamiseen ja tuotantokustannusten kurissapitämiseen. Kertomusvuoden aikana 

laadittiin yhtenäiset annosteluohjeet toimipaikkaruokaloita varten. Tuotteiden laadun parantamis-
ta ja uusien tuotteiden kehittämistä toimipaikkaruokaloita varten rajoitti hinnoittelun jälkeenjää-
neisyys, joka pakotti kiinnittämään tuotekehittelyssäkin päähuomion kustannuskysymyksiin. 
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Elintarvikekeskuksen käyttämät raaka-aineet hankittiin yhteishankintasopimusten mukaisesti. So- Yhteis-
pimusten ulkopuolella olevat raaka-aineet, kuten liha- ja tuoretavarat, hankittiin tuotantolaitoksil- hankinta-
ta ja tukkuliikkeiltä. Tavaroitten hankinta ja toimitukset tehtiin valmistusohjelman mukaisesti, jo- sopimus 
ten varaston toiminta liittyi kiinteästi tehtaan ja ruokaloiden toimintaan. Keskus- ja lihavaraston 
käsittelemän tavaran arvo oli kertomusvuonna 4.16 milj. mk ja varaston arvo vuoden lopussa 
355 638 mk. Varaston kiertonopeus oli 16. 

Keskuksella oli tuotteiden jakelua varten neljä pakettiautoa ja yksi kuorma-auto sekä lisäksi yksi Kuljetukset 
pakettiauto KTKsta. Kuljetukset hoidettiin ennakolta suunnitellun reittijaon mukaisesti, mutta 
järjestelyssä oli kuitenkin suurimpana vaikeutena kuljetustarpeen ruuhkautuminen aamutunteihin. 
Omien autojen ajossaoloaika oli yhteensä 6 445 tuntia ja ajettu matka 74 662 km. 

Ruokatehtaan kunnossapitotöiden hoitaminen kuului kuljetuselimen tehtäväkenttään. 

Toimiston tehtäviin kuului lautakunta-asioiden ja keskuksen laskentatoimen, henkilöstö- ja pai k- Toimisto 
kausasioiden sekä muiden toimistopalvelujen hoitaminen. Keskuksen talousarvio oli laadittu kus-
tannuspaikkakohtaisesti ja tuloslaskelmat sekä raportit laadittiin vastuualuekohtaisesti. Laskenta-
toimen ja toimistotehtävien kehittäminen jatkui edelleen kertomusvuonna. 

Kertomusvuonna annettiin lukuisia esityksiä, selvityksiä ja lausuntoja, jotka koskivat mm. ruoka- Esitykset, 
loiden kunnostamista, keittiölaitteita jne. selvitykset, 

Tulot ja menot 

Laitoksen tulot olivat 8 440 109 mk ja menot 9 336 051 mk. Alijäämä oli siis 895 942 mk. 
Luontoissuoritussäännön mukaan hinnoittelun ulkopuolelle jäävät menot muodostivat 63 (76) % 
keskuksen alijäämästä. Muu alijäämä johtui ruokaloiden sellaisista jakelukustannuksista, joita palk-
kalautakunnan vahvistamat hinnat eivät riittäneet peittämään. 

Toimipaikkaruokailun alijäämä oli kertomusvuonna yhteensä 1.24 (ed. v. -,97) mk ruoka-annosta 
kohden. 

Elintarvikekeskuksen tuotantokomitea 

Tuotantokomiteoista annetun lain mukaisesti valittiin elintarvikekeskuksen tuotanto komiteaan 
vuosiksi 1974—1975 jäseniä ja vastaava määrä varajäseniä seuraavasti: 

lausunnot 

- työnantajan edustajia 
- työntekijäin » 
- toimihenkilöiden edustajia 

3 
5 
2 

Tuotankomitealla oli kertomusvuonna kuusi kokousta, joissa käsitellyistä asioista mainittakoon: 

- laitoksen toimintakertomus ja tilipäätös 
- työturvallisuustoiminta 
- kaupungin henkilökuntaruokailun kehitysnäkymät 
- sisäisen tiedotustoiminnan järjestely 
- työvoiman hankintaan ja pysyvyyteen liittyvät kysymykset 
- vapaa-aika toiminta 


