
TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PUHDISTUSPALVELUALAN KEHITYS,  
AMMATILLINEN OSAAMINEN JA  
ALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Kasvatustieteiden tiedekunta 
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja 
koulutuskeskus 
Pro gradu -tutkielma 
Tiina Ojala-Paloposki  
2007 

 
 
 
  



Tampereen yliopisto 
Kasvatustieteiden laitos 
OJALA-PALOPOSKI, TIINA 
Puhdistuspalvelualan kehitys, ammatillinen osaaminen ja alan tulevaisuuden näkymiä 
Pro gradu –tutkielma, 96 s., 15 liitesivua 
Aikuiskasvatus 
Toukokuu 2007 
__________________________________________________________________ 
TIIVISTELMÄ 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhdistuspalvelualan kehitystä, ammatillista osaamista sekä 
alan tulevaisuuden näkymiä. Teoreettisessa osassa on kuvattu ammatillisen koulutuksen 
yhteiskunnallista merkitystä ja sen vetovoimaisuutta.  Puhdistuspalvelualan kehitystä on tarkasteltu 
kotitalousopetuksen kehittymisen kautta 1800-luvulta puhdistuspalvelualan nykyiseen 
koulutustarjontaan. Tutkimuksessa on tarkasteltu puhdistuspalvelualalla tarvittavaa ammattitaitoa, 
ammatillista kompetenssia, ammatillista kasvua sekä työelämässä tapahtuvien muutoksien asettamia 
haasteita ammatilliselle kasvulle ja koulutukselle.  
 
Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää puhdistuspalvelualan tämänhetkinen koulutuksen 
määrä, opetusjärjestelyt sekä alan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys. Tutkimuksessa 
käytettiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimusmenetelminä käytettiin 
kyselylomaketta sekä puolistrukturoitua haastattelua. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 56 
kappaletta puhdistuspalvelualan ja toimitilapalvelujen koulutusta järjestäviin ammatillisiin 
oppilaitoksiin, aikuiskoulutuskeskuksiin, ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin. Haastateltavia 
työnantaja- ja työntekijäedustajia tutkimuksessa oli yhteensä kahdeksan henkilöä erilaisista 
puhdistuspalvelualan toimialoilta.  
 
Eniten koulutusta on järjestetty aikuisille suunnattuun laitoshuoltajan ammattitutkinnon 
valmistavaan koulutukseen ja vähiten nuorille suunnattuun puhdistuspalvelualan perustutkintoon. 
Nuorten puhdistuspalvelualan perustutkintoa järjestetään lähinnä erityisoppilaitoksissa. Alan 
koulutus onkin painottunut aikuisille suunnattuun monimuoto- koulutukseen. 
Ammattikorkeakoulujen tarjoamat toimitilapalveluihin suuntautuneet opintojaksot ovat vaikeasti 
löydettävissä ja puhdistuksen teknologian opinnot ovat yliopistoissa hajallaan.  
 
Oppilaitosten -, työnantajapuolen – sekä työntekijäpuolen edustajien asettamat puhdistuspalvelualan 
ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestykset eroavat jonkin verran toisistaan. Oppilaitosten- ja 
työntekijäedustajien mielipiteet painottuvat ammatillisten asioiden hallintaan sekä oman työn 
hallintaan. Työnantajaedustajien mielipiteet painottuivat työntekijän kykyyn kehittää työpaikan 
yhteisiä asioita sekä työntekijän itsensä kehittämiseen. Opetusjärjestelyihin työnantaja-edustajat 
kaipasivat enemmän joustavuutta sekä lyhytkestoisempaa koulutusta. Kyselyissä ja haastatteluissa 
painotettiin alan vetovoimaisuuden lisäämistä sekä alan imagon kohottamista. Vastauksissa ilmeni, 
että alalla toimivien työntekijöiden tulisi olla ylpeitä työyhteisönsä tai omista saavutuksista ja näin 
luoda itse positiivista kuvaa puhdistuspalvelualasta.  
 
Avainsanat: puhdistuspalveluala, ammatillinen osaaminen, ammatillinen kompetenssi, ammatillinen 
kasvu, ammattitaitovaatimus, ammatillinen koulutus. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research was to study the development, occupational skills and future prospects 
within the field of cleaning services.  The theoretical part of the work describes the significance of 
vocational education in our society and the attraction factors of the education. The development of 
the field has been studied through the development of the teaching of home economics from 19th 
century to the educational choices of today. 
 
The aim of the study was to clear out the current extent of cleaning services education, teaching 
arrangements and the qualification requirements in the field.  Both quantitative and qualitative 
research methods were used by using inquiry forms and half structured interviews. 56 inquiry forms 
were sent to vocational schools, adult education centres, universities of applied sciences and 
universities.  Eight persons representing different sectors of cleaning services, both employees and 
employers, were interviewed.   
 
The results gave information about the current educational choices and teaching arrangements in the 
field of cleaning services.  Most education has been arranged for adult students studying the further 
vocational qualification in institutional cleaning.  The least choices have the young students 
studying the vocational qualification in cleaning services which is mainly arranged in special 
schools.  The education seems to focus on adult multi form education.  Study modules offering 
facility management studies in universities and universities of applied sciences are difficult to find 
and quite scattered. 
 
The priority lists of the qualification requirements are a bit different when set by schools, employers 
or employee representatives. The schools and employees emphasize managing the occupational 
skills and ones own work.  The employers focus on the employees´ ability to develop themselves 
and the general matters at the work place.  They also wanted to get more flexible and short term 
educational choices. The inquiries and interviews indicated that the attraction and image of the 
branch wanted to be improved.  The answers proved that the employees in the cleaning field should 
be proud of their own achievements and those of the working community and in that way create a 
positive picture of the whole branch. 
 
 
Key words: cleaning services branch, occupational skills, occupational competence, 
occupational growth, occupational requirements, vocational education 
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 1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Siivousala on perinteisesti koettu ammatiksi, jota kaikki, varsinkin naiset, osaavat tehdä 

ilman koulutusta. Nainen on hoitanut kodin ja lasten hoitoon kuuluvat työt, toisin kuin 

mies, joka on hankkinut perheelleen elannon kodin ulkopuolelta. Väestölaskentatilasto-

jen mukaan siivousalalla työskenteli vuoden 2004 lopulla yhteensä 33 495 henkilöä, 

joista 24 753 oli naisia eli noin 74 % ja loput 26 % oli miehiä. Miehet siivousalalla ovat 

sijoittuneet lähinnä myynti-, johto- ja markkinointitehtäviin.   

Siivous luokitellaan keskiraskaaksi työksi, joskin siivouskoneet ja kevyemmät työmene-

telmät ovat merkittävästi helpottaneet työskentelyä. Puhdistettavat materiaalit ovat ke-

hittyneet ja markkinoille on tullut paljon itsepuhdistuvia pintoja, esimerkiksi titaaniok-

sidi-ohutkalvo ikkunapinnoissa. Kehitteillä on myös helposti puhdistettavia ja hoidetta-

via lattiamateriaaleja, joilla voidaan oleellisesti vähentää lattioiden peruspesujen tarvet-

ta. Uusilla ratkaisuilla siivoustyöaikaa säästyy, siivous muuttuu ”siistimmäksi” ja kevy-

emmäksi. 

Euroopan työmarkkinaosapuolten yhteisissä suosituksissa siivousalalle maaliskuussa 

2004 siivousala luokitellaan talous- ja yhteiskuntavaikutukseltaan yhdeksi suurimmista 

yrityspalvelualoista Euroopan Unionissa. Suosituksessa korostetaan alan vetovoimai-

suuden lisäämiseksi palkkauksen oikeellisuutta sekä kokopäivätyön ja päivätyön merki-

tystä. Suositusten avulla parannettaisiin siivousalan houkuttelevuutta ja työntekijöiden 

pysymistä alalla. Ammattitaidon edistämisen olennaiseksi tekijäksi on mainittu sii-

vousalan ammatillinen koulutus, varsinkin tutkintoon johtava koulutus. 

 

Siivoustyömäärämitoitusten myötä ymmärrettiin myös siivousalan ammatillisen koulu-

tuksen tarpeellisuus. Kodin siivoukseen suunnattua opetusta oli järjestetty erilaisten 

yhdistysten toimesta ja talouskouluissa, mutta varsinainen erilaisten laitoksien siivouk-

seen painottuva opetus aloitettiin kotitalousoppilaitoksissa ja ammatillisissa oppilaitok-

sissa 1970-luvulla. Puhdistuspalvelualan koulutuksien ongelmana kuitenkin on, miten 

koulutukseen saataisiin nuoria ja miten alan vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. Alan 

vetovoimaisuuskäsitettä määrittelee Lena Siikaniemi vuonna 2005 kone- ja metallialan 

ammatillisen peruskoulutuksen vetovoimaisuus – väitöskirjassaan. Hänen mukaansa 
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vetovoimaisuutta tarkasteltaessa on huomioitava koulutukseen hakeutuneiden lisäksi 

koulutuksen suorittaneet sekä koulutuksesta työelämään siirtyneet.  

 

Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään viimeistään silloin, 

kun ns. suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja heidän paikoilleen tulisi olla koulutettua 

työväestöä. Nopeinta muutos on 2010 – luvun alussa, jolloin eläkkeelle siirtyvien työn-

tekijöiden määrä on noin 10 000 enemmän kuin koulutuksesta työelämään siirtyvien 

nuorten määrä. (Siikaniemi 2005, 52.) Ammatilliseen koulutukseen kuuluu ammattikas-

vatus, joka on olennainen osa yhteiskuntaa ja sen koulutusjärjestelmää.  Samalla tavoin 

kuin koulutusjärjestelmämme on kehittynyt, niin myös ammatillisen kasvatuksen käsite 

on muuttunut eri ajanjaksoilla. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

 

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä kuvaan pudistuspalvelualan koulutuksen 

kehitystä ja alan nykyistä koulutusta. Selvitän puhdistuspalvelualalla tarvittavaa ammat-

titaitoa ja ammatillista osaamista sekä alan vetovoimaisuutta. Työssäni pohdin myös 

ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä ja tavoitteita. 

 

Puhdistuspalvelualan koulutusta ja tutkimusta olen tarkastellut kodeissa annettavasta 

kasvatuksesta aina yliopistollisiin opintoihin saakka. Historiaosuudessa olen vain sivun-

nut ravitsemuspuolen opetusta, silloin kun se on tiiviisti liittynyt puhdistuspalvelualan 

koulutukseen.  Tutkimuksessani en käsittele siivoukseen liittyvien menetelmien, ainei-

den, välineiden ja koneiden kehitystä. En myöskään käsittele edellä mainittujen asioiden 

vaikutusta siivouksen opetukseen tai siivoustyön suorittamiseen. Ammattitutkinnoista 

olen ottanut mukaan vain puhtaasti puhdistuspalvelualaan liittyviä tutkintoja. En tarkas-

tele työssäni tekstiilihuoltajan koulutukseen liittyviä tutkintoja enkä kotitalous- ja kulut-

tajapalveluihin liittyviä tutkintoja. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa empiirisen aineiston analysoinnin avulla tietoa 

puhdistuspalvelualalla tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta ja koulutuksen kehittä-

misestä työelämän tarpeita vastaaviksi sekä puhdistuspalvelualan koulutuksen arvostuk-

sen lisäämisestä. Aineistoina käytän kyselylomakkeita sekä haastattelua. Tutkimuskoh-

teina ovat työnantajien - ja työntekijöiden edustajat sekä puhdistuspalvelualan, toimiti-
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lapalvelujen sekä puhdistuksen teknologian koulutuksen edustajat. Tarkoituksenani on 

analysoida haastatteluista ja kyselylomakkeista yleisiä linjauksia.  

 

Kuviossa 1. olen kuvannut tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja luvussa 6 tutki-

muksen metodologisen rakenteen kuviossa 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1.  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

 

1.3 Keskeisiä käsitteitä 

Siivoustyö määritellään puhtautta ylläpitäväksi toiminnaksi, jonka avulla pinnoilta pois-

tetaan ulkonäköä, hygienisyyttä ja kestoikää vaarantava lika. Siivoustyöhön kuuluvat 

myös tilojen järjestely sekä tilojen kunnon tarkkailu. Käsiteltäessä siivousalan koulutus-

ta, puhutaan puhdistuspalvelualasta. Puhdistuspalvelualaan liitetään toimitilojen ylläpi-

to- ja perussiivous sekä vaatteiden ja tekstiilien puhdistus sekä vuokraus.  

Kotitalousopetuksen 
kehittyminen 

Puhdistuspalvelu- 
alan koulutus 

Ammatillinen 
osaaminen puhdis-
tuspalvelualalla 

Puhdistuspalvelualan 
vetovoimaisuuden 
lisääminen 

Puhdistuspalvelu 
alan koulutuksen 
yhteiskunnallinen 
merkitys 
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Ammattitaito koostuu useasta osatekijästä, johon vaikuttavat mm. työmarkkinoiden 

määrittelemät kelpoisuus- ja ammattitaitovaatimukset, työpaikan edellyttämät valmiudet 

ja yksilön todellinen, potentiaalinen pätevyys (Ruohotie 2006). Ammattitaitoon kuuluu 

oleellisesti ammatillinen kompetenssi, joka käsittää oman toiminnan hallinnan, kommu-

nikaatiotaidot, ihmisten ja tehtävien johtamisen taidon sekä innovaatioiden ja muutosten 

käynnistämisen taidot.  

Ammattitaito voidaan saavuttaa tutkintotavoitteisella koulutuksella. Aikuisten tiedot, 

taidot sekä kokemus osoitetaan näyttötutkinnoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Syk-

syllä 2006 myös nuorisoasteella on aloitettu ammattiosaamisen näytöt, joissa osoitetaan 

ammattialan keskeisten sisältökohtien osaaminen. Tutkintotodistusten saaminen edellyt-

tää näyttöjen suorittamista hyväksytysti.   
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2 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS   

 

2.1 Ammatillisen koulutuksen tavoitteet 

 

Kotitalousalalla ammatillisen koulutuksen kehittyminen on tapahtunut pitkän ajanjakson 

aikana. Aluksi opetettavina olivat maalaistalon tyttäret, jolloin tarkoituksena oli lähinnä 

helpottaa yksittäisten kotitalouksien jokapäiväistä työtä. Myöhemmin koulutus laajeni 

kaupunkilaisille ja 1900-luvun alussa julkishallinto, teollisuus sekä erilaiset palveluor-

ganisaatiot rekrytoivat palvelukseensa ravitsemus- ja siivouspuolen asiantuntijoita tuki-

palvelujen tuottamiseen, jotta ydinpalvelujen toiminta voisi tapahtua häiriintymättä. 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena oli tuottaa asiantuntijoita teollisuuden ja jul-

kishallinnon tarpeisiin. 

 

Ammatillisen koulutuksen alkuvaiheet sijoittuvat teollistumisen alkuun, jolloin kaivat-

tiin nopeasti ammattitaitoista työvoimaa työelämän tarpeisiin. Aluksi ammatillista kou-

lutusta antoivat teollisuusyritysten perustamat omat koulut. Vuosisadan alussa ammatil-

liset koulut olivatkin yleensä joko yksityisten yhteisöjen tai valtion ylläpitämiä oppilai-

toksia. (Nuotio, Backman, Pernu, & Sisättö 2001, 18.) 

 

Hätönen on käsitellyt julkaisussaan ”Eläköön opetussuunnitelma II” (2006, 9-11) am-

matillisen koulutuksen tarkoitusta sekä ammatillisen koulutuksen tavoitteita. Sana 

”ammatillisuus” antaa suuntaviivaa koulutuksen päämäärälle. Opetuksen avulla pyritään 

opiskelijalle luomaan perusvalmiudet laaja-alaisten ammatillisten tehtävien hoitamiseen 

ja työelämän yhteistyö korostuu jo opiskeluaikana. Ammatillisessa koulutuksessa koros-

tetaan myös yrittäjyyden näkökulmaa, jolloin opiskelijan olisi helpompaa ryhtyä itse-

näiseksi yrittäjäksi edistäen näin työllistymistään. Ammatillisten aineiden lisäksi amma-

tillisen koulutuksen tulisi kehittää opiskelijan persoonallisuuden kehittymistä vapaasti 

valittavien opintojen avulla. 

 

Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä Hätönen painottaa koulu-

tuksen suhdetta työelämään. Koulutuksen avulla voidaan kehittää työelämää, ja vastaa-

vasti koulutustarjonnassa tulee huomioida työelämän tarpeet, työelämän kysynnän tulisi 

vastata koulutustarjontaa. Yleisesti ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa 

väestön ammatillista osaamista ja tukea elinikäistä oppimista.  
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Rauste – Von Wright, Von Wright ja Soini ovat koonneet koulutuksen päämääriä teok-

sessaan ”Oppiminen ja koulutus” (2003, 17–23). Koulutuksen avulla pyritään ratkaise-

maan yhteiskunnallisia ongelmia sekä muuttamaan yhteisön käytänteitä, kuten elinym-

päristön, luonnonsuojelun ja kansallisen kulttuurin edistämistä, kansainväliseen yhteis-

työn kannustamista ja rauhan sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä. Kuten 

Hätönenkin mainitsi teoksessaan, koulutuksen tarkoituksena on saada aikaiseksi muutos 

koulutettavissa. Yksilön muutosta säätelevät yhteiskunnan normit ja tavat, on otettava 

huomioon, että ihminen kasvaa aina jonkin kulttuurin ja yhteisön jäseneksi.  

 

Lisä- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena ammatillisessa koulutuksessa on tukea työssä 

hankitun ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Myös opettajien rooli on muuttu-

nut, Nuotio ym. ovat käsitelleet opettajan roolin muutosta ammatillisessa opettajakoulu-

tuksessa (2001, 22) keskiasteen uudistuksen jälkeen. Opetuksessa korostetaan laaja-

alaista ammatillisten tehtävien hallintaa ja oppilaskeskeisyyttä. Opettajan tehtävä on 

muuttunut tiedon jakajasta oppilaan ohjaajaksi, oppimisen tehostajaksi ja opiskelijan 

auttajaksi oppimisprosessissa. Opettajan kasvatustehtävä on korostunut entisestään.  

 

Tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen haasteita ovat mielestäni työsuhteiden lyhyet 

kestot, epävarmuus työstä, oman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen, 

työmarkkinoiden kansainvälistyminen sekä ympäristön huomioiminen työskentelyssä. 

Työ muuttuu projektiluonteiseksi, jolloin työntekijän on osattava sopeutua nopeasti 

muutoksiin. Näyttötutkintojen perusteet on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa, tut-

kinnon tavoitteissa ja vaatimuksissa edellytetäänkin tutkinnon suorittajalta työelämässä 

joustavuutta, yhteistyötä sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Nuorten näytöissä 

suuntaus on samanlainen, työelämä tuodaan lähemmäksi nuorten ammatillista koulutus-

ta.  

 

2.2 Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus 

 

Perinteisesti koulutusalan vetovoimaisuutta kuvataan vetovoimaisuusindeksillä, joka 

kertoo ensisijaisten hakijoiden määrän suhteesta aloituspaikkojen määrään. Alan veto-

voimaisuutta pidetään heikkona, mikäli suhde on pienempi kuin yksi. Kohdassa 4.8 olen 

tarkastellut puhdistuspalvelualan vetovoimaisuusindeksiä. 
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Koulutuksen ja alan vetovoimaisuutta voidaan mitata muullakin tavoin. Siikaniemi on 

väitöskirjassaan (2005) ”Magnetic Metal – Toward a Model for Satisfaction of Educa-

tional and Career in Vocational Upper Secondary Education and Training of Machinery 

and Metal Technology in the Lahti Region” tutkinut kone- ja metallialan vetovoimai-

suutta sekä vetovoimaisuuden käsitettä yleensä. Tutkimuksessaan Siikaniemi kehitteli 

kolmivaiheisen vetovoiman prosessimallin. Ensimmäinen vaihe mallista on koulutuk-

seen hakeutuminen, toinen vaihe koulutuksen suorittaminen ja kolmas vaihe koulutuk-

sesta työelämään siirtyminen (Siikaniemi 2005, 54 -55).  

 

Siikaniemen mukaan vetovoimaisuuden käsite laajemmassa merkityksessä on seuraa-

vanlainen: ”Koulutuksen ja ammatin vetovoimaisuus on yksilöllisen ammatinvalinnan ja 

ammatillisen kasvun prosessiin vaikuttavien rakenteellisten ja vuorovaikutuksellisten 

osatekijöiden yhteisvaikutusta, jotka ohjaavat yksilöä onnistumiseen koulutus- ja urapo-

luilla (Siikaniemi 2005, 54). Alan vetovoimaisuus ei siis käsitä pelkästään tämän hetkis-

tä koulutusta, vaan myös tulevaisuuden valintojen mahdollisuuksia, esimerkiksi koulu-

tuksen jatkomahdollisuuksia ja uran etenemismahdollisuuksia.  

 

Koulutukseen hakeutumiseen vaikuttaa myös ympäristö, esimerkiksi ystävät ja van-

hemmat sekä käsitys siitä, millaisia työtehtäviä ala sisältää. Sosiaalinen verkosto on 

tärkeä varsinkin, jos kyseessä on peruskoulusta juuri valmistunut nuori. Valintakritee-

reihin kuuluvat lisäksi oma koulumenestys sekä alan työllistymismahdollisuudet. Siika-

niemen tutkimuksen mukaan vetovoimaisuuden elementeiksi muodostuivatkin mikrota-

son elementeistä: yksilö ja sosiaalinen verkosto, instituutiotason elementeiksi: perus-

koulu, ammatillinen oppilaitos ja yritys sekä makrotason elementeiksi: koulutusjärjes-

telmä ja työelämä (Siikaniemi 2005, 56–58).  

 

Tarkasteltaessa puhdistuspalvelualan vetovoimaisuuden mikrotason elementtejä voidaan 

huomioida, että puhdistuspalveluala koetaan yleensä mielenkiinnottomaksi ja rutiinin-

omaiseksi työksi. Siivoustyö kuitenkin työpaikoilla tapahtuu tiimeissä ja työ on ”va-

paampaa” kuin kuvitellaan. Myös Euroopan työmarkkinaosapuolten yhteisissä suosituk-

sissa siivousalalle (1.03.2004) kiinnitettiin huomiota siivousalan kehittämistarpeisiin. 

Mietinnössä todetaan, että ”Siivousala ei ole nuorison keskuudessa suosittu ja ala on 

tyypillisesti naisvaltainen sekä alipalkattu. Työvoiman vaihtuvuus on suuri, joka pitkällä 

tähtäyksellä haittaa alan kehittämistä.” (Euroopan työmarkkinaosapuolet 2004.) Mie-
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tinnössä ehdotettiin kehittämistoimenpiteitä, joita olivat: päivätyöskentely, kokopäivä-

työ, työperäisten riskien ehkäiseminen ja työtapaturmien vähentäminen.  

 

Instituutiotason elementeiksi käsitettiin peruskoulu ja ammatillinen oppilaitos sekä 

makrotason elementeissä kokonaisuudessaan koulutusjärjestelmä. Puhdistuspalvelualaa 

on mahdollisuus opiskella toimitilahuoltajan perustutkinnosta aina yliopistollisiin opin-

toihin asti. Näistä opiskelumahdollisuuksista ei kaikilla ole selkeää kuvaa, ei peruskou-

lujen opinto-ohjaajilla eikä edes puhdistuspalvelualalla työskentelevillä. Mielestäni pe-

ruskoulujen opetussuunnitelmissa voisi huomioida elinympäristön ympäristöhoidon 

lisäksi oman elinympäristön puhtauden opetuksen. Positiivinen asenne puhtauden yllä-

pitoon, voisi auttaa siihen, että puhdistuspalvelualan koulutuksiinkin pyrittäisiin enem-

män. Moni saattaisi olla kiinnostunut puhdistuspalvelualan työnjohtotehtävistä tai sii-

vousalan tutkimustoiminnasta.  

 

Koulutuksen vetovoimaisuuteen oppilaitoksissa vaikuttavat Siikaniemen tutkimuksen 

mukaan myös oppilaitoksen opetussuunnitelma ja sen rakenne, koneet, opetusvälineet, 

koulutuksesta saatava tieto sekä oppilaitoksen ilmapiiri. Tärkeitä vetovoimaisuudessa 

ovat myös oppilaitoksen työelämäyhteydet ja miten työssä oppimiskohteet ottavat ”har-

joittelijan” vastaan. (Siikaniemi 2005, 52 – 60).   

