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LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITOJIEN VASTAANOTTOHUONEET
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT













Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Työpöytien pyyhintä
Tasopintojen ja niiden takana olevien seinäpintojen pyyhintä
Istuimien pyyhintä ja tahrojen poisto, istuimien järjestely
Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä
Pesualtaiden puhdistus ja käsipyyhetelineen suuaukon pyyhintä
Saippuan, käsidesin ja käsipapereiden täydennys
Pesualtaan takana olevan seinän/kaakeleiden pyyhintä
Tutkimusvalaisimien pyyhintä
Tutkimus- ja hoitotuolien osittainen pyyhintä
Tutkimuspöydän paperinvaihto uuteen ja –alusastian likaantuneiden kohtien puhdistus
Lattioiden kosteapyyhintä

LÄÄKÄRIEN JA TERVEYDENHOITAJIEN VASTAANOTTOHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT















Likaantuneet kohdat ovista, niiden pielistä ja seinistä pyyhitään
Lääkäreiden tutkimuspöydän maljojen pesu Decossa kerran viikossa
Peilit pyyhitään noin 2 krt/vko
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Laatikostojen alta pyyhintä kerran viikossa
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuussa
Paperi/lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Tutkimuspöydän peruspyyhintä kerran kuukaudessa
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi tarvittaessa
Patterien ja ylävalaisimen imurointi ja pyyhintä kerran vuodessa
Ilmastointiventtiilien puhdistus tarvittaessa noin kerran vuodessa
Ovien puhdistus pielineen puhdistetaan noin kerran vuodessa
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu kerran vuodessa

HUOM! Lääkärien ja terveydenhoitajien näytevaunuja ei tarvitse puhdistaa
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LABORATORIO
NÄYTTEENOTTOHUONE JA NÄYTTEIDEN TUTKIMUSHUONE
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT















Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja seinistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Istuimien pyyhintä ja tahrojen poisto
Toimistopöytien pyyhintä
Lavuaarien/tiskialtaiden ja peilien puhdistus, kuivaus ja kiillotus
Altaiden takana olevien seinien/kaakeleiden pyyhintä
Kaatoaltaan pesu ympäristöineen
Tutkimusvalaisimien pyyhintä
Hoitotuolien osittainen pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, käsidesi)
Lattioiden kosteapyyhintä
Analyysitilassa olevan luukun ja tason puhdistus ja lasin pyyhintä ja kuivaus

Laboratoriohoitajat hoitavat itse näytteenottovaunut ja atk-näytöt sekä
työtasojen pyyhinnät

NÄYTTEENOTTOHUONEET JA NÄYTTEIDEN TUTKIMUSHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT













Likaantuneet kohdat ovista, niiden pielistä ja seinistä pyyhitään
Hoitotuolien puhdistus kokonaan kerran viikossa
Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Laatikostojen alta pyyhintä kerran viikossa
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuussa
Lattiakaivojen puhdistus tarvittaessa noin 4 kertaa vuodessa
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu tarvittaessa noin kerran vuodessa
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NÄYTTEENOTTO-/INVA-WC 205
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT












Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Peilien, pesualtaiden ja hanojen puhdistus
Näytteenottoluukun puhdistus, lasin pyyhintä ja kuivaus
WC -istuimien puhdistus
Suihkupäiden pyyhintä
Kosketuspintojen pyyhintä
Roiskeiden pyyhintä seinistä ja kalusteista
Tahrojen poisto ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (saippua, käsidesi ja käsipaperi)
Lattioiden kosteapyyhintä

NÄYTTEENOTTO-/INVA-WC 205
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT









Suihkupään desinfiointi Decossa kerran viikossa
Kaakeliseinien pyyhintä ja muut pystypinnat tarvittaessa kerran vuodessa
Lattiakaivojen puhdistus tarvittaessa kerran kuukaudessa
Lattioiden koneellinen hoito kerran kuukaudessa
Ovien pyyhintä karmeineen vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Lattioiden peruspesu vuosittain
WC-harjojen pesu Decossa riittävän usein

ASIAKAS-WC:EET JA HENKILÖKUNNAN WC
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT












Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Peilien, pesualtaiden ja hanojen puhdistus
WC -istuimien puhdistus
Suihkupäiden pyyhintä
Roiskeiden pyyhintä seinistä ja kalusteista
Tahrojen poisto ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (saippua, mukit, käsidesi ja käsipaperi)
Lattioiden kosteapyyhintä

