
Etelä-Pohjanmaan 

hyvinvointialue 

PUHTAANAPITOPALVELUT 
Yleisohje 

 

Liite 2.  

Ympärivuorokautinen palveluasuminen  

 
SISÄLTÖ TAAJUUS VAATIMUSTASO 

ASUKASHUONEET PÄIVITTÄIN: 
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus 
- pesualtaan tarkistus ja puhdistaminen 
- ovista ja ovipielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen 
- yöpöydän/ruokailupöydän 
puhdistaminen 
- asukashuoneessa olevan 
ruuanjakelutilan ja -tasojen 
puhdistaminen 
 
1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN  
MUKAAN USEAMMIN: 
- pöytien, tasopintojen ja istuimien 
pyyhintä ja harjaus  
- pikkuesineiden tms. pyyhkiminen  
- kosketuskohtien puhdistaminen  
- vuodevaatteiden tuulettaminen ja/tai 
vaihtaminen  
- kaapistojen ovien, vuoteiden laitojen, 
peilien, television tms. 
puhdistaminen/pyyhkiminen  
- pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen  
- lattioiden puhdistaminen ja hoito, 
mattojen imurointi 
 
1–2 x VUODESSA: 
- kalusteiden, esim. vuoteiden ja 
yöpöytien peseminen 
 

Tila on huoliteltu ja siisti: hyvä  
yleisjärjestys sekä hyvin hoidetut  
pinnat, riittävä hygieniataso 
 
Estetään epidemioiden leviäminen 
 
Siivouksen toteuttamisessa tulee  
olla valmius määrälliseen ja 
laadulliseen lisäämiseen 
epidemioiden aikana 
 
Riittävä hygienia- ja siivoustaso  
 
Esteettinen puhtaus ja siisteys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huomioitava erikseen!  
 
 

RUOKAILU- JA RUUAN-
JAKELUTILAT 

PÄIVITTÄIN: 
- tasojen puhdistaminen, kosteapyyhintä  
- pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen  
- pöytien, tasopintojen ja istuimien 
pyyhintä ja harjaus  
- ovista ja oven pielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen  
- kosketuskohtien puhdistaminen  
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus  
- lattioiden puhdistaminen (nihkeä-
/kosteapyyhintä, tahrojen poistaminen) 
 
1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN  
MUKAAN USEAMMIN: 
- pöytien, tasopintojen ja istuimien 
perusteellisempi pyyhintä ja harjaus  
- kaapistojen ovien, peilien, television 
tms. puhdistaminen/ pyyhkiminen 
 

Tila on huoliteltu ja siisti: hyvä  
yleisjärjestys sekä hyvin hoidetut  
pinnat, riittävä hygieniataso  
 
Estetään epidemioiden leviäminen  
 
Siivouksen toteuttamisessa tulee  
olla valmius määrälliseen ja 
laadulliseen lisäämiseen 
epidemioiden aikana  
 
(Ei irtomattoja)  
 
 
Riittävä hygienia- ia siivoustaso 
 
Esteettinen puhtaus ja siisteys 

YHTEISET TILAT 
- OLESKELUTILAT  
- TUULIKAAPIT 
- KÄYTÄVÄT  
- ETEISTILAT 

PÄIVITTÄIN: 
- tasopintojen puhdistaminen  
- pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen  

Tila on huoliteltu ja siisti: hyvä  
yleisjärjestys sekä hyvin hoidetut  
pinnat, riittävä hygieniataso  
 
Estetään epidemioiden leviäminen  



- AULAT  
- SISÄÄNTULOAULAT 

- ovista ja oven pielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen  
- istuimien pyyhintä ja harjaus  
- kosketuskohtien puhdistaminen, 
lasiovista tahrojen poistaminen  
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus 
- lattioiden puhdistaminen (nihkeä-
/kosteapyyhintä, tahrojen poistaminen)  
- mattojen imurointi/mattoharjaus 
 
1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN  
MUKAAN USEAMMIN: 
- pöytien, tasopintojen, naulakoiden ja 
istuimien perusteellisempi pyyhintä ja 
harjaus  
- lasiovien ja välilasien puhdistaminen  
- kaapistojen ovien, peilien, television 
tms. puhdistaminen/ pyyhkiminen  
- mattojen tuulettaminen, mikäli käytössä 
yksikön omat matot (vuokramatoilla voi 
olla eri käytänteet) 
 

 
Siivouksen toteuttamisessa tulee  
olla valmius määrälliseen ja 
laadulliseen lisäämiseen 
epidemioiden aikana  
 
 
 
 
 
 
Riittävä hygienia- ja siivoustaso  
 
Esteettinen puhtaus ja siisteys 

SOSIAALITILAT/henkilökunta  
- PUKUHUONEET  
- WC:T  
- SUIHKUTILAT 

2 x VIIKOSSA: 
- pesualtaan ja wc-istuimen sekä niihin 
liittyvien varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen  
- kosketuskohtien puhdistaminen 
- ovista ja oven pielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen 
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus  
- lattioiden puhdistaminen  
- WC:t päivittäin 
 