 

Instituutiotason elementeistä yrityksen vaikutus ja makrotason elementeistä työelämä 

ovat myös tärkeitä. Monissa työpaikoissa laitoshuoltajat työskentelevät omana ryhmä-

nään ja tekevät siivoustyötä yrityksen muun toiminnan mukaan. Peruskouluissa siivouk-

sesta vastaavat henkilöt ovat opettajien ohella nimetty oheiskasvattajiksi. Oppilaitoksen 

johto ja opettajat huomioivat siivouksen ja opettavat sen myös positiivisella tavalla 

opiskelijoille. On kouluja, joissa keväällä ennen lukuvuoden päättymistä opiskelijat 

osallistuvat koulun perussiivoukseen, esimerkiksi puhdistamalla oman pulpettinsa lai-

toshuoltajan opastuksella. Mutta ikävä kyllä, on myös oppilaitoksia, joissa opiskelijat 

rangaistuksena esimerkiksi myöhästymisestä ”joutuvat” siivoamaan koulun tiloja.  
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3 KOTITALOUSOPETUKSEN KEHITTYMINEN  

 

3.1 Kodin kotitalousopetuksesta yhdistysten järjestämiin koulutuksiin 

 

Kotitalousopetuksen alkuvaiheiden tarkastelussa on tarpeellista tutustua sekä kodeissa - 

että seurakunnallisissa toiminnoissa annettavan kasvatuksen vaikutukseen. Jo pienestä 

pitäen tytöille opetettiin oman kodin ja perheen hoitamisen tärkeys. Yksi hyvän emän-

nän tunnusmerkeistä oli siisti koti. Miehet puolestaan saivat keskittyä kodin ulkopuoli-

siin tehtäviin ja elannon hankkimiseen antagonistisen sukupuolimallin mukaisesti. Oppi 

siirtyi äidiltä tyttärelle ja anopilta miniälle suusta suuhun periaatteella sekä havainnoi-

malla että jäljittelemällä taitavampien työtä. 

 

Kodin ja suvun vaikutusta kasvatukseen korostavat myös Elias Lönnrotin kokoamat 

Kalevalan runot 1849 (uusi Kalevala) kansan keskuudesta. Runoissa käsiteltiin muiden 

elämän oppien lisäksi kodinhoidon tärkeyttä, esimerkiksi morsianta ohjeistettiin miehe-

lään mennessä seuraavanlaisesti: 

 

„Vaan tupahan tullessasi, 
Tule neljänä tupahan: 
Vesikappanen käessä, 
Lehtiluuta kainalossa, 
Tulitikku hampahissa 
Itse ollet neljäntenä. 

 
„ Ala sillat siivoella, 
Lautalattiat la´aista: 
Visko vettä lattialle, 

Elä visko lapsen päälle! 
 

 
(Heporauta toim. 1967, 81.) 
 
 
Uskonnolla oli 1800-luvulla laaja valta ihmisiin. Kodin kasvattavaa ja sivistävää vaiku-

tusta toivat papit esille saarnoissaan, joita kuunneltiin tarkkaavaisesti. Luostarit olivat 

myös aikansa tärkeitä ”kouluja”. Esimerkiksi Kervinen kirjoittaa Kotitalouslehden ar-

tikkelissaan (2/2004, 16), että Piritan nunnaluostarin jäämistöstä on löydetty ”Kodin 

pienet työvälineet” – oppikirja, jossa esitellään veitsien muotoilun tärkeyttä käyttäjäys-

tävällisyyteen. 
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Kodin ja kirkon kasvatusopit alkoivat saada kannatusta 1800-luvulla ja useita arvoval-

taisia henkilöitä kannatti kotitalousopetuksen järjestämistä naisille, myös keisari Alek-

santeri II antoi senaatille kehotuksen kohottaa kansansivistystä. Tärkeimpänä päämää-

ränä oli kotiolojen parantaminen, jolloin nainen voi keskittyä kodin hoitamiseen ja las-

ten kasvattamiseen, joka edesauttoi omalta osaltaan kansallistunteen kohottamista. (Ko-

titalousoppilaitosten rehtorit ry toim.1992, 7.) Toinen suuri vaikuttaja oli Johan Wil-

helm Snellman (1806–1881), joka pyrki vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja 

kiinnitti myös erikoisesti huomiota naisten koulutukseen. Ollila kuvaa kirjassaan ”Suo-

men kotien päivä valkenee” (1993, 30–31), että Snellmanin tarkoittama koulutus käsitti 

kuitenkin vain kotitalousopetuksen oman kodin ylläpitämiseen, muutoin hän vastusti 

voimakkaasti naisten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.  

 

Agathon Meurman oli myös suuri vaikuttaja ja vuonna 1858 hän esitti kirjoitelman 

Suomettaressa, jossa ehdotti, että talonpoikien tyttärille annettaisiin opetusta ruoan lai-

tossa, kasvimaan hoitamisessa, karjan hoidossa ja kehräämisessä. Köyhille tytöille pe-

rustettiinkin vuonna 1846 Kuopiossa koulu, jota ylläpiti Rouvasväen yhdistys. (Kotita-

lousoppilaitosten rehtorit ry toim.1992, 17, 21). Erilaisten yhdistysten tukitoimet olivat 

tärkeitä kansan sivistämisessä ja taloudellisen elämän kehittämisessä suurten katovuosi-

en jälkeen. 

 

Eri puolille maata alkoi nousta ”köyhille tytöille” tarkoitettuja suomenkielisiä kansa-

kouluja ja Suomen naisyhdistys antoi myös oman voimakkaan sysäyksen kotitalousope-

tukselle, mm. Kuopion pedagoginen keittokoulu aloitti toimintansa vuonna 1892. Keit-

tokoulu oli tarkoitettu lähinnä herrasväen tyttärille ja kyökkipiioiksi aikoville. (Kotita-

lousoppilaitosten rehtorit ry toim.1992, 19.) Muita yhdistyksiä, jotka kannattivat kotita-

lousopetusta, olivat Tampereen Työväenyhdistys, Marttayhdistys sekä Raittiusyhdistyk-

set. 

 

Koulutuksen myötä mahdollistettiin myös naisten kansalaisoikeuksien parantaminen. 

Naisilla oli mahdollisuus työllistää itsensä, jolloin riippuvuus aviomiehestä pieneni 

huomattavasti. Minna Canth puolestaan suhtautui kotitalousopetukseen kuitenkin vara-

uksellisesti, sillä hän ei halunnut, että kotitalousopetus liitettäisiin vain naisille kuulu-

vaksi (Ollila 1993, 66–67). Kotitalousoppilaitosten rehtorien toimittaman kirjan ”100 
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vuotta ammatillista kotitalousopetusta” (1992, 17) mukaan Canth toi esille naisten ase-

man epäkohtia näytelmissään ja lehtiartikkeleissaan. Hänen vaatimuksensa oli, että jo-

kainen nainen voisi hankkia sellaisen koulutuksen, jolla voisi ansaita elantonsa.  

 

Ollilan (1993, 19–28) mukaan Marttayhdistys oli yksi sitkeimmistä kotitalousopetuksen 

kannattajista. Naisten koulutuksen avulla suomalaisten kansallistunnetta voitiin lisätä ja 

kasvatuksella olisi suuri vaikutus lapsiin. Lucina Hagman kokosi ympärilleen säätyläis-

rouvia, joiden pyrkimyksenä oli perustaa yhdistys kotien sivistämiseksi. Monien selvi-

tysten jälkeen Keisarillinen Suomen Senaatti salli Martta-yhdistyksen perustamisen, 

joka perustettiin vuonna 1899.  

 

Martta-järjestö perusti kaksi talouskoulua 1920–luvulla Turkuun ja Karjalaan (Ollila 

1993, 107–108). Martta-liiton neuvonta-ohjelma keskittyi 1950-luvulla kotitalouden 

erilaisiin työsuorituksiin. Kodinhoidossa opetettiin puhtauden terveydenhoidollista, käy-

tännöllistä, taloudellista ja esteettistä merkitystä sekä käytännöllisiä työsuorituksia. 

(Haltia 1974, 38.) Ollilan (1993, 110–112) mukaan kotitalouden tieteellistämistä 

edesauttoi 1930–luvulla toiminnanjohtajaksi valittu Elli Saurio, joka vuonna 1947 väit-

teli tohtoriksi aiheenaan maalaisemännän ajankäyttö. Vuodesta 1950 lähtien Saurio toi-

mi Helsingin Yliopiston kodin taloustieteen professorina.  

 

Kotitalousopetuksen kehittämistä kannattivat 1800- ja 1900-luvun alussa merkittävien 

yksittäisten henkilöiden lisäksi erilaiset kansalaisyhdistykset, esimerkiksi Suomen 

Naisyhdistys, Tampereen Työväenyhdistys, Marttayhdistys, Raittiusyhdistykset ja Rou-

vasyhdistykset. Koulutuksen myötä mahdollistettiin naisten kansalaisoikeuksien paran-

taminen ja naisilla oli vihdoin mahdollisuus työllistää itsensä, jolloin riippuvuus avio-

miehestä pieneni huomattavasti. Martat perustelivat puhtauden tärkeyttä terveydellisillä 

syillä ja mielestäni tämä on hyvä perustelu vielä tänäkin päivänä. Olisi myös syytä poh-

tia, kuinka moni vanhempi nykyään opettaa lapselleen siivouksen tai ruoanlaiton aakko-

set kotona ja minkälaisella asenteella opetus tapahtuu. Onko siivous vastenmielistä, jota 

aikuisten on pakko tehdä vai voiko tilanteesta luoda positiivisen kokemuksen?  
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3.2 Talous- ja emäntäkoulujen opinnoista ammatillisiin opintoihin  

 

Naisille suunnattu koulutus painottui kodin kotitaloustehtäviin 1800- luvun loppupuo-

lella ja 1900- luvun alussa. Elinkeinoelämän laajentuessa tarvittiin yhä enemmän työn-

tekijöitä ruoan valmistukseen, kodin hoitoon ja puhtaanapitoon kodin ulkopuolelle. Ta-

lous- ja emäntäkoulujen avulla naisille avautui mahdollisuus työskennellä palkkatyössä 

esimerkiksi kotiapulaisina varakkaimmissa perheissä. 

 

Talouskouluja perustettiin eri puolille Suomea 1900-luvulla, esimerkiksi vuonna 1890 

Tampereelle perustettiin kannatusyhdistys, jonka tehtävänä oli perustaa talouskoulu 

nuorille tytöille. Varsinaisena alullepanijana voidaan pitää vuonna 1888 työnjohtaja 

Fredrik Lundelinia, joka esitti Tampereen työväenyhdistyksen johtokunnan kokoukses-

sa talouskoulun perustamista. Vuonna 1892 perustettiinkin talouskoulu Tampereelle, 

Kuopioon ja Haapavedelle. (Kotitalousoppilaitosten rehtorit 1992, 12–14, 89.) 1900 – 

luvun alussa talouskouluja perustettiin mm. Joensuuhun (1919), Vaasaan ja Kauhajoelle 

(1920), Lappeenrantaan (1928) ja Jyväskylään (1929) (Kotitalousoppilaitosten rehtorit 

1992, 89–91).  

 

Kotitalousoppilaitosten rehtorien toimittaman kirjan ”100 vuotta ammatillista kotitalo-

usopetusta” (1992, 9–14) mukaan Talouskoulut kestivät yhden lukuvuoden eli noin 5 

kuukautta ja koulut pyrittiin pitämään kodinomaisina. Opetuksen tavoitteena oli kasvat-

taa naisia perhettä ja Suomen koteja varten. Oppiaineina talouskouluissa olivat ruoan-

valmistus ja kodinhoitotyöt. Joissakin kouluissa avattiin kahvila mm. Tampereen talo-

uskoulussa, joissa opiskelijat saivat opetusta myyntityöstä, tarjoilusta ja kassanhoidosta.  

  

Talouskoulujen lisäksi Senaattori Leo Mechelin ehdotti vuoden 1891 valtiopäivillä, että 

jokaiseen kuntaan perustettaisiin valtion ylläpitämä isäntä- ja emäntäkoulu. Emäntäkou-

luja perustettiin Haapavedelle (1892), Orimattilaan (1893), Sammattiin (1897), Tapio-

laan (1930), Aitooseen (1930) ja Inariin (1960). 1900–luvulla emäntäkouluja syntyi 

myös ruotsinkielisenä Verthalla skola för småbruk och egna hem (1906) sekä 

Korsholms Husmoderskola (1927). (Kotitalousoppilaitosten rehtorit 1992, 21, 89–91 ja 

Sysiharju 1995, 30.)  
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Emäntäkoulujen tehtävänä oli kasvattaa nuoria naisia perheenemännän tehtäviin ja elin-

keinoelämän valmiuksiin. Emäntäkoulut kestivät yhden vuoden ja oppiaineina olivat 

terveydenhoito, käsityöt, kirjanpito, kirjeenvaihto, yhteiskuntaoppi, suomenkielinen 

kirjallisuus, ravinto-oppi, kasvitarhan hoito, laulu ja voimistelu. Emäntäkouluopetus 

päättyi keskiasteen koulunuudistuksen myötä (Kotitalousoppilaitosten rehtorit 1992, 

28), mutta talouskoululinjoja on edelleen ammatillisissa oppilaitoksissa. Oppiaineiden 

sisältö on jonkin verran muuttunut, mutta pääasiassa talouskouluissa keskitytään edel-

leen oman talouden hoitoon.  

 

Järvenpäähän perustettiin vuonna 1927 Kotitalousopettajaopisto emäntäkoulun- ja opet-

tajakurssin opiskelijoille.  Oppiaineita opettajiksi aikoville olivat mm. kasvatus- ja ope-

tusoppi, kodin hoito, yleinen ruokatalous-oppi, ruoanvalmistus, bakteriologia ja yleiset 

aineet. Opettajat sijoittuivat suurimmaksi osaksi talousopettajiksi, mutta myös konsu-

lenteiksi ja neuvojiksi. Kotitalousopettajakoulutusta annettiin myöhemmin myös Keski-

Suomen Kotitalousopettajaopistossa (1947) ja Högvalla Seminarium:ssa Karjaalla 

(1959). (Kotitalousoppilaitosten rehtorit 1992, 41–49 ja Sysiharju 1995, 129–131.) 

 

Keskusammattikoulut aloittivat toimintansa 1946. Kouluissa suuntautumisvaihtoehdot 

painottuivat ruokatalouteen, mutta opiskelijoilla oli mahdollisuus valita myös kotitalou-

denhoitaja-, siivoustekninen opinto- tai kerroshoitajan opintolinja. (Nuotio 2000, 129.) 

Leskinen, Talka ja Pohjonen toteavat kirjassaan ”Ammatillisen aikuiskoulutuksen vai-

heet” (1997, 29), että ammattikurssitoiminta aloitettiin vuonna 1956, kun Kauppa- ja 

teollisuusministeriö antoi ammattikurssitoiminnan järjestämisestä ohjeet. Kurssit oli 

tarkoitettu korvaamaan sekä ammattikoulujen puutetta että sellaisille aloille ja olosuh-

teisiin, missä koulumuotoisen ammattiopetuksen saamiseen ei ollut käytännöllisiä tai 

taloudellisia mahdollisuuksia. 

 

Leskinen ym. (1997, 31, 77, 82–83) toteavat, että työttömien kouluttamisesta alkanut 

hätäapuluontoinen toimintamalli muuttui myöhemmin sodanajan korvaustyövoiman 

koulutukseksi, nuorison työllisyyskursseiksi, tilapäisiksi ammattikursseiksi ja työllisyyt-

tä edistäviksi ammattikursseiksi. Ensimmäiset kurssikeskukset perustettiin kuntien ja 

valtion avustuksella vuonna 1970 Tampereelle, Seinäjoelle ja Lappeenrantaan. Palvelu-

alan koulutusaloja oli runsaasti vuonna 1970, tuolloin järjestettiin sairaala-apulaisen-, 

kotiavustajan- ja laitossiivoojan kursseja.  
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Kesikasteen koulutuksen uudistuksen myötä vuonna 1987 talous- ja emäntäkoulujen 

nimet muuttuivat koti- ja laitostalousoppilaitoksiksi. Koulutusammateiksi tulivat koulu-

asteella laitoshuoltaja, ruokahuoltotyöntekijä sekä maatilaemännän ja pesulatyöntekijän 

tutkinnot. Opistoasteelle vakiintuivat kotitalous-, ravitsemus-, siivous- ja pesulatekni-

kon tutkinnot. Opistoasteen tutkinnot antoivat valmiuksia esimiestyöhön työelämässä. 

Opistokoulutus uudistui vielä kerran vuonna 1996 kolmivuotiseksi koti-, laitostalous- ja 

puhdistuspalvelualan opistotutkinnoksi. (Nuotio 2000, 130.)  

 

Opistokoulutuksen etuna oli se, että nimike siivousteknikko oli selkeä ja antoi ulkopuo-

lisille tietoa henkilön suuntautumisesta. Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota käytännön 

siivoustyön hallintaan, joka on mielestäni eduksi siivoustyön esimiestehtävissä toimies-

sa. Opetus sisälsi siivousalan suunnittelu- ja kehittämistehtäviä, esimerkiksi siivous-

työmäärämitoitusta, kustannuslaskentaa, työpsykologiaa ja henkilöstöhallinnon asioita. 

Opistokoulutus jäi kuitenkin lyhyeksi ja tilalle tulivat ammattikorkeakouluopinnot ja 

näyttötutkinnot. 

 

Vähitellen työelämän tarpeet tunnistettiin ja kotitalousalalle muotoutui ammattinimik-

keitä. Talous- tai emäntäkoulun suoritus antoi pätevyyden laaja-alaisesti kodin hoitoon 

oman kodin ulkopuolella. Ammatillisista oppilaitoksista, kotitalousoppilaitoksista ja 

ammatillisista kurssikeskuksista valmistuivat laitossiivoojat, sairaala-apulaiset ja ker-

roshoitajat, joilla oli pätevyys hoitaa erilasten laitoksien puhtaanapito ammattitaitoisesti. 

Ammatit eivät sisältäneet pelkästään siivoustyötä, vaan työhön kuului muitakin tehtäviä, 

esimerkiksi sairaala-apulaisen työhön liitettiin huolenpitoon liittyviä tehtäviä. Opisto-

koulutuksen myötä valmistui myös esimiehiä puhdistuspalvelualalle, joista oli ollut pu-

laa, esimerkiksi siivoustyömäärämitoitusten käyttöönoton myötä. 

 

3.3 Puhdistuspalvelualan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintojen kehitys sekä 

tutkimustoiminta 

 

Opistokoulutus koki uudistuksen vielä kerran ja se liitettiin ammattikorkeakouluun. 

Ammattikorkeakoulut vakinaistettiin 1996 ja alan tutkintonimikkeeksi tuli restonomi. 

Tutkinnon voi suorittaa noin 30 erilaisen koulutusohjelman mukaan, joista kahdeksan 

ohjelmaa oli koti- ja laitostalousalan opintoja. Puhtauspalvelualalle suuntautunut am-

mattikorkeakoulututkinto tuottaa siivousteknikon erikoisammattitutkinnon muodollisen 
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pätevyyden, mutta on sisällöltään laaja-alaisempi. Koulutus tähtää siivousalan tuotanto-, 

suunnittelu-, johto-, markkinointi- ja kehittämistehtäviin. (Kujala & Wilkman 2006, 

159–160.) 

 

Toimitilapalveluihin suuntautunut restonomin tutkinto ei ole saavuttanut nuorten suo-

siota, sen sijaan aikuiskoulutusversiona restonomin tutkinto on ollut suositumpi. Res-

tonomin tutkintoa on moitittu liian teoria-painotteiseksi, sillä kehittämis- ja suunnittelu-

tehtävissä olisi hyvä hallita teorian lisäksi puhdistuspalvelualan käytännön perusasiat. 

Restonomin tutkintoa tarkastelen lähemmin kohdassa 4.6. 

 

Suomalainen kotitaloustiede sai vaikutteita sekä Yhdysvalloista että Saksasta (Ollila 

1993, 104–107). Näistä maista saatujen kokemusten perusteella Suomessakin lähdettiin 

ajamaan kotitalousalan tieteellistämistä. Ponnistelut tuottivatkin tuloksia ja vuonna 1950 

Elli Saurio nimitettiin Helsingin yliopiston kodin taloustieteen professoriksi (Ollila 

1993, 112–113.) Kodin teknologia sai oman professuurinsa vasta vuonna 1969 (Sysihar-

ju 1977, 99, 151). 

 

Kotitaloustieteen kehittämisen avulla perheenemännän työtä alettiin tutkia, sillä kotita-

loustyötä haluttiin keventää ja työtehoa lisätä. Työn rationalisoiminen edellytti kaikkien 

töiden tarkkaa suunnittelua etukäteen. Sen lisäksi kiinnitettiin huomiota tarkoituksen-

mukaisiin työskentelyolosuhteisiin ja oikeisiin työvälineisiin. (Ollila 1993, 112–114.) 

Kodin teknologian opetuksessa painotettiin kemiaa ja fysiikkaa, joita tarvittiin materiaa-

lien, koneiden ja aineiden tutkimisessa ja kehittämisessä. (Kujala & Wilkman 2006, 

162).  

 

Puhdistuspalvelualan tutkimukset painottuivat 1970-luvulla siivousteknologisiin aihei-

siin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tutkimukset käsittelivät erilaisten 

materiaalien puhdistuvuutta ja elimistön kuormittuvuutta siivoustyössä, esimerkkinä 

Vaskon pro gradu (1975) ”Ikkunanpesun kuormittavuus”. Siivousteknologisten aiheiden 

lisäksi 1980- ja 1990- luvuilla tutkimusaiheiksi nousivat työviihtyvyys, kehittävä työn-

ohjaus ja ammattisiivouksen määrittely, esimerkiksi Aulangon pro gradu (1981) ”Työ-

viihtyvyys ja sairaala-apulaisten poissaolot”. Kasvatustieteiden laitokselta ilmestyi 

vuonna 1984 Engeströmien tutkimus siivoustyön hallinnasta ja siivoojien laadullisesta 
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koulutustarpeesta ja Tampereen yliopistosta ilmestyi Peltokorven väitös (1996) ”Orga-

nisaation toiminnan kulttuurinen muutos sairaalan huoltopalveluyksikössä”. 

 

Siivousalan koulutukseen ja alan yleiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä 

tutkimuksia ilmestyi vasta myöhemmin, joissa käsiteltiin mm. ammatillisuutta, työssä-

oppimista ja siivousalan kilpailuttamista, esimerkiksi Jorosen väitöskirja (1993) “Am-

matillisen kasvun edellytykset organisaatiossa”. Muita uusia alueita 1990-ja 2000-

luvulla Helsingin yliopistossa valmistuneissa tutkimuksissa olivat sisäilma- ja puhdasti-

latutkimukset, ammattisiivouksen määritteleminen sekä ammatillinen kasvu, esimerk-

keinä Reunasen pro gradu (2004) ”Kulumisen vaikutus muovipäällysteiden puhdistu-

vuuteen” ja Haran pro gradu (2005) ”Puhdastilan pintapuhtauden määritysmenetelmät 

lääkevalmistuksessa”.  

 

Helsingin yliopiston lisäksi puhdistuspalvelualaan liittyviä tutkimuksia on ilmestynyt 

myös Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta 1900- ja 2000-luvulla. Tutkimuksia on 

tehty eri pintamateriaalien puhdistumisesta ja puhdistusaineista, esimerkiksi Jäppisen 

lisensiaattityö (2005) ”Erilaisten moppikuitujen puhdistus- ja liansitomiskyvyn testaus” 

sekä Suontamon väitöskirja (2004) ”Development of a test Method for Evaluating the 

Cleaning Efficiency of Hard-surface Cleaning Agents”. Tutkimuksessa Suontamo kehit-

ti pesutestilaitteiston ns. siivoussimulaattorin.  

 

Joensuun yliopistossa Käyhkö on tutkinut puhdistuspalvelualan ammatillista koulutusta 

lisensiaattityössään (2001) ”Siivoojaksi ja kunnon naiseksi, etnografinen tutkimus sii-

vousalan ammattilaiseksi kouluttautumisesta ammattioppilaitoksen arjessa”. Vuonna 

2006 Käyhkö on tehnyt osittain puhtauspalvelualaa käsittelevän, mutta pääasiassa työ-

läistyttöjen elämää ja kasvatusta käsittelevän väitöskirjan ”Siivoojaksi oppimassa, etno-

grafinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa”.   

 

Yliopistojen lisäksi on myös muita laitoksia, joissa tehdään ja on tehty siivousalaan liit-

tyviä tutkimuksia, mm. Työtehoseura, VTT, Työterveyslaitos ja ammattikorkeakoulut. 

Työterveyslaitoksella on tehty runsaasti tutkimusta siivousalan fyysisestä ja henkisestä 

kuormittuvuudesta. Käynnissä olevia tutkimuksia on useita, esimerkkinä tutkimus ”Ter-

veyden, toiminta- ja työkyvyn muutokset siivoojilla: kymmenen vuoden seuranta”, jossa 
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tutkimuksen tavoitteena on selvittää siivoojien ja siivoustyönjohdon terveyden ja toi-

mintakyvyn muutoksia yhdentoista vuoden aikana (Hopsu, Holopainen & Ranta 2006).  

 

3.4 Kotitalousopetuksen kehittymisen tarkastelua 

 

Tarkasteltaessa kotitalousopetuksen kehitysvaiheita, voidaan todeta, että kehitys 1800-

luvulta lähtien on ollut suhteellisen nopeaa ja muutokset ovat olleet suuria. Muutokset 

ovat tapahtuneet koulutusmuodoissa ja alan arvostuksessa. Kotitalousala on edelleen 

naisvaltaista, mutta vierastyövoiman lisääntyessä, miehiäkin on ilmaantunut alalle.  