ASIAKAS-WC:EET JA HENKILÖKUNNAN WC
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT








Kaakeliseinien pyyhintä ja muut pystypinnat tarvittaessa
Lattiakaivojen puhdistus kerran kuukaudessa
Lattioiden koneellinen hoito kerran kuukaudessa
Ovien pyyhintä karmeineen vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Lattioiden peruspesu vuosittain
WC-harjojen pesu Decossa riittävän usein
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TOIMENPIDEHUONE
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT














Roskakorien tyhjennys ja –pussien vaihto, tarvittaessa puhdistus
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja seinistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Tutkimuspöydän peruspyyhintä ja paperin vaihto,
Tutkimuspöydän kokonaan pyyhintä toimenpide- ja gynekologien vastaanottopäivinä, maljojen
vaihto samoin
Istuimien pyyhintä
Tasopintojen pyyhintä
Lavuaarien ja peilien puhdistus, kuivaus ja kiillotus
Altaiden takana olevien seinän/kaakeleiden pyyhintä
Tutkimusvalaisimien pyyhintä
Ikkunalautojen pyyhintä
Lattioiden kosteapyyhintä.

TOIMENPIDEHUONE
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT







Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, käsidesi)
Laatikostojen alta pyyhintä kerran viikossa
Tutkimuspöydän maljojen vaihto 1 x viikossa
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuukaudessa
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu ja vahaus kerran vuodessa

VARASTO 208 ja ATK-HUONE 214



Likaantunet kohdat ovista ja niiden pielistä pyyhitään noin kerran kuukaudessa
Lattiat kostea pyyhitään noin kerran kahdessa kuukaudessa

HALLINNON HUONE 207
1 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT













Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Pöytä ja tasopintojen pyyhintä
Istuimien pyyhintä ja tahrojen poisto sekä imurointi tarvittaessa
Ovenkahvat ja valokatkaisijoiden pyyhintä
Pesualtaiden puhdistus ja käsipyyhetelineen suuaukon pyyhintä
Saippuan, käsidesin ja käsipapereiden täydennys
Lattian kosteapyyhintä
Ikkunalautojen pyyhintä
Laatikoston alta pyyhintä
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuussa
Lattian koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu kerran vuodessa
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TOIMISTO/ PALVELUNEUVONTA
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT







Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Vapaiden pöytä- ja tasopintojen pyyhintä
Istuimien pyyhintä ja järjestely
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä.
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä.

TOIMISTO/ PALVELUNEUVONTA
HARVIMMIN SUORITETTAVAT TYÖT











Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Laatikostojen alta pyyhintä kerran viikossa
Tahrojen poisto välilaseista tarpeen mukaan, välilasien pesu 2 x vuodessa
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuukaudessa
Paperi- ja lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen imurointi vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Lattioiden peruspesu kerran vuodessa

2. KRS. AULATILAT JA KÄYTÄVÄT
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT







Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Pöytä - ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä, välilaseista ja valokatkaisijoista
Lattioiden kosteapyyhintä ja irtoroskien keräys
Vaihtomattojen imurointi
Irtoroskien ja tahrojen poisto istuimista sekä niiden pyyhintä

2. KRS. AULATILAT JA KÄYTÄVÄT
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT








Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Lattioiden yhdistelmäkoneellinen ajo viikoittain
Hissin oven pyyhintä kuukausittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden peruspesu noin kerran vuodessa
WC-harjojen pesu Decossa 2 kertaa vuodessa

HUOM!
IKKUNAT PESTÄÄN KERRAN VUODESSA
LATTIAT PERUSPESTÄÄN KERRAN VUODESSA
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3. ja 4. KRS TILAT SEKÄ P-KERROS, JOTKA SIIVOTAAN OMAN SIIVOOJAN POISSA OLLESSA

MIELENTERVEYDEN VASTAANOTTOHUONEET ja TOIMISTO 320
5x VIIKKO SUORITETTAVAT TYÖT


Roskakorien tyhjennys päivittäin ja tarvittaessa puhdistus

MIELENTERVEYDEN VASTAANOTTOHUONEET ja TOIMISTO 320
1x VIIKKO SUORITETTAVAT TYÖT












Roskakorien tyhjennys päivittäin ja tarvittaessa puhdistus
Vapaiden pöytä- ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto seinistä tarpeen mukaan
Irtoroskien ja tahrojen poisto istuimista
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä
Istuimien järjestely tarvittaessa
Paperi- ja lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Valaisimien pyyhintä viikoittain
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain

