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Hallintojohtaja
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Asia:

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
23.12.2019 § 51

Ateriakorvaus 1.1.–31.12.2020

Toimivallan peruste: Hallintosäännön 38 §:n 7) kohdan mukaan hallintojohtaja päättää virka- ja
työehtosopimuksen mukaisista ateriakorvauksista.
Perustelut:

KVTES:n VI luvun 4.1 §:n mukaan työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään
pääateriasta vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus. Ruokapalveluiden omakustannushinnat ovat seuraavat: ateria 5,10 €, puuro 1,50 €, salaatti 3,90 € ja muu ateria 5,10 €.
KVTES:n VI luvun 4.2 §:n mukaan työntekijän ollessa esimerkkiruokailijana,
ateriasta ei peritä korvausta ja se katsotaan verotettavaksi luontoiseduksi.
Ulkopuolisessa ravitsemusliikkeessä järjestetyssä työpaikkaruokailussa kunta
voi KVTES:n VI luvun 4.3 §:n mukaan korvata ateriasta aiheutuvia kustannuksia verotusarvon ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 25 % ateriaa kohti.
Verohallinto on 29.11.2019 antanut päätöksen vuoden 2020 verotuksessa
noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista. Ravintoedun arvo on 6,80
€ ateriaa kohden. Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen
henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 5,10 € ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan
laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,08 € ateriaa kohden.

Päätös:

Laitoksissa henkilökunnalle myytävien aterioiden hinnat ovat seuraavat:
- ateria 5,10 €
- puuro 1,50 €
- salaatti 3,90 €
- muu ateria 5,10 €.
Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,08 €
ateriaa kohden. Keittiöhenkilökunnan edellytetään ruokailevan työpäivinä luontoisetuperiaatteella 5,10 €/ateria.
Ravitsemusliikkeessä toteutetussa työpaikkaruokailussa pääaterian luonteisesta ateriasta korvataan:
- 2,00 €, mikäli aterian hinta on vähintään 8,80 €
- mikäli aterian hinta on 6,81-8,79 €, korvaus on aterian hinnan ja verotusarvon (6,80 €) välinen erotus (esim. jos aterian hinta on 8,50 €, korvaus on 8,50
€ -6,80 € =1,70 €)
Korvaus maksetaan palveluntuottajalle.

Päättäjä:
Jaana Järvi-Laturi
Hallintojohtaja
puh. (06) 470 1111
jaana.jarvi-laturi@isokyro.fi
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Tiedoksianto ja tiedoksiantotapa:
Tiedoksiantopäivä: 23.12.2019, sähköpostitse
Asianosaiset
Henkilökunta
Muut
Ruokahuollon palvelupäällikkö,
Palkkasihteeri/SPK,
Tarjantti, Karoliini, Mersin kebab-pizzeria, Nansis Lunch & Ala Carte
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
Tiedoksiantaja:
TS
Pöytäkirja on nähtävillä: torstaina 2.1.2020
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Tähän päätökseen
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ao. toimielimelle. Muutoksenhakuohje on päätöksen lopussa.

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön kunta /Kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
puh. (06) 470 1111, telefax (06) 470 1444
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan
ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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