 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet puhdistuspalve-

lualan koulutukseen. 1900-luvulla siivoustyöntekijöitä tarvittiin yhä enemmän sekä jul-

kishallinnossa että yksityisellä sektorilla. Talous- ja emäntäkoulut aloittivatkin toimin-

tansa 1900-luvun alussa, keskusammattikouluihin perustettiin siivousteknisiä opintolin-

joja 1940-luvulla, palvelualan koulutusta järjestettiin aikuiskoulutuskeskuksissa 1970 - 

ja 1980 - luvuilla ja kotitalousoppilaitoksissa. Puhdistuspalvelualan koulutuksen suorit-

taneet opiskelijat sijoittuivat eri siivousalan työtehtäviin, mm. terveydenhuollon laitok-

siin, erilaisiin virastoihin, teollisuuteen sekä hotelleihin. 

 

Opistokoulutuksen myötä siivousalalle valmistui esimiehiä. Siivousteknikot sijoittuivat 

siivousalan esimiestehtäviin, esimerkiksi siivoustyön mitoittajiksi, siivoustyönohjaajik-

si, -johtajiksi ja siivouspäälliköiksi. Opettajakoulutuksessa keskityttiin pedagogisiin 

opintoihin, joista erotettiin ammatillinen koulutus. Auskultoiminen tapahtui opistotasoi-

sen koulutuksen ja työkokemuksen jälkeen. (Kujala & Wilkman 2006, 160–162.) Myös 

kotitalousalan tutkimustoiminta sai vauhtia, kun siivoustyöhön tarvittavia koneita, väli-

neitä ja aineita tarvittiin nopeuttamaan ja helpottamaan siivousta. 

 

Alan arvostus on noussut hiljalleen, mm. yliopisto- ja ammattikorkeakoulutustasoisen 

koulutuksen ja tutkimuksen myötä. Engeströmit tutkivat 1984 siivoustyön hallintaa sekä 

siivoojien laadullista koulutustarvetta, 2000 -luvulla Poutiainen on tutkinut käsityksiä 

ammattitaitoisuudesta ja Työterveyslaitoksella on meneillään tutkimuksia siivoojien 

toimintakyvystä sekä ergonomiasta. Luvussa 5 olen käsitellyt, millaista ammattitaitoa, 

ammatillista kompetenssia ja ammatillista kasvua puhdistuspalvelualalla tarvitaan.  
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4  PUHDISTUSPALVELUALAN  NYKYINEN KOULUTUS 

 

4.1 Puhdistuspalveluala Suomen koulutusjärjestelmässä 

 

Suomen koulutusjärjestelmässä lasten koulutus aloitetaan esiopetuksella 6 vuoden iässä, 

oppivelvollisuus alkaa seuraavana vuonna ja perusopetus kestää 16 ikävuoteen asti. Pe-

rusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuuky-

kyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja 

(OPH 2006). Ennen lukio - tai ammatillista koulutusta puhtausalaan liittyvää opetusta 

käsitellään perusopetuksen aikana kotitaloustunneilla. Oppiaineessa käsitellään lyhyesti, 

mutta mielestäni kuitenkin aika kattavasti, ruoan valmistuksen lisäksi siivoukseen ja 

pyykkihuoltoon liittyviä aiheita. 

 

Kuviossa 2. on Opetushallituksen kuvaama Suomen koulutusjärjestelmäkaavio (2006). 

Varsinaista puhdistuspalvelualaa on mahdollisuus opiskella monissa ammatillisissa op-

pilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa. Joissakin ammattikorkeakouluissa opinnois-

sa voi suuntautua toimitilapalveluihin tai muutamissa yliopistoissa voi opiskella puhdis-

tuksen teknologiaan liittyviä aiheita. Puhdistuspalvelujen perustutkinnon voivat suorit-

taa sekä nuoret että aikuiset ammatillisissa oppilaitoksissa, jolloin heillä on mahdolli-

suus hakea ammattikorkeakouluihin. Aikuiset voivat suorittaa puhdistuspalvelujen pe-

rustutkinnon, laitoshuoltajan ammattitutkinnon, siivoustyönohjaajan – tai siivoustekni-

kon erikoisammattitutkinnon, esimerkiksi aikuiskoulutuskeskuksissa, mutta ne eivät 

anna suoranaista jatkokelpoisuutta ammattikorkeakouluun.  Ammattitutkinnolla voi 

hakea vain vastaavalle alalle ja erikoisammattitutkinnolla voi hakea vain, jos se täyden-

tää jotain toista tutkintoa (Pirinen, Lepola & Simola toim. 2007, 18).  
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KUVIO 2.  Suomen koulutusjärjestelmäkaavio (OPH 2006) 

 

 

4.2 Puhdistuspalvelualan perustutkinto 

 

Puhdistuspalvelualan perustutkinnon suorittamisella valmistuu toimitilahuoltajaksi. 

Toimitilahuoltajaksi voi opiskella joko nuorisoasteella ammatillisessa peruskoulutuk-

sessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti tai suorittamalla toimitilahuoltajan 

perustutkinnon näyttötutkinnon perusteiden mukaisesti ammatillisessa oppilaitoksessa, 

aikuiskoulutuskeskuksessa, erityisoppilaitoksessa tai kansanopistossa. Koulutukseen 

voivat hakeutua sekä nuoret että aikuiset. 
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Ammatillinen peruskoulutus muodostuu seuraavista opinnoista:  

- ammatilliset opinnot, 90 opintoviikkoa 

- yhteiset opinnot, 20 opintoviikkoa 

- vapaasti valittavat opinnot, 10 opintoviikkoa 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin liitetään ammattiosaamisen 

näytöt, jotka otetaan käyttöön kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa viimeistään 

elokuussa 2006 alkavissa koulutuksissa. Haltia (2006, 200–219) esittää artikkelissaan 

”Ammattiosaamisen näytöt – mitä ja miksi?”, miten ammattiosaamisen näytöt eroavat 

aikuisten tutkintoperusteisista näytöistä. Hän tähdentää, että esimerkiksi nuorten näyttö-

jä ei välttämättä tarvitse järjestää työelämässä, vaikka niin suositellaan. Näyttöjen arvi-

ointien tulisi kuitenkin perustua kokonaisvaltaisiin työtehtäviin, joissa edellytetään teo-

riatiedon yhdistämistä käytäntöön. Samoin kuin aikuisten näyttötutkinnoissa ammat-

tiosaamisen arviointitilanteessa arvioijien ja arvioitavien tulee olla suorassa vuorovaiku-

tuksessa keskenään.  

 

Ammatilliset opinnot sisältävät ammattialaan liittyvää laaja-alaista perusosaamista ja 

jonkin osa-alueen erikoistuneempaa osaamista. Ammatillisiin opintoihin sisältyy vähin-

tään 20 opintoviikkoa työssäoppimista. Yhteisiä opintoja ovat äidinkieli, kielet, mate-

matiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto 

sekä taide - ja kulttuuri. Vapaasti valittavat opinnot voi valita kiinnostuksen ja ammatil-

lisen suuntautumisen mukaan. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla joko ammatillisia 

tai yleissivistäviä ja niitä voi valita oman oppilaitoksen lisäksi myös muiden ammatillis-

ten oppilaitosten tai lukioiden tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi liittää 

myös hyväksyttävää työkokemusta. (http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/tutkinnot/ ammatil-

linen_perustutkinto/ 2006.) 

Ammatillisten opintojen rinnalla voi opiskella myös lukio-opintoja ja osallistua ylioppi-

laskirjoituksiin. Monet ammatilliset oppilaitokset järjestävät lukio-opintoja yhteistyössä 

päivä- ja aikuislukioiden kanssa. Vähintään 2,5 -vuotista ammatillista perustutkintoa 

suorittavilla on oikeus osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin myös 

ilman lukio-opintoja. (http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/tutkinnot/ammatillinen_ perus-

tutkinto/ 2006.) 
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Kolmevuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka 

mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopisto-opintoihin. 

Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus am-

mattikorkeakouluun. Yliopistoasetuksen nojalla yliopisto voi halutessaan todeta, että 

myös näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tuottaa opintoja varten riit-

tävät tiedot ja valmiudet ja kelpoisuuden yliopisto-opintoihin (opetusminiteriön kirje 

11.5.1999, drno 21/500/99, Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98, Yliopistoasetus 

115/98, Laki ammattikorkeakouluopinnoista 255/95, Opetusminiteriön määräys kelpoi-

suudesta ammattikorkeakouluopintoihin 30.12.1998, dnro 18/011/98). 

 

Aikuiset voivat osoittaa toimitilahuoltajan perustutkinnossa vaadittavan ammattitaidon 

näyttötutkintojen avulla. Näyttötutkintotilaisuudet voivat sisältää käytännön työtehtäviä, 

kirjallisia ja suullisia tehtäviä. Näyttötutkinnon voi suorittaa aikaisemman koulutuksen 

ja työkokemuksen perusteella, mutta tutkinnon suorittamiseen järjestetään myös valmis-

tavaa koulutusta. Tutkintojärjestelmän tavoitteena oli ja on edelleen kehittää oppilaitos-

ten työelämäyhteyksiä huomioiden työelämän ja aikuisväestön tarpeet. 

Puhdistuspalvelualan perustutkinnon toimitilahuoltajan tutkinnossa ammatillisiin tavoit-

teisiin kuuluvat työskentely asiakaslähtöisesti sekä palvelu- ja markkinointihenkisesti. 

Toimitilahuoltajan tulee pystyä työskentelemään ryhmässä, mutta myös yksin, oma-

aloitteisesti. Tiedollisesti toimitilahuoltajan tullee hallita puhdistuksen teknologia sekä 

ergonominen ja taloudellinen työskentely. Tutkinnon perusteissa painotetaan myös, että 

puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneen on osattava työskennellä monikulttuu-

risessa työympäristössä sekä oltava suvaitsevainen, joustava ja tasa-arvoinen työyhtei-

sössään. 

Tutkinnon perusteissa toimitilahuoltajan ammattitaito vaatimuksissa edellytetään seu-

raavia asioita: Toimitilahuoltajan tutkinnon suorittaneen on osattava neuvoa ja opastaa 

toimipaikan asiakkaita sekä hoitaa tavallisimmat toimistotehtävät ja kokousjärjestelyt 

ja -tarjoilut. Hänen on lisäksi osattava huolehtia toimitilojen viihtyisyydestä ja kiinteis-

tönhoidosta.(http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/ops/puhdistus.pdf/OPH/2006.) 

Jokaisessa puhdistuspalvelualan tutkinnossa kiinnitetään huomiota ympäristöystävälli-

seen sekä laadulliseen toimintaan. Siivousalalla on monia asioita, joista voidaan valita 



                                                              27 
 

vähemmän luontoa rasittava vaihtoehto, esimerkiksi siivousaineen, – välineen tai -

koneiden valinnoissa.  

4.3 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 

Suomessa näyttötutkintojärjestelmä perustettiin vuonna 1994, jolloin annettiin sitä kos-

keva ammattitutkintolaki- ja asetus. Ammattitutkintojen edeltäjinä voidaan pitää amma-

tillisia pätevyystutkintoja, joita koskevan lain ammattitutkintolaki kumosi (Vihervaara 

2001, 18). Ammattitutkinto koostui sekä tietopuolisesta - että työkokeista. Opetushalli-

tus hyväksyi koetehtävät, jotka tutkintojen toimeenpanijat olivat laatineet. Vuonna 1976 

annettiin laitossiivoojan ammattitutkinnoista ohjeet.  Erona nykyisiin näyttötutkintoihin 

ovat mm. pätevyyserot. Ammatillisiin pätevyystutkintoihin saattoivat osallistua vain 

henkilöt, jotka olivat suorittaneet ammatillisen oppilaitoksen ko. ammattialaa vastaavan 

2- tai 3-vuotisen opintolinjan, lisäksi vaadittiin työkokemusta.  

Näyttötutkintoja ovat vuoden 1999 alusta lähtien säädelleet ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta annettu laki (631/1998) ja asetus (812/1998), 1.01.2006 astui voimaan Laki 

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (1013/2005) sekä asetus 

(1202/2005). Uudessa laissa ja asetuksessa muutoksia tulee mm. järjestämissopimuk-

siin, tutkintotoimikuntien työskentelyyn sekä henkilökohtaistamiseen. Aikuisille suun-

natut tutkinnot on kehitetty yritysten ja aikuisväestön tarpeisiin. Tarkoituksena on viedä 

tutkinnot lähemmäksi itse työtehtäviä ja tuoda esille valmiuksia, joita työntekijä tarvit-

see työssään. Tarkoituksena on myös nostaa ikääntyvän aikuisväestön koulutustasoa. 

Näyttötutkintoja ovat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.  

Laitoshuoltajan ammattitutkinnossa vaaditaan alan ammattityöntekijän ammattitaito 

sekä kolmen vuoden työkokemus. Tutkinnon perusteiden mukaisesti ammattitutkinto 

muodostuu kahdesta pakollisesta - ja kolmesta valinnaisesta osasta. Pakollisia osia ovat 

siivouspalvelujen tuottaminen ja perussiivouspalvelut. Valinnaisia osia ovat tekstiilien 

huoltopalvelut, huolenpitopalvelut, välinehuoltopalvelut, ateriapalvelut, aula- ja koko-

uspalvelut, kiinteistönhuoltopalvelut, viherkasvien huolto ja asiakastilojen viihtyisyy-

destä huolehtiminen, ympäristön huoltopalvelut, kielitaito palvelutilanteessa, yrittäjyys 

puhdistuspalvelualalla, erityiskohteiden siivouspalvelut, tuhoeläinten torjuntapalvelut ja 

muun ammattitutkinnon tutkinnon osa. 
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Laitoshuoltaja on siivouksen asiantuntija. Hän tekee asiakaskohteessa vastuualueensa 

palvelusopimukseen kuuluvat siivous- ja muut palvelutyöt itsenäisesti, asiakaslähtöises-

ti ja laadukkaasti sovitun puhtaustason mukaan. (Opetushallitus, 2005).    Laitoshuolta-

jan ammatissa tarvitaan sekä siivouksen suunnittelua että työn laadukasta toteuttamista 

ja kehittämistä.  Tutkinnon suorittaneen työ edellyttää monipuolista osaamista ja laitos-

huoltajan toimenkuva onkin laajentunut, hänen työhönsä voi kuulua erilaisia palveluja, 

jotka yhdistetään puhtaanapidon kanssa joustavaksi palvelukokonaisuudeksi.  

Opetushallituksen tutkinnon perusteiden mukaisesti laitoshuoltaja työskentelee yhteis-

työssä asiakkaiden, työyhteisön jäsenten ja muiden ammattiryhmien kanssa, jolloin hä-

neltä palvelutyössä edellytetään oma-aloitteisuutta sekä vuorovaikutus-, viestintä- ja 

asiakaspalvelutaitoja. Laitoshuoltaja voi työskennellä puhdistuspalvelualan ammattilai-

sena erilaisilla nimikkeillä, esimerkiksi siivooja, porras- tai laitossiivooja, laitoshuoltaja, 

laitosapulainen, sairaalahuoltaja, kouluhuoltaja, kerroshoitaja, palveluvastaava, päiväko-

tiapulainen, hoitoapulainen tai teollisuussiivooja. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai 

itsenäisenä ammatinharjoittajana Opetushallituksen näyttötutkintotilastojen mukaan 

(http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/ 2006) vuonna 2005 laitoshuoltajatutkinnon suoritta-

neita oli 1540 henkilöä, joista naisia oli 1501 eli 97,5 %. 

4.4 Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 

 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan puhdistuspalvelualan laaja 

tehtävien hallintaa. Ilman valmistavaa koulutusta, työkokemusta tulee olla vähintään 

viisi vuotta, jotta tutkinnon suorittamiseen voi osallistua suoraan työelämästä. Siivous-

työnohjaajan erikoisammattitutkinnossa siivouksen monipuolisen hallinnan lisäksi tut-

kinnon suorittajan tulee hallita työhön perehdyttäminen ja ohjaaminen, siivous- ja mui-

den töiden organisointi sekä työn kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Tutkinnon suorit-

tajan tulee myös hallita työntekijöiden kannustaminen uuden oppimiseen ja oman työn 

kehittämiseen.  

 

Opetushallituksen siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon perusteissa (OPH, 

2006) yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kuvataan seuraavanlaisesti: Siivoustyönohjaaja 

työskentelee yhteistyössä asiakkaan, työyhteisön jäsenten ja muiden ammattiryhmien 

kanssa. Siksi työssä edellytetään aktiivisuutta sekä viestintä-, vuorovaikutus-, asiakas-
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palvelu- ja yhteistyötaitoja. Työtekijöiden perehdyttäminen ja ohjaaminen sekä palvelu-

jen organisoiminen edellyttävät häneltä myös ihmissuhde-, suunnittelu- ja päätöksente-

kotaitoja.  

 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon pakolliset osat ovat siivoustyön ohjaami-

nen ja siivouspalvelujen organisointi. Valinnaisista osista tulee valita yksi pakollisten 

lisäksi. Valinnaiset osat ovat kielitaito ohjaustilanteissa, monikulttuurisuus siivoustyön 

ohjaamisessa, ympäristönhuoltopalvelujen ohjaaminen ja neuvonta, yrittäjyys puhdis-

tuspalvelualalla ja muun erikoisammattitutkinnon osa. Valinnaisissa osissa on pyritty 

huomioimaan työkohde, jossa tutkinnon suorittaja työskentelee, esimerkiksi kielitaitoa 

ohjaustilanteissa ja monikulttuurisuus siivousalalla -osia tarvitaan kohteissa, jossa työs-

kentelee paljon ulkomaalaisia työntekijöitä tai asiakkaina on ulkomaalaisia.  

Ympäristöhuoltopalvelujen ohjaaminen ja neuvonta on tullut yhä tärkeämmäksi tehtä-

väksi siivousalalla. Jätelaki ja – asetus tulivat voimaan 1993 ja jätteistä aiheutuvia ym-

päristöhaittoja säätelee keskeisesti myös Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojelu-

asetus (2000). Jätelaissa edellytetään jätteiden lajittelua ja se tuottaa monille hankaluuk-

sia, joten opastusta tarvitaan vielä paljon. Jätteiden lajittelu ja ympäristön huomioonot-

tava työskentely on tärkeää myös yrityksille ja organisaatioille. Moni organisaatio pyr-

kii liittämään laatusertifikaatin yhteyteen ympäristösertifikaatin.  

Valtio, kunnat, hoitolaitokset ja eri yritykset kilpailuttavat nykyään toimintonsa ja yksi-

tyisten siivousliikkeiden suosio on kasvanut. Useissa kunnissa siivous on liikelaitostettu 

ja oma siivous on myös aktiivisesti mukana kilpailussa. Ongelmana on se, että moni 

ostaja ei ”tiedä”, mitä ostaa eli ostetaan halvalla huonompaa palvelua, mitä kuviteltiin. 

Koulutuettu ja ammattitaitoinen puhdistuspalvelualan työntekijä on tuolloin avainase-

massa selventämässä palvelujen laatueroja. 

Tutkinnon perusteiden mukaisesti siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon suorit-

tanut voi työskennellä puhdistuspalvelualan ammattilaisena seuraavilla ammattinimik-

keillä: palveluohjaaja, siivoustyönohjaaja, ryhmän vetäjä, ryhmänvanhin tai tiimivas-

taava. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Opetushalli-

tuksen ammattitutkintotilastojen mukaan (http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/ 2006) sii-

voustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon suoritti vuonna 2005 85 henkilöä, joista 72 

oli naisia eli 85 % tutkinnon suorittaneista.  
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4.5 Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 

 

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnossa osoitetaan puhdistuspalvelualan laaja tehtä-

vien hallintaa, kuten siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnossakin. Ilman valmis-

tavaa koulutusta, työkokemusta tulee olla vähintään viisi vuotta, jotta tutkinnon suorit-

tamiseen voi osallistua. Siivousteknikon erikoisammattitutkinnossa painotetaan sii-

vousalan johtamista ja kehittämistä. Tutkinnon suorittajan tulee toimia siivoustyönjoh-

dollisissa tehtävissä tutkintoa suorittaessaan, jotta hän pystyy näyttämään kaikki tutkin-

non perusteissa vaadittavat ammattitaitokriteerit. Opetushallituksen määrittelemissä 

siivousteknikon erikoisammattitutkinnon perusteissa puhdistuspalvelualan esimiehen 

tulee osallistua koko organisaation kehittämishankkeisiin ja omalta osaltaan markkinoi-

da sekä konsultoida omaa toimialaansa.  

 

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittamiseen kuuluu kaksi pakollista osaa, 

jotka ovat toimitilapalvelujen johtaminen sekä toimitilapalvelujen suunnittelu ja kehit-

täminen sekä yksi valinnainen osa. Valinnaisina osina voivat olla tutkinnon perusteiden 

mukaan: kielitaito esimiestehtävissä, toimitilapalvelujen markkinointi, ympäristönhuol-

topalvelujen johtaminen ja kehittäminen, yrittäjyys puhdistuspalvelualalla tai jonkin 

muun erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa.  

 

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteissa käsitellään, millaisia 

asioita tutkinnon suorittajan tulee hallita toimitilapalvelujen johtamisessa. Johtamisen, 

perehdyttämisen ja ohjaamisen lisäksi tutkinnon suorittajan tulee hallita monipuolisesti 

käytännön siivoustyö ja ammattitekniikka. Hänen tulee hallita oman toimialansa johta-

mistyössään henkilöstöhallinto, johon kuuluvat henkilöstömäärän tarpeen arviointi, si-

jaistarpeen selvittäminen, henkilöstön rekrytointi, työhönotto, työsopimusten laatiminen 

sekä muut työlainsäädäntöön liittyvät asiat.  

 

Henkilöstön johtamiseen liittyviin tehtäviin kuuluivat oman johtamistavan analysointi ja 

kehittäminen, henkilöstön kehittäminen sekä ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen. Sii-

vousteknikon erikoisammattitutkinnon perusteissa edellytetään tutkinnon suorittajalta 

vahvaa taloudellista osaamista, esimerkiksi oman toimialan budjetin laadintaa sekä eri-

laisten siivousvälineiden, -menetelmien ja koneiden kustannusvertailua.  

 



                                                              31 
 

Toimitilapalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä siivousteknikon ammattitaitovaa-

timuksiin kuuluvat siivoustyömäärämitoituksen hallitseminen, koska siivoustyönteki-

jöiden määrä arvioidaan siivoustyömäärämitoitusten avulla. Tutkinnon suorittajan tulee 

osata soveltaa mitoitus käytäntöön. Uudisrakennuksissa tai saneerauksissa tutkinnon 

suorittajan tulisi toimia asiantuntijana tilojen ja materiaalien siivottavuuden arvioinnis-

sa. Esimerkiksi pintamateriaalin vääränlainen valinta tiettyyn kohteeseen, saattaa aiheut-

taa suuria kiinteistön hoitoon liittyviä kustannuksia rakennuksen koko elämänkaaren 

ajan. 

 

Siivousteknikon erikoisammattitutkinnon valinnaisissa osissa tutkinnon suorittaja voi 

valita omalle ammatilliselle kompetenssilleen sopivamman vaihtoehdon. Monikulttuuri-

sessa ympäristössä toimiessaan tutkinnon suorittajan on mahdollisuus valita kielitaito 

esimiestehtävissä. Mikäli tutkinnon suorittajalla on oma yritys tai hän on sitä suunnitte-

lemassa, yrittäjyys puhdistuspalvelualalla tukee tutkinnon kokonaisuutta. Monissa orga-

nisaatioissa jätteiden lajittelu ja organisointi ovat tuottaneet vaikeuksia, joten silloin 

ympäristöhuoltopalvelujen johtaminen ja kehittäminen on ollut tarpeellinen valinta tut-

kinnon suorittajalle. 

 

Siivousteknikon ammattitukintojen suorittaneiden määrä on ollut kasvussa ja Opetus-

hallituksen 2005 vuoden tilastojen mukaan erikoisammattitutkinnon suorittaneita oli 18 

henkilöä, joista naisia oli 18 eli 100 % (http://www.oph.fi/nayttotutkinnot/ 2006). Sii-

vousteknikon erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat toimia erilaisissa laitoksissa 

ja organisaatioissa siivouspäällikköinä, siivoustyönjohtajina ja palvelupäällikköinä. Li-

säksi yksityisellä sektorilla tutkinnon suorittaneiden ammattinimikkeitä voivat olla pal-

veluesimies sekä yhteys- tai tuotepäällikkö.    
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4.6 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto restonomi 

(AMK) sekä ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

 

Opistokoulutukset sulautuivat vähitellen ammattikorkeakouluihin ja kokeilujen jälkeen 

ensimmäiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin vuonna 1996 (Nuotio 2000, 130). 

Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinnot ja 

ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Ammattikorkeakouluihin voivat hakeutua opis-

kelijat, jotka ovat suorittaneet lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, ammatillisen 

perustutkinnon tai opistoasteen tutkinnon. (Kujala 2006, 44, Opintoluotsi 2006.) Pää-

sääntöisesti koulutus järjestetään lähiopiskeluna, mutta aikuisille on tarjolla myös mo-

nimuoto - opetuksena tapahtuvaa opiskelua. 