1 x VIIKOSSA: 
- istuimien pyyhintä  
- tasopintojen puhdistaminen  
- peilien puhdistaminen  
- suihkulaitteiden puhdistaminen 
 
1 X KUUKAUDESSA: 
- lattian perusteellinen pesu harjalla 
 

Ei irtomattoja  
 
Riittävä hygienia- ja siivoustaso  
 
Esteettinen puhtaus ja siisteys  
 

WC:T, PESUTILAT,  
SAUNATILAT 
 
  
Saunatilat huuhdellaan, 
tuuletetaan ja kuivatetaan  
käyttökertojen jälkeen  
 

PÄIVITTÄIN: 
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus  
- pesualtaan ja wc-istuimen sekä niihin 
liittyvien varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen  
- peilien puhdistaminen  
- ovista ja oven pielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen  
- koskettelukohtien puhdistaminen  
- lattian puhdistaminen 
kostea/märkäpyyhkimällä 
 
1 x VIIKOSSA: 
- istuimien puhdistaminen  
- tasopintojen puhdistaminen  
- peilien puhdistaminen  
- suihkulaitteiden puhdistaminen  
- lauteiden puhdistaminen  
- kalusteiden puhdistaminen 
 
1 X KUUKAUDESSA: 
- lattian perusteellinen pesu harjalla tai 
vaahdotinlaitteella 
- lauteiden pesu ylä- ja alapuolelta 
 

Tila on huoliteltu ja siisti: hyvä  
yleisjärjestys sekä hyvin hoidetut  
pinnat, riittävä hygieniataso  
 
 
Riittävä hygienia- ja siivoustaso  
 
Esteettinen puhtaus ja siisteys  
 

TOIMISTOT 1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN  
MUKAAN USEAMMIN: 

Tila on huoliteltu ja siisti: hyvä  
yleisjärjestys sekä hyvin hoidetut  



- tasopintojen ja istuimien puhdistaminen  
- ovista ja oven pielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen  
- koskettelukohtien puhdistaminen  
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus  
- lattioiden puhdistaminen 
 

pinnat, riittävä hygieniataso  
 
 
Esteettinen puhtaus ja siisteys  
 

LÄÄKEJAKOHUONEET PÄIVITTÄIN: 
- pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen  
- tasopintojen ja istuimien puhdistaminen  
- ovista ja oven pielistä likaantuneiden 
kohtien puhdistaminen  
- koskettelukohtien puhdistaminen  
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus 
- lattioiden puhdistaminen 
 

Tila on huoliteltu ja siisti: hyvä  
yleisjärjestys sekä hyvin hoidetut  
pinnat, riittävä hygieniataso  
 
 
Riittävä hygienia- ja siivoustaso  
 

VARASTOT, AUTOT ALLIT,  
HÄTÄPOISTUMISTILAT 

1 X KUUKAUDESSA TAI TAR-  
PEEN MUKAAN USEAMMIN: 
- roska-astioiden tyhjennys ja puhdistus  
- lattioiden puhdistaminen  
- tilojen yleisjärjestyminen, esteettömyys 
 

Huolitellut tilat, yleisjärjestys, 
esteettömyys 

KAIKISSA TILOISSA,  
TILATYYPEITTÄIN OLEVIEN  
OHJEIDEN LISÄKSI: 

TARVITTAESSAJAVÄHINTAAN  
KERRAN KUUKAUDESSA: 
- -pölyjen poistaminen ylätasoilta ja - 
pinnoilta  
- lattiakaivojen puhdistaminen  
- kalusteiden pystypintojen pyyhkiminen  
- mattojen tuulettaminen  
- lattioiden puhdistaminen ja huolto, 
tarvittaessa yhdistelmäkoneella ja HS-
koneella  
- kosteissa tiloissa lattioiden 
perusteellinen pesu 
 
1–2 x VUODESSA: 
- lattioiden peruspuhdistaminen  
- pattereiden ja - ilmanvaihtosuodattimien 
puhdistaminen/ vaihto  
- ikkunoiden pesu  
- ovien ja välilasien pesu  
- seinien, kattojen ja valaisimien 
puhdistaminen  
- kalusteiden puhdistaminen  
- verhojen pesu tarvittaessa  
- mattojen pesu, jos käytössä yksikön 
omat matot (vrt. vuokramatot)  
 

Ylätasojen pölyttömyys  
 
 
Vahattavien ja vahaamattomien  
pintojen määräaikaishuolto  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vahattavien pintojen 
puhdistaminen ja vahaaminen  
 
Vahaamattomien pintojen 
puhdistaminen (pesu)  
 
Pintojen ja materiaalien kestävyys  
> suojaaminen  
 
Pintojen pinttymien ja naarmujen  
poistaminen, hoito ja 
kunnostaminen  
 
Patterit ja ilmanvaihtosuodattimet: 
toiminnan tarkistus ja pölyn  
poisto 



 


