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SIIVOUSPALVELUJEN VÄHIMMÄISVAATIMUSTASO 
 
Mikäli asumispalveluntarjoaja käyttää ulkopuolista siivouspalveluntarjoajaa, tämä tulee sitouttaa 
noudattamaan hankkijan asettamaa vaatimustasoa. Asumispalvelun tarjoaja sitoutuu tarjouksessa 
siivouspalveluntarjoajan puolesta tilaajan pyytämään vaatimustasoon. Siivouspalvelu tulee tuottaa 
ympäristö- ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden.  
 
Palveluntarve on määritelty kunkin asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa ja sen määrä voi vaihdella 
yksilökohtaisesti suurestikin. 
 

SISÄLTÖ AJOITUS VAATIMUKSET 

Yksityistilat   

Yksityistilojen ylläpitosiivous Lattiapinnat ja matot, imurointi 1 x vko 
Keittiötila 1 x vko, tiskaus 1 x pv 
Saniteettitilat: wc+ suihku 1 x vko + tarp. 
muk .Eritetahrojen tarkistus/siivous 1 x pv 
Roskakorien tyhjennys 2 x vko + tarp. 
muk. 

Huoliteltu tila: hyvä yleisjärjestys ja 
siisteystaso sekä hyvin hoidetut 
pinnat, hyvä saniteettitilojen 
hygieniataso (oikeat aineet 
suhteessa pinnat, ei – allergisoivat 
tuotteet) 

Yhteistilat   

Yhteistilojen ylläpitosiivous 
- toimistot 
- eteistilat 
- aulat, käytävät 
- ruokailu-/oleskelutila, ym 
- hissit 
- sosiaalitilat 

Lattiapinnat 5 x vko 
Ruokailutilojen pöytäpinnat 5 x vko 
Kalustepinnat 1 x vko 
Kynnysmatot 1 x vko 
Ikkunalaudat 1 x vko 
Roskakorit 5 x vko 
Naulakot 1 x vko 
Ovista ja ovien pielistä tahrojen pyyhintä 

1 x vko 

Valokatkaisijoiden ja ovenkahvojen 
pyyhintä 1x vko 

Huoliteltu tila: hyvä yleisjärjestys ja 
siisteystaso sekä hyvin hoidetut 
pinnat (oikeat aineet suhteessa 
pinnat, ei – allergisoivat tuotteet) 

Yhteistilojen ylläpitosiivous 
- saniteettitilat 
- saunat 
- pesuhuoneet, ym 
 
 

Lattiapinnat 5 x vko 
Kalustepinnat ” tai saunan käytön jälk. 
Kynnysmatot ” 
Ikkunalaudat ” 
Roskakorit ” 
Wc-istuimet ” 
Käsienpesualtaat ” 
Peilit 1 x vko 
Ovista ja ovien pielistä tahrojen pyyhintä 
1 x vko 
Valokatkaisijoiden ja ovenkahvojen 
pyyhintä 1 x vko 

Hygieeninen tila: hyvä 
puhtaustaso ja hyvin hoidetut 
hygieeniset pinnat. (oikeat aineet 
suhteessa pinnat, ei – allergisoivat 
tuotteet) 

Yhteistilojen ylläpitosiivous 
- varastot  
- hätäpoistumistiet 

Lattiapinnat 1 x kk 
 

Huollettu tila: kohtuullinen 
likaantuminen ei haittaa normaalia 
käyttöä 

Yhteis- ja yksityistilojen 
perussiivous 

Ikkunoiden ulko- ja sisäpinnat 1 krt/v 
Lattioiden peruspuhdistus ja 
hoitokäsittely tai vahaus x1/v 
Patterit, ilmanvaihtosuodattimet x1 krt/v 
Kalusteet x1 /v 
Ovien pyyhintä 1xv 
Matot väh. x2 /v + tarp. muk. 
Verhojen pesu tarvitt., väh. x1 / 2v 
 

Pintojen pinttymien poisto, hoito ja 
naarmujen kunnostus. 

Patterit, ilmanvaihtosuodattimet: 
pölyn poisto ja toiminnan tarkistus. 

Matot: tuuletus ja pesu. 

Verhot: tuuletus x1 /v, pesu x1/2v. 

 

 
 


