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ATERIAPALVELUT 
 

1. 

YLEISTÄ 

Aterioiden ravintoaine-, neste- ja energiasisältö (sekä) mitoitetaan asiakkaan tarpeiden ja miel- 

tymysten mukaisesti. Tarvittaessa seurataan asiakkaiden nesteidensaantia. Palveluyksikössä 

järjestetään asiakkaan terveydentilan edellyttämät erityisruokavaliot. 

 
  Ruokapalvelujen toteuttamisessa noudatetaan voimassaolevia ravitsemushoitosuosituksia  

  sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, THL ja   

  Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 

  Ruokapalvelujen tuottajan tulee antaa selvitys, miten ravitsemuksellista laatua seurataan.  

 

Aterioiden suunnittelussa noudatetaan iäkkäiden ravitsemuksesta annettuja ohjeita ja suosituk- 

sia. Suunnittelussa otetaan huomioon myös arki ja juhla sekä erityisesti juhlapyhiin liittyvä ruo- 

kaperinne. 

Ruokalistat laaditaan etukäteen (useammaksi) 5-6 viikoksi ja ne ovat asukkaan ja omaisten 

nähtävinä. 

 
Ateriat tarjotaan pääsääntöisesti yhteisessä ruokailutilassa (tarvittaessa asiakkaan asunnossa). 

Ruokailuun siirtymisessä ja ruokailussa avustetaan tarvittaessa. 

 
Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti (mm. painon/ painoindeksin seuranta, 

MNA –testi vuosittain) 

 
Asukkailta pyydetään asiakaspalautetta ruoan laadusta ja maistuvuudesta. 

 
Ateriapalvelujen osalta tulee olla terveydensuojelulakiin (763/94) ja elintarvikelakiin (397/2021) 

perustuva omavalvontasuunnitelma, joka sisältää hygieniapassit (mikäli henkilökunta osallistuu 

ruuanvalmistukseen). 

 
Asukas maksaa ateriamaksun suoraan palveluntuottajalle. 

2. 

ATERIOIDEN 

SISÄLTÖ 

Ateriapäivä sisältää aamiaisen, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan. Asiakkaalla on 

tarvittaessa mahdollisuus välipaloihin, myös yöaikaan, huomioitava ruokavaliot. Ruokailuväli ei 

saa ylittää 11 tuntia. 

 
Aterioilla tarjottavaan tuoreannokseen tulee sisältyä säännöllisesti tuoreita vihanneksia, hedel- 

miä ja marjoja. 

 
Juomat: maito (eri laadut), piimä, vesi, mehu 

Ravintorasvat: kasvisrasva ja voi-margariiniseos 

Leivät: tuore tumma ja vaalea leipä laatuja vaihdellen, kuiva leipä 
 

Aamiainen, yleensä klo 8 - 9 

Puuro tai velli tai jogurtti, tuoreannos, juoma, leipä, ravintorasva, leikkele tai juusto, kahvi/tee 

 
Lounas, yleensä klo 11-12 

Pääruoka, lämminlisäke, tuoreannos, juoma, leipä ja ravintorasva, jälkiruoka 
 

Päiväkahvi, yleensä klo 13-14 



 

 Kahvi ja tee + kahvileipä (vaihtelevia) 
 

Päivällinen, yleensä klo 16-17 

keitto, laatikko tai puuro vaihdellen, tuoreannos, juoma, leipä, ravintorasva, kylmälisäke 
 

Iltapala, yleensä klo 19 - 

jogurtti tai viili tai kiisseli, leipä, ravintorasva, leikkele tai juusto, 

kahvi/tee 

3. 

ALIHANKINTA 

 
Palveluntuottajalla on kokonaisvastuu ateriapalvelun järjestämisestä joko omana työnä tai 

alihankintana. 
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PUHTAANAPITOPALVELUT 

 
SISÄLTÖ TAAJUUS VAATIMUSTASO 

ASUKASHUONEET PÄIVITTÄIN 
– roska-astioiden tyhjennys ja 
puhdistus 
– pesualtaan tarkistuspuhdistami- 
nen 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden kohtien puhdistaminen 
– yöpöydän/ruokailupöydän puh- 
distaminen 
– asukashuoneessa olevan ruu- 
anjakelutilan ja – tasojen puh- 
distaminen 

 
1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN 

MUKAAN USEAMMIN: 

– pöytien, tasopintojen ja istui- 
mien pyyhintä ja harjaus 
– pikkuesineiden tms. pyyhki- 
minen 
– 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 hoi- 
to, 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 leviä- 
minen 

 

Siivouksen toteuttamisessa tulee 
olla valmius määrälliseen ja laa- 
dulliseen lisäämiseen epidemioi- 
den aikana 

 
 
 
 
 
 
 

Riittävä hygienia- ja siivoustaso 

Esteettinen puhtaus ja siisteys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huomioitava erikseen! 
 