MIELENTERVEYDEN VASTAANOTTOHUONEET JA TOIMISTO 320
HARVIMMIN SUORITETTAVAT TYÖT







Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuussa
Tuolien pyyhintä ja harjaus
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden peruspesu tarvittaessa noin kerran vuodessa

FYSIOTERAPIA 318
5x VIIKKO SUORITETTAVAT TYÖT












Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus
Vapaiden pöytä- ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Pesualtaiden puhdistus ja käsipyyhetelineen suuaukon pyyhintä
Saippuan, käsidesin ja käsipapereiden täydennys
Irtoroskien ja tahrojen poisto istuimista
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä
Paperi- ja lehtikeräyslaatikoiden tyhjennys tarvittaessa
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Tahrojen poisto seinistä tarpeen mukaan
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LIIKUNTASALI
5x VIIKKO SUORITETTAVAT TYÖT







Vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto seinistä tarpeen mukaan
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain

FYSIOTERAPIA JA LIIKUNTASALI
HARVIMMIN SUORITETTAVAT TYÖT






Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuussa
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden peruspesu tarvittaessa noin kerran vuodessa

NEUVOTTELUHUONE
5x VIIKKO SUORITETTAVAT TYÖT







Pöytien ja vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista, ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto seinistä tarpeen mukaan
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä
Istuimien pyyhintä, tahrojen poisto ja istuimien järjestely

NEUVOTTELUHUONE
HARVIMMIN SUORITETTAVAT TYÖT







Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Yläpölyjen pyyhintä kerran kuussa
Pehmustettujen kalusteiden perusteellinen 2 kertaa vuodessa
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden peruspesu tarvittaessa noin kerran vuodessa
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3. KRS ja 4. KRS. AULATILAT JA KÄYTÄVÄT
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT







Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Pöytä - ja tasopintojen pyyhintä
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä, välilaseista ja valokatkaisijoista
Lattioiden kosteapyyhintä ja irtoroskien keräys
Vaihtomattojen imurointi
Irtoroskien ja tahrojen poisto istuimista sekä niiden pyyhintä

3. KRS ja 4. KRS. AULATILAT JA KÄYTÄVÄT
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT







Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain
Lattioiden yhdistelmäkoneellinen ajo viikoittain
Hissin oven pyyhintä kuukausittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Ovien puhdistus karmeineen vuosittain
Lattioiden peruspesu noin kerran vuodessa

3. krs 4. krs ja P-krs SANITEETTITILAT ja PUKUHUONEET
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT












Roskakorien tyhjennys ja puhdistus
Peilien, pesualtaiden ja hanojen puhdistus
WC -istuimien puhdistus
Suihkupäiden pyyhintä
Roiskeiden pyyhintä seinistä ja kalusteista
Tahrojen poisto ovista ja niiden pielistä
Ovenkahvojen pyyhintä
Tahrojen poisto valokatkaisimista
Vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (saippua, käsidesi ja käsipaperi)
Lattioiden kosteapyyhintä

3. krs 4. krs ja P-krs SANITEETTITILAT ja PUKUHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT









Suihkupäiden puhdistus, desinfiointi tarvittaessa
Kaakeliseinien pyyhintä ja muut pystypinnat tarvittaessa
Lattiakaivojen puhdistus kerran kuukaudessa
Lattioiden koneellinen hoito kerran kuukaudessa
Ovien pyyhintä karmeineen vuosittain
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa
WC-harjojen pesu Decossa 2 kertaa vuodessa
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TAUKOTILA
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT






Roska-astioiden puhdistus ja tyhjennys
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja valokatkaisijoista
Pöytien ja muiden vapaiden tasopintojen pyyhintä
Tiskialtaan pesu ja tiskipöydän ja kaakeleiden puhdistus
Lattioiden kosteapyyhintä

TAUKOTILA
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT









Tahrojen poisto seinistä tarvittaessa
Käsipaperien täydennys tarvittaessa
Ikkunalautojen puhdistus kerran viikossa
Yläpölyjen ja ulottuvuuskorkeudella olevat vapaat tasopinnat pyyhintä kerran viikossa
Ilmastointiventtiilien pyyhintä vuosittain
Istuimet pestään kerran vuodessa
patterit puhdistetaan kerran vuodessa
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa

3. KRS ja 4. KRS. TOIMISTOHUONEET
1 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT








Pöytäpintojen pyyhintä
Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus.
Tahrojen poisto valokatkaisimista.
Ovenkahvojen pyyhintä.
Lattioiden nihkeä- /kosteapyyhintä.
Ulottuvuuskorkeudella olevien vapaiden tasopintojen pyyhintä viikoittain.
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain.