 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinnon eli Bachelor of Hos-

pitality Management–tutkinnon (AMK) laajuus on 210 - 270 opintopistettä ja opiskelu-

aika noin 3,5 – 4,5 vuotta. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan henkilö-

kohtaisen opetussuunnitelman teossa ja ne voivat lyhentää opiskeluaikaa. Tutkintonimi-

ke on restonomi. Vaihtoehtona on myös englanninkielinen Degree Programme in Facili-

ty Management- koulutusohjelma Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jolloin osa opin-

noista suoritetaan ulkomailla. (Kujala 2006, 44 - 45, Opintoluotsi 2006.) 

 

Opetusministeriön laatimassa Ammattikorkeakoulusanasto-kirjassaan (2005, 318) am-

mattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja ovat perus-, ammatti- ja vapaasti valitta-

vat opinnot sekä harjoittelu ja opinnäytetyö kypsyysnäytteenä. Matkailu-, ravitsemis- ja 

talousalalla voi opiskella mm. ruoka- ja elintarvikepalveluja; majoitus- ja ravitsemispal-

veluja; ympäristö-, toimitila-, turvallisuus- ja puhtauspalveluja; kotitalous sekä kulutta-

japalveluja. Opetettavina aineina ammattikorkeakouluissa ovat liikkeenjohto ja palvelun 

ohjaaminen, johtamisopinnot, taloushallinto, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kieli- ja 

kulttuuriopinnot sekä projektihallinto. Opintojen sisällöt vaihtelevat ammattikorkeakou-

luittain.  

 

Jyväskylän -, Laurean - ja Turun ammattikorkeakouluissa voi opiskella palvelujen tuot-

tamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa, suuntautumisvaihtoehtona toimitilapalvelu-

jen johtaminen. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa palvelujen tuottamisen- ja johtami-

sen koulutusohjelmassa suuntautumisvaihtoehtona on ravitsemisalan tuotanto ja yrittä-
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jyys. Pirkanmaan- ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa palvelujen tuottamisen ja joh-

tamisen koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Rovaniemen ammattikor-

keakoulussa on Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma, jossa suuntautumisvaihtoeh-

tona on majoitus- ja toimitilapalvelut. Aikuiskoulutuksena Palvelujen tuottamisen ja 

johtamisen koulutusohjelmaa voi suorittaa Mikkelin-, Jyväskylän-, Turun- ja Pirkan-

maan ammattikorkeakouluissa. 

 

Stenström, Laine & Valkonen esittelevät artikkelissaan (2004, 111–113) ammattikor-

keakoulututkinnon soveltumista työelämään. He painottavat tutkintojen ammatillista 

osaamista ja työelämäyhteyksiä. Ammattikorkeakoulututkinto on käytännönläheinen 

korkeakoulututkinto, joka valmistaa työntekijöitä työelämän asiantuntija-, suunnittelu-, 

kehittämis- ja esimiestehtäviin. Yliopisto keskittyy kirjoittajien mielestä enemmän tie-

teelliseen toimintaan ja perinteisiin työmuotoihin. 

 

Kujala on luetellut artikkelissaan (2006, 44), minkälaisissa työelämän tehtävissä matkai-

lu-, ravitsemis- ja talousalan palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmasta 

valmistuneet restonomit voivat esimerkiksi toimia erilaisissa organisaatioissa: palvelu- 

tai asiakaspalvelupäällikkönä, tilapalveluvastaavana, toimitilapalvelukonseptien kehittä-

jänä, palveluesimiehenä, toimitusjohtajana, siivoussuunnittelijana, hankintainsinöörinä, 

laatupäällikkönä, kouluttajana, tiedottajana, palveluohjaajana, myyntineuvottelijana, 

turvallisuussuunnittelijana, toimitilavälittäjänä, toimitilapäällikkönä, hotelliemäntänä, 

Commercial Broker:ina tai Facility Manager:ina.  

Vuonna 2005 Ammattikorkeakoululakia on muutettu siten, että ammattikorkeakouluissa 

suoritettavia tutkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinnot sekä ylemmät ammattikor-

keakoulututkinnot, asetus on tullut voimaan 1.08.2005 (Laki ammattikorkeakoululain 

muuttamisesta 411/2005). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen 

laajuus on 60 tai 90 opintopistettä. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on tarkoitet-

tu niille, jotka ovat jo työelämässä ja haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. 

Pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakou-

lututkinto. Lisäksi alalta on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon 

suorittamisen jälkeen. 
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Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa yliopistoissa tai muissa tiedekorkeakouluis-

sa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa. (Opintoluotsi 2006.) 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusalalla Uudenmaan ammattikorkeakouluver-

kostossa, johon kuuluvat Laurean, Haaga Instituutin ja Helian ammattikorkeakoulut, 

toteutuu ylempi ammattikorkeakoulututkinto – koulutus, jonka koulutusohjelma on pal-

veluliiketoiminnan koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteena on valmistaa opis-

kelijoita alan vaativiin asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Opiskelija saa 

valmiuksia seurata ja kehittää oman alansa tutkimustietoa ja ammattikäytännön kehit-

tymistä (htpp://www.laurea.fi.) Myös Savonia -ammattikorkeakoulussa on alkanut 

ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava palveluliiketoiminnan koulutusohjel-

ma (htpp://www.Savonia-amk.fi) ja Turun ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2007 

vastaava koulutusohjelma (htpp://www.turkuamk.fi).  

 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on suunnitteilla keväällä 2007 alkavaksi teknolo-

giajohtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jossa opiskelu painottuu ammatilli-

sissa ydinopinnoissa johtamisosaamisen kehittämiseen eri näkökulmista. Valinnaisissa 

sekä vapaasti valittavissa opinnoissa on mahdollisuus keskittyä joko tuotekehitystoimin-

taan, tuotannon tai kunnossapidon johtamiseen ja niihin liittyviin uusiin teknologioihin. 

Opintojaksot toteutetaan osittain englannin kielellä (http://www.jamk.fi.)  

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tutkintoja suoritettiin Tilastokeskuksen mukaan 

vuonna 2005 yhteensä 1442, joista naisia suorittaneista oli 82,3 %. Ammattikorkeakou-

lututkinnoista yhteensä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusala on pieni, noin 

6,8 % kaikista ammattikorkeakoulututkinnoista vuonna 2005 (http//www.tilastokeskus. 

fi.) Mielestäni toimitilapalveluihin liittyvät ammattikorkeakoulu- ja ylemmät ammatti-

korkeakoulututkinnot vastaavat alan tulevaisuuden haasteisiin. Puhdistuspalvelualan 

perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kouluttavat henkilöitä työntekijä- ja johtaja-

tason työtehtäviin, ammattikorkeakoulututkinnot valmentavat opiskelijoita työelämän 

asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämistehtäviin. Ammattikorkeakouluopinnoissaan opis-

kelija voi itse muokata mieleisensä asiantuntija-kokonaisuuden. 
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4.7 Puhdistuspalvelualaan liittyvät yliopistotasoiset opinnot 

 

Puhdistuspalvelualaan liittyviä osa-alueita on tutkittu eri yliopistoissa. Siivousteknolo-

giaan liittyviä tutkimuksia on julkaistu Helsingin- ja Jyväskylän yliopistoissa, Åbo 

Akademis:ssa sekä VTT:llä. Alaan liittyvää historiaa on tutkittu Joensuun yliopistossa 

ja kasvatustieteellisiä tutkimuksia on tehty Tampereen yliopistossa.   

 

Puhdistuspalvelualaan liittyvien tutkimusten alkutaival sijoittuu kuitenkin Helsingin 

yliopistoon, jossa vuonna 1969 perustettiin kodin teknologian professuuri (Sysiharju 

1995, 99, 151). Vuosien saatossa kodin teknologia on kokenut erilaisia nimenmuutoksia 

tiedekuntien organisaatiomuutoksissa. Vuonna 1998 kodin teknologian oppiaineen nimi 

muutettiin koti- ja laitostalousteknologiaksi ja vuonna 2005 laitos yhdistettiin agrotek-

nologian laitokseen, jolloin historiallinen ”kotitalous” jäi laitoksen nimestä ja toiminta-

ajatuksesta pois. Agroteknologian laitoksen tehtävänä on maatalouteen ja maatalouden 

biomateriaaleihin sekä puhtauteen liittyvän tiedon tuottaminen, välittäminen ja sovel-

taminen tuotannon, teknologian ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. (Helsingin yliopisto 

2006).  

 

Agroteknologian laitoksen toiminta-ajatuksessa on huomioitu puhtausalan tutkimus, 

mutta kotitalouden tutkimus siirtyi Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiede-

kunnan kotitalous- ja käsityötieteiden laitokselle, joka käynnisti kotitaloustieteen koulu-

tuksen vuonna 2005. Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita 

kotitaloustieteestä ilman opettajankoulutusta. Tavoitteena on antaa valmiudet toimia 

kotitaloudellista asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä neuvonnan, hallinnon ja 

suunnittelun, yritystoiminnan sekä tutkimuksen alueilla. (Helsingin yliopisto 2006). Ko-

titalouden aineenopettajaksi voi opiskella Helsingin Yliopistossa, Åbo Akademi:ssa ja 

Joensuun Yliopistossa. Koulutuksessa yhdistetään kotitaloustieteen ja kasvatustieteen 

opintoja.  

 

Helsingin yliopistossa voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon, 

koti- ja laitostalousteknologian oppiaineissa 31.07.2008 saakka.  Koti- ja laitostalous-

teknologian jatkosta ei tällä hetkellä ole tietoa. Siivousaineisiin ja -välineisiin liittyvää 

teknologiaa on mahdollisuus opiskella Jyväskylän yliopiston soveltavan kemian laitok-

sella. Yliopistossa on tutkittu mm. puhdistustapahtumaan liittyviä kemiallisia ja fysikaa-
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lisia tekijöitä, siivousaineiden ja niiden komponenttien kemiallisia ominaisuuksia sekä 

testilikoja. Jyväskylän yliopisto on mukana TEKES:in organisoimassa teknologiaohjel-

massa ”Elinympäristön likaantumattomat pinnat” (ELPI), jossa pyritään kehittelemään 

likaantumattomia pintoja. Hankkeessa ovat mukana myös Helsingin- ja Joensuun yli-

opistot, VTT sekä Åbo Akademi. (Tutkijaseminaari 22.10.2003.) 

 

4.8 Hakeutuminen puhdistuspalvelualan koulutuksiin ja alan vetovoimaisuus 

 

Kappaleessa 2.2 käsiteltiin vetovoimaisuusindeksiä, joka kuvaa perinteisen ”laskuta-

van” mukaan ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkojen määrään. Suh-

deluvun tulee olla yli yksi, jotta alan vetovoimaisuus olisi hyvä. Taulukkoon 1. olen 

kerännyt Kumpulaisen 2004 kokoamista koulutustiedoista (2004, 55–58) koti-, laitosta-

lous- ja puhdistuspalvelualan koulutuksen aloituspaikkamäärät sekä ensisijaisten haki-

joiden määrät toisen asteen yhteishaussa vuosilta 2001–2003. Olen poiminut taulukkoon 

myös hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan sekä sosiaali- ja terveysalan vastaavat tiedot 

vertailua varten. Viimeiseen sarakkeeseen olen laskenut alan vetovoimaisuusindeksin. 

 

TAULUKKO 1.  Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan; hotelli-, ravintola- ja suur-

talousalan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloituspaikkamäärät, ensisijaisten 

hakijoiden määrät sekä vetovoimaisuusindeksi toisen asteen yhteishaussa vuosilta 

2001–2003 (Lähde mukaillen Kumpulainen 2004, 55–58) 

 

 
Aloituspaikkojen määrä 

 
Ensisijaisia hakijoita 

 
Vetovoimaisuusindeksi 

Koulutusala 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 
 
Koti-, laitostalous- ja 
puhdistuspalveluala 3428 2882 2686 2106 1952 1779  0.6 0.7 0.7 
Hotelli-, ravintola- ja 
suurtalousalan 6749 6432 6431 6810 6344 6464  1.0 1.0 1.0 

Sosiaali- ja terveysala 5220 5103 5421 8179 7866 7763 1.6 1.5 1.4 
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Taulukosta voidaan todeta, että tarkasteltavista koulutusaloista, koti-, laitostalous- ja 

puhdistuspalvelualan vetovoimaisuusindeksi on pienin. Luku on alle yksi, joten hakeu-

tuminen alalle on heikko. Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala on myös naisvaltainen ala, 

mutta yltää vetovoimaisuusindeksissä lukuun yksi. Nuoret eivät siis alaa koe erityisen 

mielenkiintoiseksi, mutta hakijoita on riittänyt koulutuksiin. Ehdottomasti suosituin 

naisvaltainen ala nuorilla on sosiaali- ja terveysala, jonka vetovoimaisuusindeksiluku on 

yli yksi. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen vetovoimaisuusindeksi verrattuna koti-, 

laitostalous- ja puhdistuspalvelualan vastaavaan lukuun oli vuonna 2001 lähes kolmin-

kertainen (1.6) ja vuosina 2002 ja 2003 kaksinkertainen (1.5 ja 1.4).  

 

Vetovoimaisuusindeksin avulla voidaan nähdä selkeästi nuorison halukkuus hakeutua 

puhdistuspalvelualalle. Kappaleessa 3 tarkastelin kotitalousopetuksen kehittymistä, jos-

sa tuli esille alan naisvaltaisuus sekä koulutuksen kohderyhmät. Kotitaloutta, joka kui-

tenkin keskittyi enemmän ruoanvalmistukseen kuin puhtaanapitoon, opetettiin ”alem-

man kansanluokan” naisille. Tarkoituksena kouluttaa palvelijoita ”korkeamman statuk-

sen” omaaville henkilöille. Vielä tänäkin päivänä puhdistuspalveluala koetaan alempi-

arvoiseksi työksi kuin esimerkiksi hoitoalaan liittyvät tehtävät, vaikka kaikissa edellä 

mainituissa koulutusaloissa toisten ihmisten palvelu kuuluu ammatin ydintehtäviin.  

 

Taulukosta 1. voidaan havaita, että koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan aloitus-

paikat vuodesta 2000 vuoteen 2003 ovat laskevia. Ero aloituspaikkojen määrästä vuo-

desta 2000 vuoteen 2004 lasku on ollut -643 aloituspaikkaa. Muita ammatillisen perus-

tutkintokoulutuksen laskevia aloja ovat olleet mm. tekstiili- ja vaatetusala, kone- ja me-

talliala, sähköala, puuala ja elintarvikeala. Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala on 

ollut näissä vertailuissa ”suurin pudottaja”.  

 

Käyhkö kuvaa lisensiaattityössään ”Siivoojaksi oppimassa” (Käyhkö 2006, 16) histori-

allisessa tarkastelussaan siivousalaa ”toiseutettujen tehtäväksi”, koska ammatissa oltiin 

tekemisissä ruumiin eritteiden kanssa, joka määritteli alan alhaiseksi. Samantyyppisten 

likojen kanssa on jouduttu tekemisiin sosiaali- ja terveysalalla, mutta hoitoalaa ei kui-

tenkaan ole laskettu alhaiseksi työksi vaan hyvin kuvaavasti puhutaan ”sisar hento val-

koisesta” ja mielikuva on aivan erilainen. 
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Alan imagon lisäksi puhdistuspalvelualan vetovoimaisuutta ehkäisee matala palkkaus ja 

kireä työaika. Siivous puhuttaa monia, mutta siihen ei kuitenkaan haluta panostaa rahal-

lisesti, esimerkiksi ostamalla parempaa siivoustasoa. Puhdistuspalveluala onkin suosittu 

opiskelijoiden keskuudessa vain lisätulonlähteenä opiskelun ohessa. Muutaman tunnin 

siivouspaikkoihin siivousyritykset eivät yleensä vaadi koulutusta tai kokemusta alalta.  

 

Nuorison keskuudessa alaa ei siis koeta kiinnostavaksi, mutta moni aikuinen on löytänyt 

alan hyvät puolet ammattitutkinnon kautta. Laitoshuoltajan ammattitutkintoja vuonna 

2005 oli suoritettu yhteensä 1432, siivoustyönohjaajan- ja siivousteknikon erikoisam-

mattitutkintoja vuonna 2005 oli suoritettu yhteensä 81 (Tilastokeskus 2007). Alalle voi-

daan kouluttautua eri rahoitusmuotojen tuella, esimerkiksi NOSTE - rahoituksen kautta 

(aikuiset, joilla ei ole ammattitutkintoa), oppisopimus-koulutuksella tai työvoimapoliit-

tisen koulutuksen kautta. Oppilaitokset tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia monimuoto – 

opiskelusta kokopäivätoimiseen opiskeluun.  

 

Puhdistuspalvelualan ammattitutkintojen rinnalle on noussut uusi kotityöpalvelujen 

ammattitutkinto, jossa on jonkin verran puhdistuksen teknologian hallintaa, mutta pai-

nottuen kodin teknologiaan. Mielestäni tutkinto on tarpeellinen ja vähitellen kasvattaa 

suosiotaan. Kiireisissä perheissä vähäinen yhteinen aika halutaan käyttää yhdessäoloon 

kotitöiden tekemisen sijaan ja toisaalta vanhukset tarvitsevat ulkopuolista apua pärjätäk-

seen kauemmin kotona ilman laitoshoitoa.  

 

Ammattikorkeakoulusta toimitilapalveluihin suuntautuneiden valmistuneiden määrästä 

on hankala saada tietoja, sillä koulutusala on laaja, johon sisältyy sekä matkailu- että 

ravitsemisalaan suuntautuneita. Alla olevaan Taulukoon 2. olen kerännyt matkailu-, 

ravitsemis- ja talousalalle hakeneita sekä alalle hyväksyttyjä opiskelijoita vuosilta 

2001–2004. Vertailun vuoksi olen kerännyt taulukkoon myös sosiaali-, terveys- ja lii-

kunta-alan vastaavat tiedot. Viimeiseen sarakkeeseen olen laskenut alojen vetovoimai-

suusindeksin. 
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TAULUKKO 2.  Ammattikorkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt matkailu-, ravitse-

mis- ja talousalalta sekä sosiaali-, terveys- ja liikunnan koulutusalalta sekä vetovoimai-

suusindeksi vuosilta 2001 – 2004 (Lähde mukaillen Kumpulainen 2004, 91) 

 

 

 
Hakeneet 

 
Hyväksytyt 

 
Vetovoimaisuusin-

deksi 

Koulutusala 
2001–
2002 

2002–
2003 

2003–
2004 

2001–
2002 

2002–
2003 

2003–
2004 

2001–
2002 

2002–
2003 

2003–
2004 

Matkailu-, ravit-
semis- ja talous-
ala 11471 12251 12877 2055 2556 2795  5.6 4.8 4.6 
Sosiaali-, terve-
ys- ja liikunta-
ala 26225 30474 34878 7794 7866 9718 3.4 3.9 3.6 
 

 

 

Taulukosta voidaan todeta, että matkailu-, ravitsemis- ja talousalan vetovoimaisuusin-

deksi on 4 ja 5 välillä, joten vetovoimaisuus on hyvä. Ongelma kuitenkin on, että koulu-

tusalatiedoista ei voida erottaa pelkästään toimitilapalveluihin suuntautuneita res-

tonomeja. Nämä tiedot tulisi kerätä oppilaitoskohtaisesti, mikä olisikin hyvä jatkotutki-

muksen aihe, kun tutkimukseen vielä liittäisi valmistuneiden työllistymisen. Taulukosta 

2. voidaan myös todeta, että sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan vetovoimaisuusindeksi 

jää tässä vertailussa pienemmäksi.  

 

Puhdistuspalvelualan yliopistollisia opintoja on voinut perinteisesti suorittaa Helsingin 

yliopistossa. Vuoteen 2005 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on voinut opis-

kella koti- ja laitosteknologiaa pääaineena. Vuoden 2005 jälkeen suuntautumisvaihtoeh-

to on jäänyt pois. Kemiaan liittyvää siivousteknologista tutkimusta voi tehdä Jyväskylän 

yliopistossa ja Tampereen yliopistossa voi opiskella alan ammattikasvatukseen liittyviä 

aiheita. Yliopistoista valmistuneita puhdistuksen teknologiaan liittyviä tutkimuksia olen 

käsitellyt kohdassa 3.3.  

 

Nuorten saaminen puhdistuspalvelualalle on haaste, kun tarkastelee hakeutuneiden ja 

hyväksyttyjen opiskelijoiden määriä toisella asteella. Alan imago ei ole tarpeeksi ”vetä-

vä”, siivousalaa pidetään toissijaisena ammattina. Tärkeää olisi, että alaa voisi opiskella 
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eteenpäin ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoisiin opintoihin asti. Ammattikorkeakou-

lututkinnot ovat kasvattaneet suosiotaan ja osittain korvanneet yliopistotasoiset opinnot. 

Puhdistuspalvelualan teknologian kehittämistä ei kuitenkaan saisi unohtaa, vaan tutki-

musta tarvitaan siivousaineiden, -koneiden, -välineiden ja – menetelmien sekä pintama-

teriaalien kehittämiseen. Puhdistuspalvelualan koulutuksen kokonaisuuden hallinta on 

mielestäni jäänyt käsittelemättä. 

 

Teknologisen kehittämisen lisäksi työelämän kansainvälistyminen on haaste puhdistus-

palvelualalle. Vieraan työvoiman tulo alalle saattaa aiheuttaa kiristyvää kilpailua, jolloin 

laatu voi kärsiä, mikäli koulutuksen tärkeydestä ei pidetä kiinni. Monikulttuurinen opis-

keluympäristö ja työssäoppiminen ulkomailla voisivat olla yksi mahdollisuus vetovoi-

maisuuden lisäämiseen puhdistuspalvelualalla. 
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5 AMMATILLINEN OSAAMINEN PUHDISTUSPALVELUALALLA 

 

5.1 Puhdistuspalvelualalla tarvittava ammattitaito ja ammatillinen kompetenssi 

 

Ammattitaitovaatimuksia voidaan tarkastella useasta eri lähtökohdasta, riippuen siitä, 

kuka tai mikä taho vaatimukset asettaa. Ruohotie käsittelee ammattitaitovaatimuksia 

neljästä eri näkökulmasta artikkelissaan ”Muuttuvan työelämän asettamat vaatimukset 

koulutukselle” (2006). Näkökulmia ovat: työmarkkinoiden ja ammattijärjestöjen kelpoi-

suus- ja ammattitaitovaatimukset, työpaikan asettamat vaatimukset, opintosuunnitelmi-

en ja tutkintojen edellyttämät vaatimukset sekä yksilön omat vaatimukset ammattitai-

dolleen. 

Helakorpi (2005, 61) on määritellyt ammattitaidon teoksessaan ”Työn taidot” pysyväksi 

tekemisvalmiudeksi, joka edellyttää harjaantumisen lisäksi tietoja. Ammattitaito koos-

tuu Helakorven mielestä useista osataidoista. Ammattitaidon osatekijöihin voisi mieles-

täni lisätä ammattitaidon hankinta - tekijän, sillä varsinkin aikuiset työssäkäyvät opiske-

lijat ”uhraavat” paljon vapaa-ajastaan ammattitaidon hankkimiseen tai taitojensa täyden-

tämiseen ja omaavat näin ollen korkean motivaation taitojensa kehittämiseen. 

Aikuisten aktiivisuudesta hyvänä esimerkkinä on Blomqvistin, Niemen ja Ruuskasen 

teoksessa ”Participation in adult education and training in Finland” (1999, 10–21) tut-

kimus, jossa kirjoittajat ovat selvittäneet, että aktiivisin aikuiskoulutukseen osallistuva 

ryhmä vuonna 1995 ovat olleet 30–54 vuoden ikäiset naiset. Kokonaisuudessaan työhön 

liittyvään täydennyskoulutukseen osallistui heidän tutkimuksensa mukaan samana 

vuonna 43 prosenttia työvoimasta.  

Yhteiskunta ja yhteisöt asettavat vaatimuksia ammattitaidolle. Puhdistuspalvelualalle 

asetettavia vaatimuksia voidaan tarkastella alan määrittelyn avulla. Marja Aulanko 

(1996, 10) on määritellyt siivoustyön seuraavanlaisesti: ”Siivoustyö on osa yhteiskun-

nan toimintaa. Sitä tehdään kotitalouksissa ja sitä tehdään työyhteisöissä. Siivoustoi-

mintaa ei voida tarkastella muusta toiminnasta irrallisena. Siivoustyö on ahtaasti tar-

kasteltuna järjestelmä, jossa ihminen, materiaalit, työvälineet ja ympäristö ovat keske-

nään vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat toisiinsa.”   
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Aulanko käsittelee siivoustyötä yleisesti, eikä erottele, mitä siivousala voi sisältää. Tar-

kempi kuvaus löytyy Aulangon, Kakon ja Pesonen-Leinosen tutkimuksesta ”Siivous ja 

sisäilma” (2000, 8) ”Siivous on puhtautta ylläpitävää toimintaa, jonka avulla poistetaan 

pinnoilta niiden ulkonäköä, hygieenisyyttä ja kestoikää vaarantava lika. Siivoukseen 

sisällytetään myös ne toimenpiteet, joilla pidetään yllä tilojen järjestystä sekä pintojen 

kuntoa ja ominaispiirteitä. Siivouksen avulla vaikutetaan partikkelilähteisiin.”  