 

Erillinen ohje vaihtosiivouksesta 

RUOKAILU- JA RUUANJAKELU- 

TILAT 

PÄIVITTÄIN: 
– tasojen puhdistaminen, kostea- 
pyyhintä 
– pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja tar- 
vikkeiden täydentäminen 
– pöytien, tasopintojen ja istui- 
mien pyyhintä ja harjaus 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden kohtien puhdistaminen 
– kosketuskohtien puhdistaminen 
– roska-astioiden tyhjennys ja 
puhdistus 
– lattioiden puhdistaminen (nih- 
keä-/kosteapyyhintä, tahrojen 
poistaminen) 

 
1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN 

MUKAAN USEAMMIN: 

 

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

 

Estetään epidemioiden leviä- 
minen 

 

Siivouksen toteuttamisessa tulee 
olla valmius määrälliseen ja laa- 
dulliseen lisäämiseen epidemioi- 
den aikana 

 

(Ei irtomattoja) 
 
 
 
 
 

Riittävä hygienia- ja siivoustaso 



 

 – pöytien, tasopintojen ja istui- 
mien perusteellisempi pyyhintä ja 
harjaus 
– kaapistojen ovien, peilien, tele- 
vision tms. puhdistaminen/ pyyh- 
kiminen 

 

Esteettinen puhtaus ja siisteys 

YHTEISET TILAT 

– OLESKELUTILAT 

– TUULIKAAPIT, KÄYTÄVÄT 

– ETEISTILAT, AULAT 

– SISÄÄNTULOAULAT 

PÄIVITTÄIN 
– tasopintojen puhdistaminen 
– pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja tar- 
vikkeiden täydentäminen 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden kohtien puhdistaminen 
– istuimien pyyhintä ja harjaus 
– kosketuskohtien puhdistaminen, 
lasiovista tahrojen poistaminen 
– roska-astioiden tyhjennys ja 
puhdistus 
– lattioiden puhdistaminen (nih- 
keä-/kosteapyyhintä, tahrojen 
poistaminen) 
– mattojen imurointi/mattoharjaus 

 

1 X VIIKOSSA TAI TARPEEN 

MUKAAN USEAMMIN: 

– pöytien, tasopintojen, naulakoi- 
den ja istuimien perusteellisempi 
pyyhintä ja harjaus 
– lasiovien ja välilasien puhdis- 
taminen 
– kaapistojen ovien, peilien, tele- 
vision tms. puhdistaminen/ pyyh- 
kiminen 
– mattojen tuulettaminen 

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

 

Estetään epidemioiden leviä- 
minen 

 

Siivouksen toteuttamisessa tulee 
olla valmius määrälliseen ja laa- 
dulliseen lisäämiseen epidemioi- 
den 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 puh- 
distaminen ja tarvikkeiden täyden- 
täminen 
– kosketuskohtien puhdistaminen 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden 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 har- 
jalla 

 

 
Ei irtomattoja 

 

Riittävä hygienia- ja siivoustaso 

Esteettinen puhtaus ja siisteys 



 

   
WC:T, PESUTILAT, 

SAUNATILAT 

 

 

 

 

Saunatilat huuhdellaan, tuu- 
letetaan ja kuivatetaan 
käyttökertojen jälkeen 

PÄIVITTÄIN: 
– roska-astioiden tyhjennys ja 
puhdistus 
– pesualtaan ja wc-istuimen sekä 
niihin liittyvien varusteiden puh- 
distaminen ja tarvikkeiden täy- 
dentäminen 
– peilien puhdistaminen 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden kohtien puhdistaminen 
– koskettelukohtien puhdistami- 
nen 
– 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 har- 
jalla 
– lauteiden pesu ylä- ja ala- 
puolelta 

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 

– tasopintojen ja istuimien puh- 
distaminen 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden kohtien puhdistaminen 
– koskettelukohtien puhdistami- 
nen 
– roska-astioiden tyhjennys ja 
puhdistus 
– lattioiden puhdistaminen 

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

 

 
Esteettinen puhtaus ja siisteys 

LÄÄKEJAKOHUONEET PÄIVITTÄIN 
– pesualtaan ja siihen liittyvien 
varusteiden puhdistaminen ja 
tarvikkeiden täydentäminen 
– tasopintojen ja istuimien puh- 
distaminen 
– ovista ja oven pielistä likaantu- 
neiden kohtien puhdistaminen 
– koskettelukohtien puhdistami- 
nen 
– 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, AUTOTALLIT, 

HÄTÄPOISTUMISTILAT 

1 X KUUKAUDESSA TAI TAR- 

PEEN MUKAAN USEAMMIN 

Huolitellut tilat, yleisjärjestys, es- 
teettömyys 



 

