
Toiminnan perustietolomake / puhtauspalvelut
(Huom! myös siirtyvän pelastus- tai sosiaalipalveluiden puhtauspalvelut)
Kunta/kaupunki Merikarvian kunta

Lomakkeen täyttäjä Ritva Myllyviita ritva.myllyviita@merikarvia.fi

Täyttöohjeet:

1 Kaikki kunnan/kaupungin (sis. sosiaalipalvelut, pelastustoimi ym. hyvinvointialueelle siirtyvät kohteet tulee kirjata tähän)

Useamman kohteen ollessa samojen työntekijöiden hoidossa tulee kohteet kirjata peräkkäisille riveille ja yhdistää esim. solun taustavärillä

2. Tuotetaanko kohteen puhtauspalvelut kunnan omana toimintana vai onko toiminta ulkoistettu. Jos kohteessa on tehty osittainen ulkoistus merkitään ulkoistettu ja oma toiminta omille peräkkäisille  riveilleen samalla kohteen nimellä. 

3. Kohteen puhtaupalveluiden edellyttämä henkilöstömäärä nykyisin (kunnan oma toiminta). Ei täytetä, jos toiminta on ulkoistettu

4. Kohteesta hyvinvointialueelle siirtyvä nykyinen kunnan henkilöstö (kunnan oma toiminta). Ei täytetä, jos toiminta on ulkoistettu

5. Mikäli henkilö tekee kohteessa osan aikaa puhtaustöitä ja osan aikaa esim. ateriapalvelutehtäviä, tulee se kirjata tähän esim. 60/40

5. Ammattinimike kohtaan tulee se ammattinimike millä henkilö työskentelee. Tähän tulee kirjata kaikki puhtaanapidossa työskentelevä henkilöstö myös ohjaajat, esihenkilöt sekä johtajat.
6. Toiminnan ollessa ulkoistettu, palveluntuottajan nimi

Juokseva 

numerointi Kohteen nimi Osoite

Tuotantomalli 

OMA/ULKOISTETTU

Henkilöstömäärä 

nykyisin Siirtyvä henkilöstö 

Kohteelle kohdennettu 

ammattinimike (esim. 

laitoshuoltaja, 

siivoustyönohjaaja, 

siivoustyönjohtaja ym.)

Tekeekö henkilö 

yhdistelmätyötä 

(esim. ateria-

puhtaus 50/50)

Ulkoistetun toiminnan 

sopimuskumppani

Voimassa oleva 

sopimuskausi 

ajanjakso/ 

toistaiseksi

1

Kiilarinteen palveluasuminen ja 

eläinlääkärin tilat Antintie 52, 29900 Merikarvia oma 3,4 2 laitoshuoltaja

1 Terveysasema Antintie 52, 29900 Merikarvia oma 1 1 laitoshuoltaja

2 Paloasema

Lounasvaarantie 1, 29900 

Merikarvia oma 0,08 laitoshuoltaja

3

Wassan asuntola ja 

päivätoimintakeskus

Oloneuvoksentie 4 A, 29900 

Merikarvia oma 0,71 1 laitoshuoltaja

Muu kohdentamaton siirtyvä henkilöstö (esim. suunnittelijat, päälliköt, sihteerit ym. )

mailto:ritva.myllyviita@merikarvia.fi


Huomioitavia asioita, kuten esim mahdollinen henkilöstövajaus, johtuen kunnalle jäävän toiminnan ja hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä. 

Lisäksi lomakkeen täyttäjän näkemys mahdollisen henkilöstövajauksen kompensoinnissa.  

Täytä tähän

Kiilarinteen siivouksen yhtä 

vakanssia tekee vuorotellen yksi 

kolmesta 

oppisopimusopiskelijasta. Heidän 

soteosuus jää alle 50%, eivätkä 

he ole siirtymässä 

hyvinvointialuelle.

Todennäköisesti kahden tai 

kolmen laitoshuoltajan 

rekrytointitarve 

lähitulevaisuudessa (kiilarinne ja 

terveysasema) eläköitymiset ja 

vakanssi vajaana