 
Opetushallitus on määritellyt puhdistuspalvelualan aikuiskoulutusoppaassa (2006, 233) 

seuraavanlaisesti: ”Puhdistuspalveluilla tarkoitetaan työ- ja asuinympäristönä olevien 

toimitilojen ylläpito- ja perussiivousta (siivousala) sekä vaatteiden ja tekstiilien puhdis-

tusta ja vuokrausta (tekstiilihuoltopalvelut). Puhdistuspalveluihin liittyy erilaisia oheis-

tehtäviä, kuten kiinteistönhoitoa, toimisto- ja kokouspalveluja sekä asiakkaiden avusta-

mista.”   

 

Edellä mainitut määritelmät perustuvat siihen, millä tavoin siivousalaa tarkastellaan. 

Määritelmät, joissa käsitellään puhdistukseen liittyviä teknologisia kysymyksiä, kuten 

lian määrittelyä, lian poistoon liittyviä kysymyksiä tai siivousmenetelmiin liittyviä ai-

heita, painotetaan puhtaasti ammattiin liittyviä teknisiä ammattitaidon osia. Mielestäni 

puhdistuspalvelualaan liittyvää ammattitaitoa kuvaavat kuitenkin parhaiten määritelmät, 

joissa puhdistuspalveluala käsitellään kokonaisuutena, joka sisältää teknisen työn lisäksi 

laadullisen toiminnan ja johon voidaan sisällyttää erilaisia oheistehtäviä.  Puhdistuspal-

velualaan liittyvää ammatillisuutta kuvaavat Yrjö ja Ritva Engeström, jotka toteavat, 

että ”Siivoustyön hallinnasta ei voi saada todenmukaista kuvaa, jos tutkitaan ainoastaan 

työsuorituksen ulkoista, fyysistä toteutusta” (Engeström 1984, 27). Siivoustyö ei siis ole 

pelkkää fyysistä lian poistoa. Engeströmit ovat tutkineet siivoustyötä kehittävän työn-

tutkimuksen kautta. 

 

Alppivuori ja Vuorio käsittelivät kehittävää työntutkimusta ja sen yhteyttä ammattitai-

toon Työterveyslehden erikoisnumerossa 1996 artikkelissa ”Työ ja ammattitaito muut-

tuvat - uusia vaatimuksia kehittämistyölle”. Heidän mielestään kehittävässä työntutki-

muksessa lähdetään siitä, että ammattitaito ei voi olla vain yksilön ominaisuus vaan 

kokonaisen työyhteisön tai -ryhmän ominaisuus - tämä ei sulje kuitenkaan pois yksit-

täisten tehtävien hallinnan tärkeyttä. 
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Kauhanen on kuvannut yksilön pätevyyttä kirjassaan ”Henkilöstövoimavarojen johta-

minen” kätenä (Kuvio 3.), jossa peukalo kuvaa yksilön ammatillisia taitoja, etusormi 

ammatillisia tietoja, keskisormi kokemusta ammatissa, nimetön ihmissuhteita ja pikku-

rilli yksilön arvoja ja asenteita työtään kohtaan. Kämmen kuvaa yksilön motivaatiota 

työhön, energiaa työn suorittamiseen ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

 

        

                                                

 

 

KUVIO 3. Yksilön pätevyys (Kauhanen 2000, 139) 

 

 

Kappaleen alussa kerroin, miten Ruohotie määrittelee ammattitaitovaatimukset sen mu-

kaan, mikä taho vaatimukset asettaa. Yhtenä kohtana olivat työpaikan asettamat vaati-

mukset. Mielestäni puhdistuspalvelualan tutkintojen perusteissa on hyvin huomioitu 

työelämän vaatimukset. Laitoshuoltajan ammattitutkinnon perusteissa (OPH 2005) am-

mattitaitovaatimuksia ovat: siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen; oman työn hal-

linta, arviointi ja kehittäminen; kustannustietoisuus; asiakaslähtöisyys; ympäristölähtöi-

nen työskentely; työturvallisuuden hallitseminen työssä sekä keskeisten ammattiasioi-

den hallinta (siivousvälineet, -aineet, -menetelmät, -koneet jne.).  

 

tiedot 

taidot 

kokemus 

ihmissuhteet 

arvot ja 
asenteet 

motivaatio 
energia 
henkilökohtaiset 
ominaisuudet 
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Siivousalan laaja-alaistamisella pyritään sekä laajentamaan työtehtäviä mielekkäiksi 

kokonaisuuksiksi että tekemään ala mielenkiintoisemmaksi. Siivousalalla on mahdollis-

ta työskennellä ”vapaasti”, usein voi itse vaikuttaa työpäivän ohjelmaan, kunhan asiak-

kaan toiveet täyttyvät. Puhdistuspalvelujen oheen voidaan liittää myös muita oheisteh-

täviä, kuten postitus, ateriapalvelut, kiinteistönhoitotyöt. Työn rikastamisen avulla pyri-

tään itseohjautuvuuteen ja itsenäisyyteen. Siivoustyöohjeiden orjallisesta noudattami-

sesta olisi hyvä päästä tavoitesuuntautuneeseen työskentelyyn. Siivousalan kokonaisuu-

den hallintaan liittyvät myös oman työn kehittäminen sekä arviointi. 

 

Yksi puhdistuspalvelualan tärkeimmistä ammattitaitovaatimuksista on kustannustietoi-

nen työskentely. Valtiovarainministeriön järjestelyosasto kiinnitti huomiota kiinteistöjen 

siivouskustannusten suuriin vaihteluihin 1960-luvun puolivälissä ja siivoustyötä alettiin 

mitoittaa. Vuonna 1972 Valtiovarainministeriö julkaisi siivoustyön suunnittelun oppaan, 

joka piti sisällään menetelmä- ja aikastandardit. Siivoustyömäärämitoituksen avulla 

kustannuksia pystyttiin ennakoimaan ja säätelemään. Vuonna 2000 toimitilojen puh-

taanapidon arvo oli noin 1,98 miljardia euroa, mistä 27 % eli noin 535 miljoonaa euroa 

oli siivousliikkeillä (Kujala & Wilkman 2006, 192).  

 

Siivouksen kustannuksiin vaikuttavat suurimmaksi osaksi työntekijöiden palkat. Mo-

nessa maassa siivoustyö on ollut pääasiassa vierastyövoiman tehtävänä. Suomessa sen 

ovat hoitaneet suomalaiset (Aulanko 1996, 9). Puhdistuspalvelualalle on kuitenkin yhä 

enemmän työllistynyt maahanmuuttajia ja vierasmaalaisia työntekijöitä. Tilastokeskuk-

sen työssäkäyntitilaston mukaan Suomessa työskenteli ulkomaan kansalaisia (muun 

kuin Suomen kansalaisuuden omaavia) vuoden 2004 ennakkotietojen mukaan 2346 

henkilöä. Vierastyövoiman käyttö alentaa kustannuksia, mutta miten se voisi auttaa 

saamaan siivousalaa vetovoimaisemmaksi nuorille?  

 

Paljon opittavaa meillä suomalaisilla on maahanmuuttajien ja vierastyövoiman asiakas-

palveluasenteesta. Asiakaspalvelu on yksi tärkeä osatekijä puhdistuspalvelualan ammat-

titaitovaatimuksista. Palvelulla ei tarkoiteta työntekijän alistamista, vaan asiakkaan 

kuuntelemista. Siivouspalvelu on aineetonta, jatkuvaa prosessia ja palvelua usein tuote-

taan samaan aikaan kuin kulutetaan. Siivoojan ulkoinen olemus ja käyttäytyminen miel-

letäänkin usein puhtauden laadun mittariksi.  
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Siivoustyö on myös luonnollista yhdistää ympäristölähtöiseen työskentelyyn. Puhdis-

tusaineiden, siivousvälineiden, -menetelmien ja -koneiden valinnalla on mahdollisuus 

vaikuttaa työskentelyn ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi siivousalan ammattilaisen on 

helppo neuvoa asiakasta jätteiden oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen lajitteluun.   

 

Puhdistuspalvelualalla työskennellään paljon koneiden, veden ja sähkön kanssa. Vaikka 

veden käyttö siivouksessa on oleellisesti vähentynyt, silti lattioiden ja pesuhuonetilojen 

perussiivouksissa joudutaan käyttämään vettä ja siivouskoneita. Ammattitaidon hallin-

taan kuuluu työturvallisuusasioiden tiedostaminen työskentelyssään. Jätteiden keräilyssä 

vaaraa saattavat aiheuttaa neulat tai muut terävät esineet. Työskentely yksin ja myöhäi-

senä ajankohtana asettaa myös vaatimuksia laitoshuoltajan valppaudelle. Työturvalli-

suuteen liittyy läheisesti ergonomisen työskentelyn hallinta. Puhdistuspalvelualan kuor-

mittavuutta sekä fyysisesti että henkisesti on käsitelty monissa tutkimuksissa. 

 

Puhdasta ei saada kuitenkaan aikaiseksi ilman teknisen laadun hallintaa eli siivoustyön-

tekijän tulee tietää alan keskeiset ammattiasiat, kuten pintamateriaalien, aineiden, väli-

neiden, koneiden, menetelmien hallinta.  Kun edellä mainitut asiat ovat hallinnassa, 

ammattilainen pystyy työskentelemään taloudellisesti, ergonomisesti, ympäristöystäväl-

lisesti, turvallisesti ja asiakaslähtöisesti. Tutkimuksen metodologisessa osassa käsitte-

len, miten eri oppilaitokset sekä työnantaja- että työntekijäedustajat käsittävät puhdis-

tuspalvelualan ammattitaitovaatimuksilla ja millaiseen tärkeysjärjestykseen he vaati-

mukset asettavat.  Pohdin myös, nousevatko tulevaisuuden osaamisessa jotkut ammatti-

taidon osa-alueet tärkeämmiksi kuin toiset. 

Ammattitaitoon liitetään ammatillinen kompetenssi eli kyvykkyys tai pätevyys. Ruoho-

tie ja Honka määrittelevät kompetenssin yksilölliseksi ominaisuudeksi, joka kausaali-

sesti selittää tietyin kriteerein määriteltyä tehokkuutta tai onnistumista työtehtävissä ja – 

tilanteissa (Kokotti & Rupponen toim. 2003, 31–32). Clough ja Holden ovat pohtineet 

artikkelissa ”Global Citizenship, Professional Competence and the Chocolate Cake” 

(1996), millaisiin yhteyksiin kompetenssi voidaan liittää. He tuovat esille Whittyn ja 

Willmottin ajatuksen henkilösidonnaiseen tai asiasidonnaiseen kompetenssiin, jotka 

vasta yhdistettynä tuovat esille henkilön varsinaisen ammatillisen kompetenssin. Henki-

lösidonnaisuudella he tarkoittavat yksilön omia ammatillisia taitoja ja asiasidonnaisuu-

della he tarkoittavat yksilön kykyä huomioida ympäristön realiteetit työtehtävässään.  
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Kompetenssiin voidaan liittää yksilön kyky ammattitaidon jatkuvaan ylläpitämiseen ja 

jatkuvaan uuden oppimiseen. Työelämän muutokset ja kehittyvä tekniikka aiheuttavat 

muutoksia ihmisen elämässä. Jotta kehityksen mukana pysyisi ja pystyisi nauttimaan 

työelämän haasteista, yksilön tulisi tunnistaa omat kehittämiskohteensa omassa elämäs-

sään, työssään ja kouluttautumisessaan. 

Wain on teoksessaan ”The learning society in a postmodern world” (2004) määritellyt 

elinikäisen oppimisen ei pelkästään vapaudeksi vaan myös hyvinvoinnin oikeudeksi, 

jota ei kuitenkaan huomioida nykyajan koulutussuuntautuneessa yhteiskunnassa (2004, 

80–81). Merriam ja Caffarella painottavat teoksessaan ”Learning in adulthood” (1999), 

että oppiminen on persoonallinen prosessi, johon vaikuttavat kulttuuriset ja eettiset ar-

vot (Merriam & Caffarella 1999, 1–43). 

Elinikäisessä oppimisessa voidaan hyödyntää aikuisten syvää ja laajaa elämänkokemus-

ta (Ruohotie 2000, 193). Oppimisella ei tarkoiteta pelkästään kouluopiskelua, vaan 

myös kykyä mukautua nykyisen yhteiskunnan vaatimuksiin. Elinikäisessä oppimisessa 

poisoppiminen ”vanhentuneesta” tiedosta on vaikeampaa kuin aivan uuden asian oppi-

minen. Mezirow kirjoittaa teoksessaan ”Uudistava oppiminen”: ”Ei ole totta, että jotkut 

aikuiset olisivat synnynnäisesti kyvyttömiä ajattelemaan abstraktisti, kehittymään kriit-

tisesti reflektiivisiksi tai suorittamaan reflektiivisiä arviointeja. Kyse on vain siitä, että 

he eivät ole oppineet ajattelemaan näillä tavoilla.” (1995, 379.) 

Kompetenssin ja elinikäisen oppimisen rinnalle ammattitaidon peruselementteihin kuu-

luvat myös kvalifikaatiot. Helakorpi jakaa teoksessaan ”Työn taidot” (2005, 65, 141–

142) kvalifikaatiot kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan tuotannollisiin -, normatii-

visiin - sekä innovatiivisiin kvalifikaatioihin. Tuotannollisiin kvalifikaatioihin liittyvät 

välittömien työtaitojen lisäksi työn kokonaisuuden hallinta ja ymmärtäminen, esimer-

kiksi tarkoituksenmukaisen laadun hallinnan työssä. Normatiivisiin kvalifikaatioihin 

liittyvät mukautumis-, motivaatio- ja sosiokulttuuriset tekijät, esimerkiksi sopeutuminen 

työyhteisöön tai motivaatio oman työn tekemiseen. Innovatiivisiin kvalifikaatioihin liit-

tyvät työprosessien kehittäminen ja kriisitilanteiden hallinta työssä.  

 

Ammattitaidon, kompetenssin sekä kvalifikaatioiden määrittelyt liittyvät läheisesti toi-

siinsa. Ammattitaidon määritellyllä pyritään kartoittamaan keskeiset työssä ”pärjäämi-

sen” elementit, jotka voidaan määritellä esimerkiksi ammattijärjestöjen kelpoisuus- ja 
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ammattitaitovaatimuksissa. Kompetenssi määrittelee yksilön pätevyydet ja vahvuudet 

oman työn kannalta, esimerkiksi millaisia erikoisosaamisalueita yksilöllä on esittää 

työnhakutilanteessa. Kvalifikaatiot liittyvät työn kokonaisuuksien ja muutostilanteiden 

hallintaan, esimerkiksi työprosessien muuttuessa yksilön kyky motivoida itsensä uuden 

oppimiseen kehittäen aktiivisesti työtään. 

 

5.2 Ammatillinen kasvu puhdistuspalvelualalla 

 

Ammatillinen kasvu edellyttää jatkuvaa tiedon päivittämistä. Kaikkea uutta tietoa em-

me pysty omaksumaan koulun penkillä, vaan tietoa tulvii ympäröivästä yhteiskunnas-

tamme, ennen kaikkea median kautta. Työssä vanhasta poisoppiminen ja uuden omak-

suminen joustavasti edistävät ammatillista kompetenssia. Bill Gatesin mukaan tiedon 

määrää tulee kasvamaan tulevaisuudessa seuraavan 10 vuoden aikana yhtä paljon kuin 

viimeisen 50 vuoden aikana. ”Ennustus” on aika sykähdyttävä ja vaikea ymmärtää. 

Suomessakin tiedon kasvuun on otettu kantaa, mm. eduskunnan tulevaisuusvaliokun-

nan mukaan tietämyksen hallinta on oivaltavaa oppimista.  

 

Yksilön ammatillisessa kasvussa tärkeitä asioita ovat oma aktiivisuus ja motivaatio, 

oman elämän hallinta, omien voimavarojen löytäminen, kommunikaatiotaidot, globaa-

lin ajattelun positiivisuus, elinikäinen oppiminen, työssä oppiminen sekä mukautumi-

nen nopeasti muuttuvaan yhteiskunnan haasteisiin. Kuviossa 4. olen kuvannut ammatil-

lisen kasvun ja yksilön kehittymisen asteita portaikolla, joka alkaa omasta motivaatiosta 

ja askelten edetessä ylöspäin saavutetaan mukautuminen nopeasti muuttuvan yhteis-

kunnan haasteisiin.  

 

Kuvion pohjana olen käyttänyt Maslowin tarvehierarkiaa, jossa ihmisen fysiologiset 

tarpeet on tyydytettävä ennen kuin yksilö voi kehittää ja toteuttaa omia ”unelmiaan”. 

Tummennetut ala-askelmat ovat tärkeimpiä askeleita, jotta koko prosessi voi toteutua. 

Voimaantuminen tapahtuu siis alhaalta ylöspäin ja askelten edetessä työstressin sieto-

kyky kasvaa, koska energiaa ei enää kulu oman itsensä vähättelemiseen tai muutoksien 

vastustamiseen. Mukautumista muuttuvan työelämän haasteisiin olen käsitellyt kohdas-

sa 5.3 ”Työelämän muutokset haasteena ammatilliselle kasvulle”. 
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KUVIO 4. Ammatillisen kasvun ja yksilön kehittymisen portaikko  

 

 

Alimpana askelmana on yksilön oman elämän hallinta, johon kuuluu monia tekijöitä, 

jotka voidaan selkeästi ja helposti luokitella tyytyväisyyden mittareiksi. Ruohotie (2000, 

40, 43) on luetellut elämänhallinnan tekijöiksi mm. tyytyväisyyden omaan elämäntilan-

teeseen ja perhe-elämään, vapaa-ajan käyttöön, terveydentilaan sekä itsearvostus. Per-

heen vaikutus yksilön elämänhallintaan voi olla eri ajankohtina erilaista. Yleisesti voi-

daan sanoa, että perheen tuki, kuulukoot perheeseen sitten avopuoliso tai aviopuoliso, 

lapsia tai ei ollenkaan lapsia, on tärkeä.  

 

Elämänhallinnassa painottuvat siis henkiset taustavoimat, mutta myös oma fyysinen kun-

to. Huono fyysinen kunto voi rajoittaa jo työpäivän aikana jaksamista, saati työn jälkeistä 

toimintaa ja motivaatiota kehittää itseään. Vapaa-ajalla on arvaamattoman suuri vaikutus 

Ammatillinen 
kasvu 

Itsensä kehit-
täminen  



                                                              49 
 

työkykyyn. Fyysiseen kuntoon vaikuttaa terveydentila kokonaisuutena. Pieni flunssa tai 

leikkaus ei rajoita tuntuvasti omaa kehittymistä, mutta vakava pitkällinen sairaus saattaa 

vaikuttaa persoonaan.  

 

Elämän hallinnassa korostetaan, että yksilöllä on kyky kantaa vastuu omasta toiminnas-

taan. Avainasemassa ovat yksilön omat asenteet (Ruohotie 2000, 43).  Asenne vaikuttaa 

voimakkaasti itsearvostukseen. Itsearvostuksen lähtökohtana on, että tunnistaa omat vah-

vuutensa ja heikkoutensa. On myös olemassa elämänhallintaan liittyviä tekijöitä, joita 

voimme löytää itsestämme itsetutkiskelun jälkeen. Itsetuntemus on tietoa omista tunneti-

loista, mieltymyksistä, voimavaroista ja vaistoista. Itsetuntemuksen avulla voimme löytää 

omat voimavaramme. Omien tunnetilojen tunnistamisella voi arvioida, miten tunteet vai-

kuttavat omaan elämään ja ammatilliseen kasvuun. Ihminen ei kuitenkaan ole kone, joka 

pystyy kontrolloimaan kaikki tunteensa ja jalostamaan ne itselleen sopiviksi.  

 

Itsearviointi ei ole sama kuin itsearvostus. Itsearviointi sisältää käsityksemme omista 

heikkouksistamme ja vahvuuksistamme. Peruskoulussa itsearviointi on tuttua nuorille 

opiskelijoille, mutta aikuisopiskelijoille itsearviointi on vielä outoa ja heidän on vaikea 

hahmottaa, mitä siihen kuuluu. Arviointi tehostuu vain arvioimalla ja kannustamalla ai-

kuisia kertomaan myös vahvuuksia itsestään. Itsearviointiin liittyy läheisesti itseluotta-

mus, varmuus omasta arvosta ja pätevyydestä.  

 

Itsehallintaan kuuluu itsekurin lisäksi tunnollisuus, joustavuus, kunnianhimo ja aloiteky-

ky. Mikäli yksilö ei osaa käsitellä näitä tunteita positiivisessa mielessä, voivat ne aiheut-

taa työssä loppuun palamista ja uupumista. Tärkeää on saada tunnollisuus eli vastuun 

kantaminen omasta toiminnasta ”oikeisiin mittoihin”, samoin joustavuus eli muutoksiin 

sopeutuminen ei voi olla työpaikoilla vain yksipuolista. Kunnianhimo positiivisessa mie-

lessä on halu kehittyä tai pyrkiä parempiin työsuorituksiin. Aloitekyky on valmius tarttua 

tilaisuuteen, eikä jäädä paikalleen vain sen vuoksi, että se on turvallista. 

 

Toisena portaana kuviossa 4. on oman elämänhallinnan jälkeen oman aktiivisuuden ja 

motivaation löytäminen itsensä kehittämiseen. Puolimatka kirjoittaa teoksessaan ”Kasva-

tus, arvot ja tunteet” (2004, 121), että tiedonhalu herättää mielenkiinnon ja ohjaa yksilöä 

tarvittavan tiedon hankintaan. Kiinnostus virittää Puolimatkan mielestä ihmisen tiedolli-

set valmiudet, esimerkiksi havainnon ja päättelykyvyn, mutta kiinnostuksen lisäksi tarvi-
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taan halu päästä selville, miten asiat todellisuudessa ovat. Puolimatka kutsuu tiedolliseen 

prosessiin tarvittavaa ohjausta totuuden rakkaudeksi.  

 

Päätöksentekoa edeltävää tilaa kutsutaan Ruohotien mukaan ”motivaatioksi” ja sen jäl-

keinen tila on ”tahto”. Motivaatio antaa suuntaa ja voimaa tehtävien hallitsemiseksi ja 

kehittämiseksi, mutta se myös edellyttää sitoutumista tulevaan toimintaan. Tahdon avulla 

voimme saavuttaa tavoitteitamme. Ammatilliseen kasvuun vaikuttaa se, miten motivoitu-

neita olemme suorittamaan tämänhetkisiä työtehtäviämme. (Ruohotie 2000, 80.) Moti-

voivia tekijöitä voivat olla sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Ulkoiset motivaatiotekijät 

liittyvät yksilön ulkoiseen minään, esimerkiksi tutkinnon saaminen ja siitä koituviin ta-

loudellisiin ja/tai asemaan liittyviin hyötyihin. Sisäiset tekijät jaksavat motivoida yksilöä 

pitempään, koska tavoitteen saavuttamiseen liittyy henkisen hyvinvoinnin saavuttaminen. 

 

Seppo Helakorpi on teoksessaan ”Työn taidot – ajattelua, tekoja ja yhteistyötä” (2005, 

28) jakanut työn kolmeen ulottuvuuteen: aineelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen. Amma-

tillisen kasvun kannalta tärkeimpiä työn motivaatiotekijöitä ovat sosiaaliset ja henkiset 

ulottuvuudet. Haasteelliset tilanteet työssä antavat työntekijälle oppimismahdollisuuksia 

ja motivoivat oppimaan. Työntekijällä tulee kuitenkin olla aikaa käsitellä uusia tai on-

gelmallisia tilanteita rauhassa, jotta hän motivoituu kehittämään uudenlaisia ratkaisumal-

leja. Nykyisessä kiireisessä työyhteisössä kehittämistyöt jäävät usein pintapuolisiksi ja 

vajavaisiksi, jolloin motivaatio ammatilliseen kasvuun tyrehtyy.  

 

Puhdistuspalveluala koetaan vielä raskaaksi, kiireiseksi ja alipalkatuksi, eikä näin ollen 

tunnu kiinnostavalta ja motivoivalta. Siivousliikkeiden epäterve kilpailu ja palvelun tilaa-

jien niukat tiedot puhtaustasoista ovat aiheuttaneet kustannuksien leikkauksia, jotka koh-

distuvat työvoimakustannuksiin ja palvelun huononemiseen. Siivous on hoidettu tähän 

asti pääasiassa kuntien omissa tulosyksiköissä, mutta muutamissa kunnissa toiminta on 

liikelaitostettu. Yksityisiä siivouspalveluja on ostettu eniten kouluissa, päiväkodeissa, 

vanhusten palvelulaitoksissa sekä muissa sosiaalihuollon laitoksissa. Sitä vastoin tervey-

denhuollon laitoksissa siivousta ostetaan ulkoa harvoin. Näiden laitosten siivouksesta 

vastaavat pitkälti laitos- ja hoitoapulaiset, jotka osallistuvat lisäksi hoitotehtäviin. (Lith 

2003.) Tietoinen laadun heikentäminen ei kannusta työntekijää ammatilliseen kasvuun, 

vaan olisi tarpeellista kuunnella itse työntekijää ja antaa myös hänen osallistua kustan-

nussäästöjen ideoimiseen.  
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Omien voimavarojen löytäminen on Kuviossa 4. kolmantena portaana, joka liittyy lähei-

sesti elämänhallintaan sekä motivaatioon oman itsensä kehittämiseen. Tässä askelmassa 

yksilö löytää oman ”tiensä” selviytymiseen muuttuvassa työelämässä. Sellaisia keinoja 

voivat olla esimerkiksi täydennyskoulutus, kokonaan uuden ammatin hankinta tai huomi-

on kohdentaminen oman itsensä jaksamiseen ja huolehtimiseen. 