3. KRS ja 4. KRS. TOIMISTOHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT





Yläpölyjen pyyhintä joka toinen viikko.
Tuolien pyyhintä ja harjaus.
Lattioiden koneellinen hoito tarvittaessa.
Lattioiden peruspesu kerran vuodessa
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SUUNTERVEYDEN HOITOHUONEET
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT









Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus.
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja seinistä.
Ovenkahvojen ja valokatkaisimien pyyhintä.
Pesualtaiden ja peilien puhdistus
Altaiden takana olevien seinien/kaakeleiden pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, käsidesi ja mukit).
Lattioiden kosteapyyhintä ja tahrojen poisto lattiasta
Istuimien järjestely.

SUUNTERVEYDEN HOITOHUONEET
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT







Yläpölyjen pyyhintä viikoittain.
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain.
Lattialistojen pyyhintä viikoittain.
Ilmastointiventiilien pyyhintä kerran vuodessa.
Lattioiden koneellinen hoito joka kolmas kuukausi tai tarvittaessa.
Lattioiden peruspesu ja vahaus tarvittaessa noin kerran vuodessa

VÄLINEHUOLTO
5 X VIIKOSSA TEHTÄVÄT TYÖT









Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus.
Tahrojen poisto ovista, niiden pielistä ja seinistä.
Ovenkahvojen pyyhintä.
Tahrojen poisto valokatkaisimista.
Pesualtaiden puhdistus
Altaiden takana olevien seinien/kaakeleiden pyyhintä
Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, käsidesi).
Lattioiden kosteapyyhintä ja tahrojen poisto lattiasta

VÄLINEHUOLTO
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT






Yläpölyjen pyyhintä viikoittain.
Ikkunalautojen pyyhintä viikoittain.
Ilmastointiventiilien pyyhintä kerran vuodessa.
Lattioiden koneellinen hoito joka kolmas kuukausi tai tarvittaessa.
Lattioiden peruspesu tarvittaessa noin kerran vuodessa

4. krs ASIAKAS-WC:T
5 X VIIKOSSA SUORITETTAVAT TYÖT


Tarvikkeiden täydennys (käsipaperi, saippua, mukit).

4. krs SUUNTERVEYDEN VARASTO


Lattian kosteapyyhintä kerran kk.
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POHJAKERROS
SIIVOUSTILA
5 X VIIKOSSA TEHTÄVÄT TYÖT





Roskakorien tyhjennys ja tarvittaessa puhdistus.
Siivousliinojen pyykkihuolto siivoustilassa
Lattia kosteapyyhitään tarvittaessa
Pesualtaan ja –pöydän puhdistus

SIIVOUSTILA
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT




Laitteet huolletaan tarvittaessa
Yläpölyjen pyyhintä kuukausittain.
Sakkakupin tyhjennys joka toinen kuukausi

SIIVOOJAN TILA ja VAATEHUOLTOTILA
HARVEMMIN SUORITETTAVAT TYÖT





Puhtaat vaatteet pesulasta (torstai)
Lattian kosteapyyhintä
Tasopinnoilta pyyhitään pölyt
Yläpölyjen pyyhintä kuukausittain.

ETEINEN





Eteisen vaihtomatto imuroidaan tarvittaessa
Lattian nihkeä-/kosteapyyhintä tarvittaessa
Pyykkipussin vaihto 1 - 2 krt./viikko
Penkin päältä pyyhitään pölyt kerran viikossa

HENKILÖKUNNAN SUIHKUTILAT





Kaakeliseinien pyyhintä ja muut pystypinnat tarvittaessa
Suihkupäiden puhdistus desinfiointi tarvittaessa
Lattiakaivojen puhdistus tarvittaessa noin 4 kertaa vuodessa
Lattioiden koneellinen hoito 4 kertaa vuodessa

HUOM!
IKKUNAT PESTÄÄN KERRAN VUODESSA
LATTIAT PERUSPESTÄÄN KERRAN VUODESSA
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