 – roska-astioiden tyhjennys ja 
puhdistus 
– lattioiden puhdistaminen 
– tilojen yleisjärjestyminen, esteet- 
tömyys 

 

 
KAIKISSA TILOISSA, 

TILATYYPEITTÄIN OLEVIEN 

OHJEIDEN LISÄKSI: 

 
TARVITTAESSA JA VÄHINTAAN 

KERRAN KUUKAUDESSA 

– pölyjen poistaminen ylätasoilta 
ja – pinnoilta 
– lattiakaivojen puhdistaminen 
– kalusteiden pystypintojen pyyh- 
kiminen 
– mattojen tuulettaminen 
– lattioiden puhdistaminen ja huol- 
to, tarvittaessa yhdistelmä- 
koneella ja HS-koneella 
– kosteissa tiloissa lattioiden pe- 
rusteellinen pesu 

 

1-2 x VUODESSA 
– lattioiden peruspuhdistaminen 
– pattereiden ja – ilmanvaihto- 
suodattimien puhdistaminen/ 
vaihto 
– ikkunoiden pesu 
– ovien ja välilasien pesu 
– seinien, kattojen ja valaisimien 
puhdistaminen 
– kalusteiden puhdistaminen 
– verhojen pesu tarvittaessa 
– mattojen pesu (kts.vastuu- 
taulukko) 

 

 

 

 

 

 

Ylätasojen pölyttömyys 
 

Vahattavien ja vahaamattomien 
pintojen määräaikaishuolto 

 

 

 

 

 

Vahattavien pintojen puhdistami- 
nen ja vahaaminen 
Vahaamattomien pintojen puhdis- 
taminen (pesu) 
Pintojen ja materiaalien kestävyys 
> suojaaminen 
Pintojen pinttymien ja naarmujen 
poistaminen, hoito ja kunnosta- 
minen 
Patterit ja ilmanvaihtosuodatti- 
met: toiminnan tarkistus ja pölyn 
poisto 
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KUSTANNUSVASTUUTAULUKKO 
 

TILOIHIN ja ASUMISEEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET Käyttökustannuksista vastaa 

Tilaaja Tuottaja Asiakas 

Yksityistilat vuokrakustannukset, sähkö, vesi   x 

muuttokustannukset   x 

puhtaana- ja kunnossapito  x  
siivousaineet, ja -tarvikkeet  x  
siivousvälineet   x 

kiinteät kalusteet  x  
huonekalut, muu irtaimisto ja sisustustekstiilit   x 

hoitosänky ja patja  x  
liina- ja vuodevaatteet   x 

valaisimet ja lamput (jolleivat ole valmiina)   x 

kaihtimet  x  
puhelin-/internet-yhteydet   x 

koti- ym. vakuutukset   x 

MUUT KUSTANNUKSET    

 Kuukausimaksu (asiakasmaksulaki 1.7.2021)   x 

astiat ja muu talousirtaimisto    
- yhteiskäytössä olevat  x  
- yksityiskäytössä olevat   x 

henkilökohtainen vaatetus   x 

henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet ja pesuaineet   x 

lääkkeet   x 

muut kuin henkilökohtaiset hoitotarvikkeet 
(esim. pesulaput, suojaesiliinat, yhteistilojen pesuai- 
neet, wc -paperit) 

  
x 

 

palveluiden maksut, kuten esim. kampaaja, lääkäri, 
hieronta, jalkahoitaja, kuljetus yms. 

   
x 

henkilökohtaisen pyykin pesu (sisältäen liinavaat- 
teet, peitteet, tyynyt, päiväpeitteet) tuottaja järjestää 

  
x 

 

sisustustekstiilien pesu (matot, verhot ym.), tuottaja 
järjestää 

  
x 

terveydenhoitoon liittyvät välineet ja laitteet (eivät ole 
henkilökohtaisia), joita ei ole saatavissa apuvä- 
linelainaamosta 

  

x 
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HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT VELVOITTEET    

mm. koulutus ja työnohjaus, vakuutukset, työvaat- 
teet ja niiden huolto, työterveyshuolto 

 
x 

 

henkilöstön rekrytointi  x  

IT-LAITTEET JA OHJELMISTOT    

puhelin, fax ja internet-yhteys    

- palveluntuottajan käytössä  x  

atk-laitteet  x  

atk-ohjelmistot, palveluntuottajan omat  x  

valmius Effica-järjestelmään tarvittaessa myöhem- x x  

asukashälytinjärjestelmä ja kulunvalvonta, käyttö- 
koulutus 

 
x 

 

tarvittaessa toimintakyvyn mittauksen ohjelmistot  x  
 