  

Neljäntenä portaana on kommunikaatiotaitojen hallinta sekä yleisesti positiivinen globaa-

li ajattelu. Tunteiden merkitystä ei voida vähätellä, kun puhutaan yksilön kommunikaa-

tiotaidoista. On melkein mahdotonta työskennellä tai opiskella ilman, että on kenenkään 

kanssa tekemisissä. Kommunikointi saman kulttuurin omaavan henkilön kanssa ei enää 

riitä, vaan tarvitaan laajempaa kontaktiverkostoa. Huckle määrittelee artikkelissaan ”Glo-

balisation, postmodernity and citizenship” (1996, 31) globalisaation prosessiksi, jossa 

tapahtumat, päätökset ja toiminnat jossain maailman ”kolkassa” aiheuttavat merkittäviä 

muutoksia tai aikaansaannoksia yksilöille ja yhteisöille eri puolella maapalloa. 

Puhdistuspalvelualalla siirryttiin 1980-luvulla monissa kohteissa päiväsiivoukseen. Sil-

loin puhdistuspalvelualan ammattilaiset tulivat ”näkyviksi” ja kommunikaatiotaidot 

tulivat tärkeiksi ammattitaidon osatekijöiksi. Ammatilliseen kasvuun liitettiin teknisen 

laadun lisäksi toiminnallinen laatu. Toiminnalliseen laatuun kuuluvat asiakaspalvelun 

hallinta sekä yhteistyötaitojen hallinta henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Varsinkin hoi-

tolaitoksissa puhdistuspalvelualan työntekijöiden tulisi omata hyvä tunneäly, sillä huo-

nokuntoiset asiakkaat eivät aina pysty selkeästi ilmaisemaan tarpeitaan tai tuntemuksi-

aan ja siivousalan ammattilaisen tulisi kuitenkin osata tunnistaa tarpeet. 

Puhdistuspalvelualalle on tulossa yhä enemmän maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia. Sii-

voustyöhön päässeistä venäläisistä, virolaisista, somalialaisista ja vietnamilaisista valta-

osa tekee kokoaikatyötä ja heillä on pysyvät työsuhteet. Heidän palkkatasonsa on kui-

tenkin huomattavasti alhaisempi kuin syntyperäisillä suomalaisilla. (Tilastokeskus- tie-

dote 2003.) Maahanmuuttajien on helppo sijoittua aluksi puhtaanapitotehtäviin, sillä 

alalla ei tarvita perusteellista kielitaitoa, tärkeämpiä ominaisuuksia ovat palvelualttius ja 

luotettavuus.  

Viidentenä portaana Kuviossa 4. on elinikäinen oppiminen. Nostettaessa eläkeikää 

myös ammatillisen kasvun tulisi jatkua koko työiän ajan. Työpaikoilla on paljon ihmi-



                                                              52 
 

siä, jotka eläkeiän lähestyessä automaattisesti jättäytyvät täydennys- tai lisäkoulutuksen 

ulkopuolelle ja vetoavat korkeaan ikäänsä, usko omiin kykyihin on heikentynyt. Moti-

vaatio työhön alenee ja työrupeamat muotoutuvat rutiineiksi. Harvemmin tapaa henki-

löitä, jotka eläkeiän lähestyessä ottavat mielellään osaa työpaikkansa kehittämiseen ja 

käyttävät vahvaa kokemustaan uusien tapojen rakentamiseen.  

 

Elinikäiseen oppimiseen on kuitenkin hyvät mahdollisuudet, sillä oppimisympäristöt 

muuttuvat ja oppimisen ajan sekä paikan sidonnaisuudet tulevat poistumaan. Oppimi-

nen on mahdollista kotona, kirjaston tietokonenurkkauksessa, junassa tai linja-autossa 

puhelimen tai kannettavan tietokoneen avulla. Pääsääntöisesti opiskelu voi tapahtua 

silloin, kun itselle parhaiten sopii.   

 

5.3 Työelämän muutokset haasteena ammatilliselle kasvulle 

 

Ammatillisen kasvun ylimpänä tasona Kuviossa 4 on mukautuminen muuttuvan työelä-

män haasteisiin. Kauppi kirjoittaa artikkelissaan (Tynjälä, Välimaa & Murtonen 2004, 

187–188), että jos yhteiskunta ja ihmiset muuttuvat, myös koulutuksen on muututtava. 

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat aikuisten ammattitutkinnot sekä nuorten ammattiosaami-

sen näytöt, jotka kytkeytyvät tiiviisti työelämän tarpeisiin. Ruohotie ja Grimmet ovat 

teoksessa ”New themes for education in a changing world” (1994, 167–170) kuvanneet 

Dubinin (1990) luetteloa yhteiskunnassa tapahtuvista ilmiöistä, jotka tekevät yksilön elin-

ikäisen oppimisen välttämättömäksi.  

 

Tietomäärän nopea kasvu liittyy oleellisesti informaatioyhteiskunnan käsitteeseen. Varis 

kirjoittaa teoksen ”Uusrenesanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen 

kasvaminen” esipuheessa (2005, 7–8), että kansalaisilta edellytetään uudenlaisia luku- ja 

kirjoitustaitoja, joita ovat teknologia- ja informaatiolukutaito, globaali- ja vastuullinen 

lukutaito sekä luova median käyttötaito. Tietoa on siis osattava etsiä muulla tavoin kuin 

perinteisin mallein (kirjat, lehdet yms.). Kaikkea internetistä saatua tietoa on kuitenkin 

tarkasteltava kriittisesti ja tiedon jakamisessa yksilön tulee tuntea vastuunsa.  

 

Kauppi kuvaa artikkelissaan (Tynjälä ym. 2004, 190–192), kuinka tiedon nopea kasvu 

muuttaa työkäytänteitä rutiininomaisesta työskentelystä transformatiiviseksi työskente-

lyksi. Tässä prosessissa työntekijän täytyy jatkuvasti rakentaa ja uudistaa prosessiensa 
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tietoperustaa ja hyödyntää uutta tietoa omassa työssään. Työkäytänteiden muuttaminen ei 

onnistu yksin, vaan tähän tarvitaan yhteisöllistä työskentelyä erilaisten yhteistyökumppa-

neiden kanssa. Ammatillisen koulutuksen opetusmetodeissa tulisikin painottaa reflektii-

viisyyttä, esimerkiksi ongelmaperusteisten tehtävien avulla. 

 

Tiedon kompleksisuus sekä monimuotoisuus kuuluvat olennaisena osana tiedon kasvuun. 

Informaatioyhteiskunnan tieto on kompleksiivista eli monista eri tietolähteistä koottua. 

Ruohotie pohtii teoksessaan ”Oppiminen ja ammatillinen kasvu” (2000, 20–21), miten eri 

tieteenalojen rajat ovat hämärtyneet ja painottaa, että eri alojen asiantuntijoiden tulisi 

toimia yhteistyössä uuden tiedon tuottamisessa. Teknologiset muutokset ja innovaatiot 

aiheuttavat tiedon nopeaa vanhenemista, joka tulisi huomioida uusien palveluiden ja tuot-

teiden tuottamisessa. Kauppi kuvaa artikkelissaan (Tynjälä ym. 2004, 194) innovatiivisia 

tietoyhteisöjä sellaisten muutosten ja innovaatioiden toteuttajiksi, jotka voivat auttaa työ-

yhteisöä ylittämään nykyiset toimintakäytäntöjen rajoitukset.  

 

Oesch kirjoittaa ”Mediateknologia mediakasvatuksen ajurina” –artikkelissa, että ”Yksilön 

kasvamisen tila ei ole enää vain koti ja koulu, vaan tietoverkko ja digitaalinen yhteisö”. 

Kasvamisessa globaaliin ajatteluun tarvitaan siis erilaisia mediakanavia, jolloin oppimis-

kenttänä on koko maailma. (Varis toim. 2005, 53.) Globaalin ajattelutavan ja jatkuvan 

tiedon uudistumisen vaikutukset näkyvät työyhteisössä jatkuvana muutosprosessina, am-

mattien ”uudistumisina” ja jatkuvan oppimisen tarpeena. Johdon tehtävänä on luoda ym-

päristö, joka tukee ryhmien toimintaa ja uuden tietämyksen luomista, eikä toimia pelkäs-

tään kontrolloivana osapuolena. Teknologian nopea kehittyminen edellyttää henkilöstöä, 

joka pystyy nopeasti hyväksikäyttämään uuden tiedon työssään ja yhteistyön tulee olla 

saumatonta läpi koko organisaation. 

 

Puhdistuspalvelualalla on paljon uusia haasteita. Siivoustyövälineet, -aineet, -menetelmät 

sekä – koneet kehittyvät siivoustyön helpottamiseksi ja pintamateriaalit muuttuvat help-

pohoitoisemmiksi. Työterveyslaitoksella on kiinnitetty huomiota työperäisten riskien 

ehkäisyyn, Hopsu, Holopainen sekä Ranta (2005) ovat tehneet seurantatutkimuksen ter-

veyden- ja toimintakyvyn muutoksista siivoojilla 12 vuoden seurannalla. Tutkimuksen 

mukaan siivoojien fyysinen suorituskyky on alhainen suhteessa työn vaatimuksiin ja eri-

tyisesti ikääntyvillä siivoojilla on riski ylikuormittumiseen. Puhdistuspalvelualan työn-

johto ja suunnittelijat ovatkin avainasemassa riskien vähentämisessä ja poistamisessa. 
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Täydennyskoulutuksien avulla jo työssä oleville työntekijöille voidaan tuoda uutta tietoa 

työssä jaksamiseen. 

 

Puhdistuspalvelualan kansainvälistyminen tuo uusia haasteita työpaikan perehdyttäjille ja 

työnopastajille. Monipuolinen kielitaito auttaa ulkomaalaista työntekijää ja esimiestä pää-

semään yhteisymmärrykseen palvelun tuottamisessa. Myös erilasten kulttuurien kohtaa-

minen on haaste monelle esimiehelle, esimerkiksi laadun ja työaikojen noudattamisessa. 

Myös asiakkaille ulkomaalainen työntekijä voi olla kynnyskysymys ja asiakkaalta on aina 

varmistettava, voiko kohteessa työskennellä muitakin kuin suomalaisia.   

 

Koulutus puhdistuspalvelualalle on vakiintunut tutkintotavoitteiseksi ja työelämälähtöi-

seksi, mutta kehitettävää vielä riittää. Puhdistuspalvelualaan liittyviä yliopistotasoisia 

opintoja opiskelijan täytyy itse koota, jopa eri yliopistoista, jotta opiskelija saavuttaisi 

järkevän kokonaisuuden työelämän tarpeita ajatellen. Ammattikorkeakouluissa suoritet-

tavat opinnot ovatkin korvanneet suurelta osin yliopistojen tarjonnan.  
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6 TUTKIMUKSEN METODOLIGINEN RAKENNE 

 

6.1 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusasetelma ja kohderyhmät 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli kerätä tietoa kyselylomakkeiden avulla puh-

distuspalvelualan koulutuksen määrästä, luonteesta ja kohderyhmistä. Ammatillisille 

oppilaitoksille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille lähetyt kyselylomakkeet olivat 

jonkin verran erilaisia, koska koulutuslinjat vaihtelevat (liitteet 1, 2 ja 3). Alan koulutus-

ta on tällä hetkellä tarjolla sekä nuorille että aikuisille ja tarkoituksenani oli tutkia, 

kummalle kohderyhmälle suunnattu koulutus on kattavampaa. Tutkimuksessa selvitet-

tiin myös alan ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoisten opintojen tulevaisuuden nä-

kymiä.  

 

Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää, minkälaista ammatillista osaamista puh-

distuspalvelualalla tarvitaan ja miten hyvin tämänhetkinen koulutus vastaa työelämän 

asettamia vaatimuksia. Tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, minkälaisia tulevaisuuden 

odotuksia puhdistuspalvelualalle asetetaan ja miten alan vetovoimaisuutta voitaisiin 

lisätä. Kuviossa 1. on kuvattu tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja Kuviossa 5. on 

kuvattu tutkimuksen metodologinen rakenne. 
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KUVIO 5. Tutkimuksen metodologinen rakenne 

 

Oppilaitokset, joihin kyselylomakkeet lähetettiin, löytyivät Opetushallituksen koulu-

tusoppaista sekä internet-sivustojen kautta. Oppilaitoksiin, joihin internet-sivustojen 

avulla ei selkeää yhteydenottohenkilöä löytynyt, soitettiin varmistukseksi oikean henki-

lön löytämiseksi. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 56 kappaletta, ammatillisiin 

oppilaitoksiin 25, aikuiskoulutuskeskuksiin 24 sekä ammattikorkeakouluihin ja yliopis-

toihin yhteensä 7 kappaletta.  

 

Kyselylomakkeiden tulosten kerääminen sekä haas-
tattelujen litterointi. 
 

Tulosten analysointi ja johtopäätösten 
teko. 

Kyselylomakkeiden 
lähettäminen oppilaitok-
sille 
puhdistuspalvelualan 
koulutuksista ja ammat-
titaitovaatimuksista 
 

Työnantaja - ja työntekijä-
edustajien haastattelut am-
mattitaitovaatimuksista. 

Kyselylomakkeiden laatimi-
nen.  

Puhdistuspalvelualan koulu-
tukseen liittyvien oppilaitos-
ten kartoittaminen ja valin-
ta. 

Puhdistuspalvelualalla 
toimivien työnantaja- ja 
työntekijäedustajien kar-
toittaminen ja valinta. 

Haastattelurungon laati-
minen.  
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Työnantaja-puolen haastateltavat edustivat sairaanhoitopiiriä, kunnallista - sekä yksi-

tyistä työnantajaa. Työntekijä-puolen haastateltavat edustivat koulutuskuntayhtymää, 

sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityistä työnantajaa. Osa haastatteluista suoritettiin 

puhelinhaastatteluna. Työnantaja- ja työntekijäedustajien haastateltavia oli kumpaakin 4 

henkilöä eli haastateltavia oli yhteensä 8 henkilöä.  

 

6.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston käsittely 

 

Tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kyselytutkimusta että haastattelua. Kyselylomak-

keet oli tarkoitettu ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuiskoulutuskeskuksiin, ammattikor-

keakouluihin sekä yliopistoihin. Lomakkeiden tarkoituksena oli tutkia, millaisille koh-

deryhmille puhdistuspalvelualan koulutusta on järjestetty sekä, millaisilla koulutusmuo-

doilla koulutusta on toteutettu (päivä-, monimuoto- ym. koulutus). Tarkoituksena oli 

myös selvittää, millaisiin ammattitaitovaatimuksiin opetus on painottunut, millaisia 

osaamisalueita tulevaisuudessa tarvitaan sekä miten alan vetovoimaisuutta voitaisiin 

lisätä.  

 

Uusitalo (1998, 92) tarkastelee kysely- ja haastattelumenetelmää asiantuntijan periaat-

teen valossa ”Jos emme tiedä vastausta johonkin ongelmaan, kysykäämme parhaalta 

asiantuntijalta”. Kyselylomakkeiden vastaajiksi valittiin puhdistuspalvelualan koulutuk-

sen järjestäjien edustajia, koska heillä on keskeinen tieto valmistuneista sekä ammatti-

taitovaatimusten tärkeysjärjestyksistä koulutusta järjestettäessä. Haastatteluihin pyrittiin 

valitsemaan eri palvelualojen työnantaja- ja työntekijäedustajia, koska heillä on tietoa, 

mitä työnantaja työntekijöiltään vaatii ja vastaavasti saatiin tietoa, miten työntekijöiden 

ammattitaitovaatimukset vastasivat työnantajien näkemyksiä.  

 

Uusitalo painottaa (1998, 92–93), että syrvey- tutkimusta käytetään yleisesti vastaajien 

tietojen, mielipiteiden, asenteiden, arvojen ja ideologioiden selvittämiseen. Tutkimukset 

tuovat esille mielipiteitä ja asenteita, mutta tutkijan on kuitenkin muistettava, ettei sur-

vey ratkaise sitä, onko jokin vaihtoehto ehdottomasti oikeampi kuin toinen. Tutkimuk-

sessa pyrittiin tuomaan esille eri osapuolten mielipiteitä puhdistuspalvelualan ammatti-

taitovaatimusten tärkeysjärjestyksistä ja, miten ne ”kohtaavat” toisensa. 
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Kyselylomakkeissa käytettiin puolistrukturoituja kysymyksiä, jotka olivat sidottuja tiet-

tyihin aiheisiin. Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan (2005, 184) kyselytutki-

muksen etuna pidetään sitä, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: 

tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan kysyä myös monia asioita. 

Tarkoituksena olikin saavuttaa laajasti puhdistuspalvelualan kouluttajiin liittyviä oppi-

laitosten edustajia ympäri Suomea. Aaltola ja Valli toteavat kirjassaan ”Ikkunoita tut-

kimusmetodeihin 1” (2001, 101), että kyselylomakkeessa on mahdollisuus esittää run-

saasti kysymyksiä ja luotettavuutta parantaa se, että kysymys esitetään jokaiselle koe-

henkilölle täysin samassa muodossa. 

 

Kysymysten laadinnasta Yin toteaa teoksessaan ”Case study research, design and met-

hods” (2002, 74), että kysymykset on tarkoitettu asetettavaksi tutkijalle, ei haastatelta-

valle. Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta tarkemmin tarkasteltuna, tarkoituksenahan 

on tutkia tiettyä tai tiettyjä asioita ja tutkija analysoi vastauksia juuri kysymysten kautta. 

Kysymyksiä muotoiltaessa on siis huomioitava, että tutkija pystyy saamaan vastauksista 

tarvitsemaansa tietoa. Kyselylomakkeiden huonoja puolia ovat, että vastausprosentti jää 

usein alhaiseksi ja kysymysten väärinymmärtäminen on mahdollista (Aaltola & Valli 

2001, 101–102). Tutkimuksessa käsiteltiin sekä avoimia että asteikkoihin eli skaaloihin 

perustuvia kysymyksiä.  

 

Haastattelujen avulla pyrittiin tutkimaan työnantajien- ja työntekijöiden edustajien mie-

lipiteitä siitä, millaisia ammattitaitovaatimuksia työpaikoilla tarvitaan, minkälaisia tar-

peita tulevaisuus voi tuoda tullessaan ja miten alan vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. 

Haastattelujen avulla pystyttiin myös syventämään tietoa siitä, millaisiin käytännön 

konkreettisiin tilanteisiin ammatilliset osaamistarpeet työelämässä liitetään. Tuloksien 

avulla pystyttiin vertaamaan koulutuksen ja työelämän vaatimuksien vastaavuutta toi-

siinsa.  

 

Haastattelujen runkona käytettiin lomaketta, joka oli toimitettu jo aikaisemmin haasta-

teltaville joko sähköpostin liitteenä tai postin kautta. Haastateltavien halukkuus selvitet-

tiin sähköpostiviestin avulla. Aaltolan ja Vallin (2001, 27–29) mukaan ei ole myöskään 

epäolennaista, missä haastattelu tapahtuu. Haastattelut toteutettiin kahta lukuun ottamat-

ta haastateltavien työhuoneessa. Työhuone oli ”rauhoitettu” siksi ajaksi ja haastatteluti-

lanteet tuntuivat luonnollisilta.  
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Kaksi haastattelua suoritettiin puhelinhaastatteluna, joihin oli varattu aika etukäteen 

haastateltavilta. Puhelimen kautta tehdyssä haastattelussa huonona puolena oli se, että 

vastausten kirjoittaminen samaan aikaan oli hankalaa. Haastatteluista saatiin kuitenkin 

paljon ”syvällisempää” tietoa kuin kyselylomakkeista. Tuomi ja Sarajärvi toteavatkin 

teoksessaan ”Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi” (2002, 75), että haastattelun etu 

on joustavuus, jolloin haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys tai oikaista vää-

rinkäsitys, jota ei postikyselyssä ole mahdollista.  

 

Tulosten analysoinnista Tuomi ja Sarajärvi (2002, 76–77) toteavat, että lomakehaastat-

telu on kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmä ja lomakehaastattelun 

avulla kerätty aineisto voidaan helposti kvantifioida. Yin painottaa (2002, 89–90) haas-

tatteluprosessin hallinnan tärkeyttä oikeiden tulosten saamisen kannalta. Hän toteaa, että 

haastattelijalla on koko prosessin ajan kaksi tehtävää: seurata kysymyksillä omaa ”tut-

kimuslinjaa”, mutta myös kuunnella avoimesti ja tasapuolisesti haastateltavaa. Haastat-

telun heikkona puolena on, että haastattelijan oma persoona saattaa vaikuttaa haastatte-

lun sisältöön, tämä tuleekin tiedostaa jo ennen varsinaista haastattelutapahtumaa. 

 

Aineiston käsittely aloitettiin kyselylomakkeiden tulosten keräämisellä sekä haastattelu-

jen litteroinnilla. Kyselylomakkeista kerättiin tiedot koulutuslinjoista sekä tutkintojen 

määristä excel- taulukkoon, joista laskettiin eri tutkintojen määrät vuosina 2004 ja 2005. 

Vertailua varten laskettiin tutkintojen prosentuaaliset osuudet. Opiskelujärjestelyistä 

koottiin samanlainen taulukko, jonka avulla pystyttiin vertaamaan opintojen järjestelyä.  

 

Ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestyksen selvittämiseksi laskettiin eri oppilaitosten 

edustajien sekä työnantaja- ja työntekijäedustajien vastauksista tärkeysjärjestyksen kes-

kiarvo sekä mediaani. Ensisijaisesti tarkasteltiin mediaani- arvoa, joka jakaa aineiston 

kahteen yhtä suureen osaan. Keskiarvoa, joka on yleisin keskiluku, käytettiin silloin, 

kun kahden ammattitaitovaatimuksen mediaani- arvot olivat samat. Tuolloin pienem-

män keskiarvon omaava vaatimus sijoitettiin tärkeämmäksi kuin suuremman keskiarvon 

omaava ammattitaitovaatimus.  
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Keskiarvoon vaikuttavat ääriarvot paljon, mutta mediaani soveltuu käytettäväksi myös 

vinoihin jakaumiin. Heikkilä toteaa kirjassaan ”Tilastollinen tutkimus” (2001, 83–84), 

että havaintojen lukumäärän ollessa suuri, keskiarvo on vakaa suure, mutta pienissä 

havaintomäärissä ääriarvojen vaikutus keskiarvoon voi olla huomattava. Mediaanin 

käyttöä hän suosittelee silloin, kun hajonta on suuri, eikä selvää keskikohtaa voida erot-

taa.  

 

Ammattitaitovaatimusten sisältökuvaukset, tulevaisuuden haasteet sekä vetovoimaisuu-

den mielipiteet kerättiin sekä kyselylomakkeista että haastatteluista. Jokaista vastausta 

tarkasteltiin erikseen ja niistä poimittiin mielipiteet tutkimustuloksiin. Jatkotutkimuk-

sessa voisi tarkastella esimerkiksi, miksi asiakaslähtöisyys on tärkeämpi kuin kustan-

nustietoisuus tai, mikä ammattitaitovaatimus on kullekin opiskelijaryhmälle (laitoshuol-

taja-, siivousteknikko-, restonomi- opiskelijat ym.) tärkein.  Tässä tutkimuksessa pereh-

dyttiin yleisesti puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimuksiin.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET  

 

7.1 Puhdistuspalvelualan koulutustarjonta ja ikäryhmät 

 

Kyselyihin vastanneiden ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksien suu-

rin puhdistuspalvelualalta valmistunut ryhmä oli sekä vuonna 2004 että 2005 laitos-

huoltajien ammattitutkintoon valmistuneet opiskelijat. Alla olevasta Taulukosta 3. voi-

daan nähdä puhdistuspalvelualan koulutusryhmien suuruusjärjestys vuosina 2004 ja 

2005. Sulkuihin on merkitty Opetushallituksen tilastotiedoista tarkasteltavilta vuosilta 

kerätyt tutkintojen määrät suhteutettuna kaikkiin aikuisten puhdistuspalvelualojen tut-

kintojen määriin. Nuorten puhdistuspalvelualojen perustutkintojen vastaavia lukuja ei 

taulukossa ole. 

 

 

TAULUKKO 3.  Eri puhdistuspalvelualan tutkintoihin valmistuneiden prosentuaalinen 

osuus valmistuneiden kokonaismääristä vuosina 2004 ja 2005  

 

TUTKINTO 2004 2005 

Laitoshuoltajan ammattitutkinto 67,5 % (79,5 %) 71,2 % (82,2 %) 

Puhdistuspalvelualan perustutkinto, 
aikuiset 

14,2 % (13,2 %) 11,6 % (10,4 %) 

Siivoustyönohjaajan erikoisammatti-
tutkinto 

13,1 % (5,7 %) 7,1 % (4,5 %) 

Puhdistuspalvelualan perustutkinto, 
nuoret 

5,9 %  9 %  

Siivousteknikon erikoisammattitutkin-
to 

1,5 % (1,5 %) 2,4 % (1 %) 

 

 

 

Puhdistuspalvelualan koulutustarjonta keskittyy suurimmaksi osaksi aikuisille suunnat-

tuun laitoshuoltajien ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Laitoshuoltajan 

ammattitutkinnon suorittaneita on yli nelinkertainen määrä suhteessa puhdistuspalvelu-

alan perustutkintoihin ja erikoisammattitukintoihin sekä vuonna 2004 että 2005. Tämä 

voidaan todeta myös Opetushallituksen tilastojen vertailussa. Toiseksi eniten valmistu-

neita on aikuisten puhdistuspalvelualan perustutkinnosta. Tutkimusaineiston mukaan 

perustutkintoon valmistuneita aikuisia oli vuonna 2004 yli kaksinkertainen määrä suh-
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teessa nuorten perustutkintoihin. Erikoisammattitutkinnoista siivoustyönohjaajan eri-

koisammattitutkintoon valmistuneiden määrä oli selvästi suurempi kuin siivoustekni-

kon erikoisammattitutkintoon valmistuneiden määrä molempina tarkasteltavina vuosi-

na.  

 

Taulukosta 3. voidaan todeta, että puhdistuspalvelualan koulutus on painottunut aikui-

sille työntekijätason koulutukseen. Nuorten puhdistuspalvelualan perustutkinnoista 

puolet suoritettiin tässä tutkimuksessa erityisoppilaitoksissa, sillä kaikista kyselyihin 

vastanneista oppilaitoksista 29 % oli ammatillisia erityisoppilaitoksia tai oppilaitokses-

sa oli erityisoppilaille tarkoitettuja linjoja, joiden koulutus oli suunnattu nuorten puh-

distuspalvelualan perustutkintoon. Kohdassa 4.8 käsiteltiin puhdistuspalvelualan veto-

voimaisuusindeksiä, joka on alalla alhainen, tämä kuvastuu myös toteutuneissa nuorten 

suorittamissa tutkintojen määrissä.  

 

Taulukkoon 4. on kerätty tiedot ammatillisten oppilaitosten sekä aikuiskoulutuskes-

kuksien opetusjärjestelyistä. Vaihtoehtoina olivat päivä- tai monimuoto - koulutus. 

Nuorten puhdistuspalvelualan perustutkinto toteutui vain päiväkoulutuksena, joten 

kyseistä tutkintoa ei ole mukana vertailussa. 

 

 

TAULUKKO 4.  Eri puhdistuspalvelualan tutkintoihin valmistavien koulutuksien ope-

tusjärjestelyjen prosentuaalinen osuus vuosina 2004 - 2005 

 

  

 

 

2004 - 2005 TUTKINTO 

Päiväkoulutus Monimuoto-
koulutus 

Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
 

11,5 % 46,2 % 

Puhdistuspalvelualan perustutkinto, aikuiset 
 

5,2 % 6,4 % 

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 
 

0 % 24,4 % 

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
 

0 % 6,4 % 
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Tutkimuksen mukaan suurin osa kyselyihin vastanneiden oppilaitosten koulutuksista 

tapahtui monimuoto – koulutuksena, painottuen ilta- ja viikonloppu-opetukseen. Kah-

dessa oppilaitoksessa oli toteutettu valmistava koulutus virtuaali-opintoina. Päiväkou-

lutuksena toteutui laitoshuoltajan ammattitutkintoon ja puhdistuspalvelualan perustut-

kintoon valmistavat koulutukset, jotka toteutettiin työvoimapoliittisina koulutuksina. 

Muita koulutuksen rahoitusmuotoja olivat oppisopimus -, Valtiorahoitteinen - ja 

NOSTE – koulutukset. NOSTE – koulutusta oli eniten laitoshuoltajien ammattitutkin-

toon valmistavassa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutus oli tutkimuksen mukaan edel-

leen suosittu kaikissa muissa puhdistuspalvelualan aikuisten ammatillisissa tutkinnois-

sa paitsi puhdistuspalvelualan perustutkinnossa.  

 

Kyselyihin vastanneista ammattikorkeakouluista toimitilapalvelujen esimiestyöhön 

suuntautuvaa opetusta toteutettiin vaihtoehtoisissa opinnoissa ”Palvelujen tuottamisen 

ja johtamisen” - ja ”Facility Management” - koulutusohjelmissa sekä aikuisille että 

nuorille. Nuorille opetus toteutettiin päiväopetuksena ja aikuisille periodiopintoina 

joko päivä- tai ilta- ja viikonloppu - opetuksena.  

 

Yliopistoissa puhdistuspalvelualan tutkimustoimintaan suuntautuvaa koulusta oli mah-

dollisuus opiskella Jyväskylässä matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, liit-

tyen puhdistusainekemiaan sekä Helsingissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekun-

nassa agroteknologian laitoksella vuoteen 2005 asti on ollut mahdollisuus erikoistua 

koti- ja laitostalousteknologiaan. Molempien yliopistojen opetus tapahtui päiväkoulu-

tuksena ja oli suunnattu nuorille. 

 

7.2 Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimukset oppilaitosten näkökulmasta 

 

Kyselylomakkeissa oli kahdeksan puhdistuspalvelualan yleistä ammattitaitovaatimusta: 

siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen, oman työn hallinta, arviointi ja kehittämi-

nen, kustannustietoisuus, asiakaslähtöisyys, ympäristölähtöinen työskentely, työturval-

lisuuden hallitseminen työssä sekä keskeisten ammattiasioiden hallinta. Alla olevaan 

Kuvioon 6. on koottu ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksien vastauk-

set.  
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Tärkeimmäksi koettu ammattitaitovaatimus saa kuviossa lyhyimmän palkin eli pie-

nimmän arvon ja vähiten tärkein saa pitemmän palkin eli suurimman arvon. Tutkimuk-

sessa on laskettu kaikkien vastanneiden kesken ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjes-

tyksen keskiarvo ja mediaani. Tärkeysjärjestys on laskettu mediaanin avulla, mikäli 

mediaani-luku on ollut sama kahdella muuttujalla, niin pienemmän keski-arvon oman-

nut ammattitaitovaatimus on paremmuusjärjestyksessä ollut tärkeämpi. 

 

 

KUVIO 6. Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys ammatillis-

ten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksien edustajien näkökulmasta 

 

Tutkimuksen mukaan ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten tärkeim-

mäksi ammattitaitovaatimuksesi nousivat oman työn hallinta ja keskeisten ammattiasi-

oiden hallinta. Kumpikin ammattitaitovaatimus sai mediaani-arvokseen 2, mutta kes-

kiarvot poikkesivat toisistaan niin, että keskeisten ammattiasioiden hallinta koettiin 

tärkeämmäksi kuin oman työn hallinta. 

 

Edellisten kahden ammattitaitovaatimusten jälkeen tärkeiksi koettiin asiakaslähtöisyys 

sekä työturvallisuuden hallitseminen työssä, molemmat saivat mediaani-arvokseen 4. 

Keski-arvoa vertailtaessa pienemmän arvon sai asiakaslähtöisyys. Seuraavina ammatti-

taito-arvoasteikossa oli ympäristölähtöinen työskentely, jonka mediaani oli 5. Kuuden-
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neksi ammattitaitovaatimukseksi arvioitiin siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

(mediaani 6). Vähiten tärkeimmiksi ammattitaitovaatimuksiksi vastaajat arvioivat tässä 

tutkimuksessa kustannustietoisuuden sekä oman työn arvioinnin ja kehittämisen. Näi-

den mediaanit olivat 7 ja keski-arvot 6,2 sekä 6,3. 

 

Ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten edustajien ammattitaitovaati-

musten tärkeysjärjestys muodostui seuraavanlaiseksi: 

1. Keskeisten ammattiasioiden hallinta 

2. Oman työn hallinta 

3. Asiakaslähtöisyys 

4. Työturvallisuuden hallitsemien työssä 

5. Ympäristölähtöinen työskentely 

6. Siivousalan laaja-alaisuuden hallinta 

7. Kustannustietoisuus 

8. Arviointi ja kehittämien 

 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajien ammattitaitovaatimusten tärkeysjär-

jestys on kuvattu alla olevaan Kuvioon 7. 

 

KUVIO 7. Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys ammattikor-

keakoulujen ja yliopistojen edustajien näkökulmasta 
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Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajien ammattitaitovaatimukset eroavat 

jonkin verran ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksien edustajien vaa-

timuksista. Tärkeimmäksi ammattiosaamistarpeeksi kyselyihin vastanneet ammattikor-

keakoulujen ja yliopistojen edustajat nostavat asiakaslähtöisyyden (mediaani 1,5).  

Seuraavaksi tärkeimmäksi koettiin oman työn hallinta (mediaani 2), joka vertailuryh-

mässä koettiin myös tärkeäksi vaatimukseksi.  

 

Selkeästi kolmanneksi ammattitaitovaatimukseksi nousi keskeisten ammattiasioiden 

hallinta, joka vertailuryhmässä jakoi ensimmäisen sijan yhdessä oman työn hallinnan 

kanssa. Keskeisten ammattiasioiden hallinta – ammattitaitovaatimuksen jälkeen tulivat 

työturvallisuuden hallitseminen työssä (mediaani 4), kustannustietoisuus (mediaani 

5,5) sekä oman työn arviointi ja kehittäminen (mediaani 5,5). Vähiten tärkeimmäksi 

koettiin siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen (mediaani 6) sekä ympäristölähtöi-

nen työskentely (mediaani 7), jotka vertailuryhmässä koettiin selkeästi tärkeimmiksi 

ammattitaitovaatimuksiksi.  

 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajien ammattitaitovaatimusten tärkeysjär-

jestys muodostui seuraavanlaiseksi: 

1. Asiakaslähtöisyys 

2. Oman työn hallinta 

3. Keskeisten ammattiasioiden hallinta 

4. Työturvallisuuden hallitsemien työssä 

5. Kustannustietoisuus 

6. Arviointi ja kehittäminen 

7. Siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

8. Ympäristölähtöinen työskentely 

 

Eri oppilaitosten näkemykset erosivat siis jonkin verran toisistaan. Ammatillisten oppi-

laitosten sekä aikuiskoulutuskeskuksien edustajien mielipiteissä arvostettiin enemmän 

ammattiasioiden ja oman työn hallintaa, arviointi ja kehittäminen koettiin vähemmän 

tärkeiksi. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot, jotka keskittyvät esimiesten ja tutkijoiden 

kouluttamiseen, nostivat asiakaslähtöisyyden keskeiseksi ammattitaitovaatimukseksi. 

Myös oman työn hallinta ja kustannustietoisuus koettiin tärkeiksi. 
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7.3 Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimukset työnantaja- ja työtekijä edus-

tajien näkökulmasta 

 

Tutkimuksessa haastateltiin puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimuksista neljää 

erilaista puhdistuspalvelualan työnantajan edustajaa. Työnantajaedustajat toimivat 

puhdistuspalvelualan esimiestehtävissä sairaalassa, kuntatyönantajalla sekä yksityisellä 

siivousliikkeellä. Kuviossa 8. olen kuvannut työnantajaedustajien ammattitaitovaati-

musten tärkeysjärjestyksen. Kuten edellä tärkeimmäksi koettu ammattitaitovaatimus 

saa kuviossa lyhyimmän palkin eli pienimmän arvon ja vähiten tärkein saa pitemmän 

palkin eli suurimman arvon. Kaikkien vastanneiden kesken on laskettu ammattitaito-

vaatimusten tärkeysjärjestyksen mediaani ja keskiarvo.  

 

 

KUVIO 8. Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys työnantaja-

edustajien näkökulmasta 

 

 

Haastattelujen mukaan työnantajaedustajat arvostivat samoin kuin ammattikorkeakou-

lujen ja yliopistojen edustajat tärkeimmiksi ammattitaitovaatimuksiksi asiakaslähtöi-

syyden (mediaani 2) sekä oman työn hallinnan (mediaani 2). Seuraavaksi tärkeimmäksi 
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korkeakoulujen ja yliopistojen edustajien tärkeysjärjestyksessä. Neljänneksi ja viiden-

neksi arvosteluasteikossa nousivat arviointi ja kehittäminen (mediaani 5) sekä ympäris-

tölähtöinen työskentely (mediaani 5,5). Kuudenneksi ja seitsemänneksi ammattitaito-

vaatimuksiksi nousivat siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen (mediaani 6) sekä 

työturvallisuuden hallitseminen työssä (mediaani 6). Vähiten tärkeimmäksi ammattitai-

tovaatimukseksi koettiin kustannustietoisuus (mediaani 7).  

 

Työantajaedustajien ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys muodostui seuraavanlai-

seksi: 

1. Asiakaslähtöisyys 

2. Oman työn hallinta 

3. Keskeisten ammattiasioiden hallinta 

4. Arviointi ja kehittäminen 

5. Ympäristölähtöinen työskentely 

6. Siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

7. Työturvallisuuden hallitseminen työssä 

8. Kustannustietoisuus 
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Haastateltavat työntekijä-edustajat toimivat puhdistuspalvelualan erilaisissa siivous- 

sekä liitännäistehtävissä hoitolaitoksessa, koulutuskuntayhtymällä sekä yksityisellä 

siivousliikkeellä. Kuviossa 9. on kuvattu työntekijä-edustajien ammattitaitovaatimus-

ten tärkeysjärjestys.  

 

KUVIO 10. Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys työntekijä-

edustajien näkökulmasta 

 

Asiakaslähtöisyys nousi myös työntekijä-edustajien haastatteluissa tärkeimmäksi am-

mattitaitovaatimukseksi (mediaani 1,5), kuten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 

sekä työnantaja-edustajien arvioinneissa.  Seuraavaksi tärkeimmäksi vaatimukseksi 

luettelosta nousi työturvallisuuden hallitseminen työssä (mediaani 3,5), joka muiden 

edustajien arvioinneissa jäi selkeästi vähemmän tärkeämmäksi. Kolmanneksi valittiin 

keskeisten ammattiasioiden hallinta (mediaani 4,5). Neljänneksi ja viidenneksi ammat-

titaitovaatimuksiksi nousivat ympäristölähtöinen työskentely sekä arviointi ja kehittä-

minen, joiden mediaanit (4,5) ja keskiarvot (4,8) olivat samat. Kuudenneksi tärkeim-

mäksi koettiin siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen (5,5). Vähiten tärkeimmiksi 

ammattitaitovaatimuksiksi koettiin työntekijä-edustajien haastattelujen mukaan oman 

työn hallinta sekä kustannustietoisuus, joilla oli sama mediaani-arvo (6,5).  

 

 

 

5,5 

 

6,5

 

4,5

 

6,5

 

1,5 

 

4,5

 

3,6 

 

4,5

 

5,5 

 

5,5 

 

4,8

 

6,5

 

1,8

 

4,8

 

3,3

 

4

0 1 2 3 4 5 6 7 

hallitseminen

Oman työn hallinta

Arviointi ja kehittäminen

Kustannustietoisuus 

Asiakaslähtöisyys

med ka

Siivousalan laaja-alaisuuden

Keskeisten ammattiasioiden hallinta 

Työturvallisuuden hallitseminen työssä

Ympäristölähtöinen työskentely 



                                                              70 
 

Työtekijäedustajien ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys muodostui seuraavanlai-

seksi: 

1. Asiakaslähtöisyys 

2. Työturvallisuuden hallitseminen työssä 

3. Keskeisten ammattiasioiden hallinta 

4. Ympäristölähtöinen työskentely 

5. Arviointi ja kehittäminen 

6. Siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

7. Oman työn hallinta 

8. Kustannustietoisuus 

 

Työntekijäedustajien tärkeysjärjestyksessä asiakaslähtöisyys nousi voimakkaasti esille 

niin kuin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä työnantajaedustajienkin näkö-

kulmasta. Työturvallisuuden työssä työntekijäedustajat kokivat paljon tärkeämpänä 

kuin muut edustajat. 
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7.4 Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys eri näkökul-

mista 

 

Kyselyjen ja haastattelujen eri edustajien ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestykset 

on kuvattu Kuviossa 11. Pienin arvo kuvaa tärkeintä ja suurin arvo vähiten tärkeintä 

ammattitaitovaatimusta.  

 

KUVIO 11. Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestys eri oppilai-

tosten sekä työnantaja- ja työntekijäedustajien näkökulmasta 
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Kuviosta 11. voidaan nähdä, että keskeisten ammattiasioiden hallinta koettiin toiseksi 

tärkeimmäksi ammattitaitovaatimukseksi ammatillisten oppilaitosten sekä aikuiskoulu-

tuskeskusten edustajien arvioinneissa, muut arvioivat hallinnan kolmannelle sijalle. 

Työturvallisuuden hallintaa työssä ei kokenut mikään osapuoli tärkeimmäksi ammatti-

taitovaatimukseksi, mutta työntekijä-edustajat nostivat ko. vaatimuksen jo toiselle si-

jalle. Vastaavasti työnantaja-edustajat asettivat työturvallisuuden lähes viimeiselle si-

jalle.  

 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat asettivat ympäristölähtöisen työsken-

telyn vähiten tärkeimmäksi ammattitaitovaatimukseksi, toisin kuin ammatillisten oppi-

laitosten edustajat sekä työnantaja- että työntekijä-edustajat asettivat ympäristölähtöi-

syyden jo neljännelle ja viidennelle sijalle. Asiakaslähtöisyyden nostivat ensimmäiselle 

sijalle kaikki muut edustajat paitsi ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskus-

ten edustajat, jotka asettivat asiakaslähtöisyyden vasta kolmannelle sijalle.  

 

Työntekijä- sekä työnantajaedustajat asettivat kustannustietoisuuden viimeiselle sijalle 

eli vähiten tärkeimmäksi ammattitaitovaatimukseksi, oppilaitosten edustajat kokivat 

ko. vaatimuksen jonkin verran tärkeämmäksi. Arviointia ja kehittämistä ei koettu mis-

sään ryhmässä tärkeimmäksi ammattitaitovaatimukseksi, ammatillisten oppilaitosten ja 

aikuiskoulutuskeskusten edustajat määrittelivät ko. ammattitaitovaatimuksen viimeisel-

le sijalle, muut edustajat arvioivat sen hiukan tärkeämmäksi.  

 

Oman työn hallinta- ammattitaitovaatimus oli ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskou-

lutuskeskusten edustajien mielestä tärkein vaatimus, kun työntekijäedustajat kokivat 

sen melkein vähiten tärkeimmäksi. Työnantaja-edustajat sekä ammattikorkeakoulujen 

ja yliopistojen edustajat kokivat oman työn hallinnan toiseksi tärkeimmäksi ammatti-

taitovaatimukseksi. Siivousalan laaja-alaisuuden hallinta koettiin aika tasaisesti vä-

hemmän tärkeäksi ammattitaitovaatimukseksi kaikkien edustajien mielipiteissä. 

 

Oppilaitosten erilaiset näkemykset ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestyksestä ku-

vastavat hyvin sitä, miltä työntekijä-tasolta asioita tarkastellaan. Ammatillisten oppilai-

tosten ja aikuiskoulutuskeskusten edustajien vastauksissa tärkeänä pidetään keskeisten 

ammattiasioiden hallintaa, kun ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa asiakaslähtöi-

syys ja oman työn hallinta koettiin tärkeimmiksi vaatimuksiksi. Työntekijä- ja työnan-
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tajaedustajien arvioinneissa asiakaslähtöisyys nousi voimakkaasti tärkeimmäksi vaati-

mukseksi, mutta arviointi ja kehittäminen sekä työturvallisuuden hallitseminen työssä 

jakoivat edustajien mielipiteitä. 

 

7.5 Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten sisältö-kuvaukset  

 

Luvuissa 7.5.1–7.5.4 on käsitelty puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimuksia. Jo-

kaisen ammattitaitovaatimuksen kohdalle on kerätty vastaukset, jotka oppilaitoksen-, 

työnantajapuolen- sekä työntekijäpuolen edustajat olivat kohtiin vastanneet. Mikäli 

vastaukset olivat samansuuntaisia, niin asiat on esitelty vain yhteen kertaan. 

 

7.5.1 Keskeisten ammattiasioiden hallinta ja työturvallisuuden hallitsemien työssä 

 

Oppilaitosten edustajien arvioinneissa keskeisten ammattiasioiden hallintaa korostettiin 

hyvän työllisyyden saavuttamiseksi ja kykynä opastaa sekä osata erilaisia puhdistus-

palveluun liittyviä työtehtäviä. Monissa vastauksissa tuli esille, että siivouksen perus-

asiat tulisi hallita ja näihin perusasioihin katsottiin kuuluvan seuraavanlaisia tekijöitä: 

vedetön siivous, siivouskoneiden ja -välineiden hallinta, nykyaikaisen teknologian hal-

linta ja hyödyntäminen, materiaalituntemus ja materiaalien hoito, siivousmenetelmien- 

ja aineiden sekä pH-luvun hallinta, puhtaustasojen ymmärtäminen ja aseptiikka, lian 

analysointi sekä ergonominen työskentely. Keskeisiin ammattiasioihin käsitettiin kuu-

luvaksi myös joustava työskentely, työturvallisuuden hallitseminen, vuorovaikutustai-

dot, työn laatutekijöiden tiedostaminen sekä asiakaspalvelun hallinta.  

 

Työnantajapuolen edustajien haastatteluissa esille nousivat jatkuva koulutus, kehittä-

minen sekä työnkierto. Työntekijäpuolen edustajien haastatteluissa painotettiin työn-

opastuksen tärkeyttä työsuhteen alussa, varsinkin nuorille, jotta he saisivat mahdolli-

simman positiivisen kuvan puhdistuspalvelualasta. 

 

Kappaleessa 5.1 tarkasteltiin ammattitaitovaatimuksia Ruohotien artikkelin (2006) 

pohjalta, jossa työmarkkinat ja ammattijärjestöt, työpaikka, opetussuunnitelmat ja tut-

kintojen perusteet sekä yksilö itse asettavat vaatimuksia ammattitaidolle. Kyselyihin ja 

haastatteluihin vastanneiden edustajien vastauksista esille nousivat koulutuksen ja tut-

kintojen asettamat ammattitaitovaatimukset, kun käsiteltiin keskeisten ammattiasioiden 
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hallintaa. Nämä keskeiset ammattiasiat katsottiin kuuluvan oppilaitosten opetettaviksi 

aiheiksi. Koulutuksen pituuteen toivottiin kuitenkin muutosta lyhytkestoisempiin kou-

lutuksiin ja esimerkiksi ”täsmäkoulutuksiin” tietyistä ajankohtaisista aiheista.  

 

Koulutuksen muutoksiin kiinnitettiin huomiota kohdassa 5.3, jossa viitattiin Kaupin 

(2004) artikkeliin, missä hän painotti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja totesi, 

että myös koulutuksen on muututtava. On osattava kuunnella työelämän vaatimuksia. 

Mielestäni ammattitutkinnot ovat vasta alkua koulutuksen muutoksille ja oppilaitoksis-

sa tulisikin olla joustavuutta suunniteltaessa opetusjärjestelyjä. Tietomäärä kasvaa 

vauhdilla ja puhdistuspalvelualalla tapahtuu muutoksia siivoustyömenetelmissä, aineis-

sa, välineissä sekä pintamateriaaleissa.  

 

Oppilaitosten edustajien vastaamissa kyselylomakkeissa työturvallisuuden hallitsemi-

nen työssä – ammattitaitovaatimukseen liitettiin kyky kartoittaa työssä esiintyviä riske-

jä ja ennakoida mahdolliset vaaratekijät. Ensiaputaidot koettiin tarpeelliseksi sekä kyky 

ohjata asiakasta työturvallisuusasioissa. Konkreettisia asioita olivat mm. siivousainei-

den oikea valinta, ergonomian huomioiminen työskentelyssä, siivouskoneiden käytön 

ja sähköturvallisuuden hallinta, suojavaatetuksen käyttö, telineiden ja tikkaiden oikean 

käytön hallinta sekä yleisten työsuojelumääräysten noudattaminen. Toiminnallaan 

ammattitaitoisen työntekijän ei tule aiheuttaa vaaratilanteita muulle henkilöstölle työ-

paikassaan, vaan omalla asenteellaan ohjata asiakasta turvalliseen työympäristöön. 

Työturvallisuuden hallitsemiseen katsottiin kuuluvaksi työtovereiden perehdyttäminen 

ja työnopastus. Työturvallisuuskortin suorittaminen oli myös ehdotuksena.   

 

Työnantajapuolen edustajien mielipiteissä nousivat esille yleisten työturvallisuusasioi-

den noudattaminen sekä työskentelyssä että työskentelyn loputtua, esimerkiksi töistä 

lähtö pimeään vuodenaikaan. Työturvallisuusasioita tulisi pitää ajan tasalla, esimerkik-

si silloin, kun puhdistusaineet vaihtuvat.  Työturvallisuusohjeita tulee noudattaa ja ne 

tulisi löytyä helposti. Monissa kohteissa puhdistuspalvelualan työntekijät arvioivat 

oman kohteensa riskit. Samoin työntekijäpuolen edustajien haastatteluissa nousivat 

esille yleinen varovaisuus siivoustyöskentelyssä (tikkaiden käyttö, suojaimet, koneiden 

hallinta, johtojen kunnon seuranta, vikavirtasuojakytkimen käyttö jne.), ergonomian 

hallinta sekä työsuojeluhenkilöstön tunteminen omassa kohteessaan.  
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Tarkasteltaessa työmarkkinoiden ja ammattijärjestöjen asettamia kelpoisuus- ja ammat-

titaitovaatimuksia yhteinen työturvallisuuden hallitseminen nousee työpaikoilla tärke-

äksi tekijäksi. Uudessa työturvallisuuslaissa, joka tuli voimaan 2003 sekä uudessa Val-

vontalaissa (2006) painotetaan myös työntekijöiden työsuojeluvastuuta omalla työpai-

kalla. Tärkeää on, että työpaikkojen riskien arvioinnissa mukana ovat aktiivisesti työn-

tekijät, jotka voivat tuoda esille omia näkökantojaan ja toiveitaan työturvallisuuden 

parantamiseksi. Yrjö ja Ritva Engeström (1984) painottivat, että ammatillisuuteen kuu-

luu muutakin, kuin pelkkä työsuorituksen fyysinen suoritus. On siis kyettävä hallitse-

maan myös muita työsuoritukseen liittyviä tekijöitä ja yksi niistä on turvallisen ja en-

nakoivan työn tekemisen hallinta. 

 

7.5.2 Ympäristölähtöinen työskentely ja asiakaslähtöisyys 

 

Tutkimuksen kyselyn pohjalta ympäristölähtöinen työskentely - ammattitaitovaatimuk-

sessa kiinnitettiin huomiota kestävän kehityksen huomioimiseen työskentelyssä, jäte-

lain ja – säädösten tuntemukseen sekä positiiviseen suhtautumiseen ympäristöasioiden 

hoitoon omalla työpaikalla. Konkreettisina asioina nousivat esille asiakkaiden ohjaus 

ympäristölähtöiseen työskentelyyn, jätteiden lajittelun hallitseminen, veden ja energian 

tarpeenmukainen käyttö, siivousaineiden järkevä valinta ja annostelu, siivouskoneiden 

ja – välineiden ympäristölähtöinen valinta sekä tuotteiden koko elinkaaren huomioimi-

nen tilausvalinnoissa. 

 

Työnantajapuolen edustajien haastatteluissa kiinnitettiin huomiota kestävän kehityksen 

ylläpitämiseen, joihin kuuluvat aineiden annostelu, veden käyttö, menetelmävalinnat, 

koneiden käyttö sekä lajittelun ohjaaminen. Myös hankinnoissa tulee huomioida ympä-

ristöystävällisyys. Auditointien avulla puhdistuspalvelualan työntekijöiden ympäristö-

tietoisuutta voidaan mitata.  

 

Kohdassa 5.2 ”Ammatillinen kasvu puhdistuspalvelualalla” käsittelin Helakorven 

(2005) määritelmää työn kolmesta ulottuvuudesta: aineellisesta, sosiaalisesta ja henki-

sestä. Ympäristölähtöinen työskentely työpaikoilla on yksi tekijä, joka antaa puhdis-

tuspalvelualan työntekijöille haasteita ja ”pakottaa” sosiaalisuuteen. Useissa työkoh-

teissa esimerkiksi jätteiden lajittelu on annettu siivousalan henkilöstölle, koska heillä 

on kykyä organisoida työpaikalla tarvittavat muutokset. Sosiaalisuus korostuu, kun 
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henkilöstölle kerrotaan uusista järjestelyistä ja motivoidaan heitä kestävän kehityksen 

periaatteisiin.  

 

Ympäristölähtöisen työskentelyn lisäksi asiakaslähtöisyys korostui oppilaitosten edus-

tajien arvioinneissa. Asiakaslähtöisyydessä korostettiin yhteistyökykyä sekä ulkoisten 

että sisäisten asiakkaiden kanssa. Tärkeää ammattitaitoiselle työntekijälle on tunnistaa 

kohteen toiminta sekä erilaisten asiakkaiden tarpeet. Työntekijän tulisi huomioida koh-

teen toiminta työssään ja suorittaa sovitut työt sopimuksen mukaan. Asiakaslähtöisyy-

teen yhdistettiin myös markkinointi ja asiakkaan ohjaaminen, esimerkiksi perussiivous-

ten tarpeellisuuteen.  

 

Tärkeä osa-alue oli myös konkreettisen asiakaspalvelun hallitseminen, jossa korostuu 

palvelualttius, ulkoinen olemus, positiivinen asenne, empaattisuus, neuvottelutaito, 

oman persoonan käyttö asiakaspalvelutilanteissa sekä valmius toimia kriisitilanteissa. 

Edellä mainitut asiat koettiin tärkeiksi myös työnantaja- ja työntekijäedustajien haastat-

teluissa.  

 

Kauppi kuvaa artikkelissaan (2004) tiedon nopeaa kasvua ja miten se muuttaa työkäy-

tänteitä rutiininomaisesta työskentelystä enemmän yhteisölliseen työskentelyyn. Puh-

distuspalvelualan työntekijän on mukana työpaikan muuttuvissa tilanteissa ja hänellä 

on oltava kyky tunnistaa asiakkaan toivomukset tai vaatimukset. Clough ja Holden 

(1996) pohtivat kompetenssia henkilösidonnaisuuden tai asiasidonnaisuuden kannalta 

ja tulivat siihen johtopäätökseen, että yhdessä nämä eri tekijät vasta tuovat esille yksi-

lön varsinaisen kompetenssin. Henkilösidonnaisella kompetenssilla he tarkoittivat yk-

silön ammatillisia taitoja ja asiasidonnaisella kompetenssilla he tarkoittivat yksilön 

kykyä huomioida ympäristön realiteetit. 

 

7.5.3 Kustannustietoisuus sekä arviointi ja kehittäminen 

 

Oppilaitosten edustajien arvioinneissa kustannustietoisuuteen katsottiin kuuluvan seu-

raavanlaisia asioita: ajankäytön hallinta, aineiden annostelu, veden käyttö, joutuisuus, 

perussiivousten tarpeellisuuden määrittely, kustannusten muodostumisen ymmärtämi-

nen, säästämistoimenpiteiden hallinta, menetelmien ja koneiden tehokas käyttö, työn 
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suunnittelu, hankintojen järkevyys, laadun seuraaminen, sisäinen yrittäjyys sekä mark-

kinoinnin hallinta. 

 

Työnantajapuolen edustajien sisältökuvauksissa esille nousivat mm. ”myytävän” työn 

hinta-laatusuhde, aineiden ja menetelmien valinta sekä koneiden huolto. Erilaisten ver-

tailutietojen hyväksikäyttö, esimerkiksi onko kannattavampaa käyttää kesto- vai kerta-

käyttötuotteita tietyissä kohteissa. Tärkeäksi asiaksi nousi myös työtyytyväisyyden 

merkitys kustannuksiin ”hyvää tulosta on vaikea odottaa, jos väki voi huonosti”. Työn-

tekijäpuolen haastatteluissa kustannustietoisuuteen sisällytettiin annosteluohjeiden 

noudattaminen sekä työmenetelmien että työvälineiden järkevä valinta ”halvin ei ole 

aina paras mahdollinen vaihtoehto”.  

 

Helakorpi pohtii kirjassaan (2005) ammattitaidon peruselementtejä, joihin kvalifikaati-

ot kuuluvat olennaisena osana. Työjärjestö ILO:n luokittelee kvalifikaatiot tuotannolli-

siin, normatiivisiin sekä innovatiivisiin.  Tuotannollisiin kvalifikaatioihin liittyvät vä-

littömien työtaitojen lisäksi työn kokonaisuuden hallinta ja ymmärtäminen, esimerkiksi 

tarkoituksenmukaisen laadun hallinta. Kustannustietoisuus kuuluu olennaisena osana 

laadun kokonaishallintaan ja puhdistuspalvelualan työntekijä voi suoraan vaikuttaa 

siivouspalvelun kokonaiskustannuksiin omassa työssään. Lisäksi palvelujen ostajan 

tulisi olla tietoinen ostamansa palvelun hinta-laatu suhteesta, jotta ikäviltä yllätyksiltä 

säästyttäisiin.  

 

Puhtaanapidon kustannuksia tulisi tarkastella suhteessa rakennuksen koko elinkaareen 

ja sen pohjalta miettiä, kumpi vaihtoehto omistajalle ja työyhteisölle on edullisempi: 

rakennuksen tilojen säännönmukainen kunnossapito vai tietyin väliajoin tapahtuvat 

saneeraukset ja peruskorjaukset. Myös työyhteisön työtyytyväisyyttä voidaan parantaa 

huomioimalla sisäilman puhtaus, esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmien ja yläpölyjen 

säännönmukainen puhdistus. Kustannuksissa on siis otettava huomioon myös kohde-

ryhmät, joihin siivoustyön ratkaisut vaikuttavat sekä pohdittava kustannusten tarkaste-

luaikaa, kun puhutaan rakennuksen koko elinkaaresta. ”Tämän päivän halvat tai huonot 

ratkaisut, voivat tuottaa ongelmia vasta vuosien päästä”. 

 

Oppilaitosten edustajien vastauksissa oman työn arviointi ja kehittäminen – ammatti-

taitovaatimus edellytti palautteen hankkimista ja sen hyödyntämistä. Oman työn arvi-
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ointia tulisi tehdä asiakkaan näkökulmasta ja omaa työskentelyä sekä työn lopputulosta 

tulisi kehittää sen pohjalta. Kehittäminen edellyttää myönteistä asennetta siivoustyöhön 

ja työssä tapahtuviin muutoksiin sekä omien ideoiden esilletuomista. Laatujärjestelmi-

en tuntemus ja laadun mittareihin tutustuminen tulivat myös esille oman työn kehittä-

misessä.  

 

Työnantajapuolen edustajien haastatteluissa oman työn arviointiin ja kehittämiseen 

käsitettiin kuuluvaksi itseohjautuvuus, tiimityöskentely ja laadun arviointi. Auditoin-

tien avulla voidaan kehittää sekä oman että toisten työn arviointia.  Kehittämiseen ja 

arviointiin liittyy läheisesti asiakaspalautteiden koonti ja käsittely sekä kehityskeskus-

telut esimiehen kanssa. Vastauksissa korostettiin myös erilaisuuden hyväksymistä. 

Työntekijäpuolen edustajien haastatteluissa esille nousivat työn kehittäminen yhdessä 

työparin tai tiimin kanssa. 

 

Kauppi kuvaa artikkelissaan (2004) innovatiivisia työyhteisöjä muutosten ja innovaati-

oiden toteuttajiksi, jotka voivat auttaa työyhteisöjä ylittämään nykyiset toimintakäytän-

töjen ratkaisut. Innovatiivisiin työyhteisöihin tarvitaan henkilökuntaa, joka pystyy ar-

vioimaan omaa työtään ja myös kehittämään uusia ratkaisuja. Työnantajapuolen haas-

tatteluissa tulikin voimakkaasti esille toivomus siitä, että työntekijöillä olisi kykyä 

muutosprosessien tai uudistusten hallintaan. Oesch kirjoitti artikkelissaan (2005) työ-

yhteisön jatkuvasta muutosprosessista, johtuen globaalin ajattelutavan yleistymisestä ja 

jatkuvan tiedon uudistumisesta, joka edellyttää ammattien uudistumista ja yhteisön 

jatkuvaa oppimista.  

 

Elinikäistä oppimista käsittelin kohdassa 5.1, jossa Ruohotie määrittelee oppimisen 

myös kykynä mukautua yhteiskunnan vaatimuksiin (2000). Mezirow puolestaan käsit-

telee aikuisten oppimisprosessia, joka ei välttämättä tuo heti tuloksia, ennekuin opiske-

lijalle on kehittynyt kyky ajatella abstraksitisti ja reflektiivisesti (1995). Merriam ja 

Caffarella  painottivat, että oppiminen on persoonallinen prosessi, johon vaikuttavat 

kulttuuriset ja eettiset arvot (1999). 
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7.5.4 Oman työn hallinta ja siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 

Oman työn hallintaan kyselytutkimuksen mukaan katsottiin kuuluvan yleisempiä asi-

oista kuin keskeisten ammattiasioiden hallintaan. Tällaisia tekijöitä olivat itsensä ja 

oman työn kehittäminen, uusien tai muuttuvien tilanteiden hallinta, ongelmanratkaisu-

taidon hallinta sekä kyky työskennellä itsenäisesti.   Oman työn hallinta määriteltiin 

asiantuntijuudeksi omalla alalla, joka kasvattaa ammattiylpeyttä.   

 

Keinoja, joilla ongelmanratkaisutaitoa tai työn kehittämistä voidaan parantaa, ovat työ-

suunnittelu, ajan käytön hallinta, taloudellinen työskentely, joustavuus, siivouksen pe-

rustehtävien hallinta sekä tarkoituksenmukaisen puhtaanapidon ylläpitäminen. Kaikkia 

edellä mainittuja tekijöitä määrittelevät oma asenne sekä motivaatio omaan työhön.   

 

Työnantajapuolen edustajien haastatteluissa keskeiseksi nousivat oman arkityön inno-

vaatiot ja kehittäminen sekä tulevaisuuteen suuntautunut ajattelutapa. Keinoja oman 

työn hallintaan edellä mainittujen lisäksi voivat olla tiimityöskentely, osallistuminen, 

ohjaaminen, töiden rationalisointi ja täydennyskoulutus. Työntekijäpuolen oman työn 

hallinta-ammattitaitovaatimus keskittyi enemmän aineiden, välineiden ja koneiden 

hallintaan sekä pintamateriaalien tunnistamiseen. Myös ergonominen työskentely ja 

työskentely asiakkaiden kanssa koettiin tärkeäksi.  

 

Kauhanen on kuvannut yksilön pätevyyttä Kuviossa 3. kädellä, jossa oman työn hallin-

taan vaikuttavat monet tekijät (2000). Näitä tekijöitä ovat arvot ja asenteet, ihmissuh-

teet, kokemus, tiedot sekä taidot. Näitä tekijöitä ”pitää koossa” motivaatio, energia ja 

henkilökohtaiset ominaisuudet. Ei siis pelkästään riitä se, että hallitsemme ammatilliset 

asiat, vaan oman työn hallinnassa tulee huomioida laajemmin ammattitaitoon liittyvät 

käsitteet. Oman työn hallintaan liittyy oman elämän hallinta, jota Ruohotie käsittelee 

kirjassaan ”Oppiminen ja ammatillinen kasvu”. Hän painottaa yksilön omia asenteita, 

jotka vaikuttavat itsearvostukseen ja tietouteen omista vahvuuksista ja heikkouksista 

(2000).  

 

Oppilaitosten kyselylomakkeiden vastauksissa noin puolella oman työn hallinta - am-

mattitaitovaatimus käsitti itsensä kehittämistä, erilaisten tilojen puhtaanapidon hallin-

taa, siivousalan merkityksen ymmärtämistä kansantalouden kannalta sekä puhtauspal-
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velujen johtamisen hallintaa. Lopuissa vastauksissa (noin puolella vastaajien määrästä) 

siivousalan laaja-alaisuuden hallintaan liitettiin laitoshuoltajan ammattitutkinnon tut-

kinnon perusteiden mukaiset valinnaiset osat. Näitä valinnaisia tehtäviä olivat esimer-

kiksi: tekstiilien huoltopalvelut, huolenpitopalvelut, aula- ja kokouspalvelut, erityis-

kohteiden siivouspalvelut, ateriapalvelut, välinehuoltopalvelut, viherkasvien hoito ja – 

asiakastilojen viihtyisyydestä huolehtimien, kielitaito palvelutilanteissa, kiinteistön-

huoltopalvelut, tuhoeläinten torjuntapalvelut sekä ympäristönhuoltopalvelut. 

 

Työnantajapuolen vastauksissa painotettiin erilaisten oheistehtävien hallitsemisen li-

säksi halua ottaa vastaan uusia haasteita ja kykyä soveltaa ”perustietoja” erilaisiin sii-

vouskohteisiin. Puhdistuspalvelualan työntekijöiltä toivottiin tai edellytettiin myös 

osallistumista erilaisiin kehittämishankkeisiin ja strategiatyöskentelyyn. Kaiken kaik-

kiaan osallistuminen työpaikan kehittämiseen ja yhteistyö sekä sisäisten että ulkoisten 

asiakkaiden kanssa koettiin tärkeiksi asioiksi. Työntekijä-edustajien vastauksissa pai-

notettiin erilaisten materiaalien, puhdistusaineiden, siivousmenetelmien sekä – välinei-

den hallintaa. 

 

Tärkeänä nähtiin kiinnostus uusiin tehtäviin ja haasteisiin. Puolimatka käsittelee moti-

vaatiota itsensä kehittämisessä ja halua päästä selville, miten asiat todellisuudessa ovat 

(2004). Kauppi painotti, miten tiedon nopea kasvu muuttaa työkäytänteitä rutiinin-

omaisesta työskentelystä transformatiiviseksi työskentelyksi (2004). Työntekijän olisi 

rakennettava ja uudistettava työprosessiensa tietoperustaa, jotta hänellä olisi mahdolli-

suus hyödyntää uuttaa tietoa omassa työssään.  

 

 

7.5 Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymät  

 

Kyselylomakkeiden vastauksissa tulevaisuuden haasteina koettiin koulutetun työvoi-

man saanti sekä yleisesti työvoimapula palvelualan ammateissa. Maahanmuuttajat sekä 

erityisopiskelijat voivat helpottaa palvelualan työvoimapulaa, mutta koulutukseen tulee 

”satsata” eri tavalla. Automatisointi, lisääntyvä siivouskoneiden käyttö sekä teknologi-

an lisääntyminen aiheuttavat myös paineita tulevaisuudessa. Uhkakuvana nähtiin myös 

siivouksen laadun olennainen lasku, joka aiheuttaa paineita laadunvalvontaan. Raken-



                                                              81 
 

nuksien sisäilmaongelmat sekä peruskorjausten tarve kasvaa ja tuo haasteita siivouk-

selle. Laadun varmistamiseksi puhtautta voidaan mitata säännöllisesti teknisin laittein.  

 

Uuden teknologian ja uusien materiaalien myötä siivous nopeutuu ja kevenee. Työ 

muuttuu itsenäisemmäksi ja sisältää siirtymisiä kohteesta toiseen. Joissakin vastauksis-

sa ennustettiin siivouksen painottuvan tulevaisuudessa yötyöksi. Puhtaanapidon tehtä-

vien lisäksi ammattilaisen tulisi hallita jonkin verran tietotekniikkaa sekä markkinoin-

tia. Asiakaspalvelu lisääntyy ja monikulttuurisuus tulee jokapäiväiseksi asiaksi. Sii-

vousalan ammattilaisten ammattiylpeys kasvaa. 

 

Koska nuoria on vaikea saada alalle, koulutuksen pääpaino on aikuiskoulutuksessa. 

Uhkana nähdään alan korkeakouluopetuksen epävarmuus ja suunnittelemattomuus 

sekä alan opettajien koulutus. Puhdistuspalvelualan tutkimustoiminta on hajallaan ja 

tärkeitä puhdistuspalvelualan osia, esimerkiksi siivoustyön kehittäminen jää ”tuuliajol-

le”. Työpaikoilla työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota ja työnohjauksen avulla 

ihmiset voivat olla pitempään työelämässä.  Työvoimapulan helpottamiseksi ja sii-

vouskustannusten pienentämisen toivossa siivouskohteita ulkoistetaan ja kilpailutetaan.  

 

Työnantajaedustajien haastatteluissa koulutus koettiin hyvin tärkeäksi, joskin koulu-

tusaikoja tulisi lyhentää ja tuoda lähemmäksi työpaikkoja. Ikääntyminen tuo haasteita 

työpaikoille, esimerkiksi sairaspoissaolojen kasvu, kun ”vanhat” menetelmät ovat rasit-

taneet tuki- ja liikuntaelimistöä, vaikka uudet menetelmät olisi jo otettu käyttöön. Työ-

paikkojen esimiesten tulee panostaa työhyvinvointiin, ammatti-identiteetin nostami-

seen sekä imagon parantamiseen.  

 

Puhtauspalvelujen hinta-laatu suhde tulee olemaan ”kireä” ja kilpailu markkinoista 

kasvaa. Rakentamisessa siivoukselle asetetaan haasteita, esimerkiksi ”lasipalatsit” ja 

”homeiset” rakennukset. Sisäilma-ongelmat kohdistetaan usein siivoukselle, vaikka 

epäkohdat löytyvät itse rakennustekniikasta.  

 

Työntekijäedustajien haastatteluissa painottuivat myös koulutuksen tärkeys sekä oman 

ammattitaidon ylläpitäminen, esimerkiksi tietojen päivitys viiden vuoden välein tai 

pienimuotoisten ”näyttöjen” suorittaminen 10 vuoden välein. Ammatilliset näyttötut-
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kinnot koettiin hyviksi, mutta näyttöjen toteutusta tulisi parantaa enemmän tutkinnon 

suorittaja- ystävällisemmäksi.  

 

Puhdistuspalvelualan tulevaisuuden näkymiin vaikuttavat samanlaiset tekijät kuin mui-

den palvelualojen näköaloihin. Tiedon nopea kasvu, työelämässä tapahtuva jatkuva 

muutosprosessi, elinikäinen oppiminen ja osallistuva yrityskulttuuri nousivat voimak-

kaammin esille työnantajaedustajien haastatteluissa. Oppilaitosten edustajat olivat tie-

dostaneet tämän asian, mutta konkreettinen toiminta asian puolesta on vielä hidasta. 

Esimerkiksi koulutuksien räätälöiminen enemmän työelämälähtöiseksi ja opiskelijan 

kannustaminen enemmän itsensä kehittämiseen opetuksessa tarvitsisivat vielä voimak-

kaampia toimintatavan muutoksia. 

 

Kuviossa 4. olen kuvannut yksilön ammatillista kasvua ja yksilön kehittymistä por-

taikon avulla. Alimpana tasanteena on oman elämän hallinta, jonka jälkeen yksilö mo-

tivoituu omien vahvuuksiensa ja heikkouksiensa löytämiseen työelämässä. Itsetuntemi-

sen jälkeen kommunikointi sosiaalisessa ympäristössä on helpompaa ja ajatusten laa-

jentaminen oman elämän ulkopuolelle avaavat uudenlaisia näkemyksiä ammatillisuu-

desta. Elinikäisen oppimisen kautta on mahdollisuus saavuttaa tasapainoinen mukau-

tuminen työelämän muuttuviin haasteisiin. Yksilö tuntee ammattitaitonsa omat vah-

vuudet, eikä pelkää tulevia haasteita, vaikka ne olisivatkin toisen työnantajan palveluk-

sessa. 

 

7.6 Alan vetovoimaisuuden lisääminen 

 

Oppilaitosten kyselylomakkeiden vastausten perusteella vetovoimaisuutta voitaisiin 

lisätä oheistehtävien liittämisellä puhdistuspalveluihin, nykyään näin on paljon tehty-

kin. Oheispalveluja voisivat olla laitoshuoltajatutkinnon perusteissa olevat valinnaiset 

tutkinnon osat, esimerkiksi ateriapalvelut, huolenpitopalvelut jne. Työnantajaedustajien 

haastatteluissa tuli esille, että tärkeintä on kuitenkin muistaa perustehtävä, etteivät 

muut työt nouse tärkeämmäksi tehtäväksi kuin varsinainen siivoustyö. Työtä tulisi ri-

kastaa muilla keinoin kuin lisäämällä jatkuvasti oheistehtäviä. Kehittämällä omaa työtä 

ja ammatillista osaamista luodaan työtyytyväisyyttä työyhteisöön. Työntekijöiden 

haastattelussa tuli esille, että olisi virkistävää, jos puhtaanapidon ammattilaisilla olisi 
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mahdollisuus ”työelämäjaksoihin” muissa työpaikoissa, jolloin tietoa voisi jakaa puolin 

ja toisin.  

Koulutusta ehdotettiin modulimuotoiseksi, jolloin koulutukseen voisi osallistua jousta-

vasti.  Työelämän osallistumista koulutuksen suunnitteluun toivottiin myös enemmän. 

Työnantaja- ja työntekijä edustajien haastatteluissa koulutuksista toivottiin lyhytkestoi-

sempia sekä ”tietoisku- tyyppisiä” tai ”täsmä - koulutuksia”, jolloin yrittäjien olisi hel-

pompi irrottaa työntekijät koulutuksiin. Nuorille voisi järjestää ”itsenäistymis” – kou-

lutuksia, jossa peruskoulun jälkeen opetettavina aineina voisivat olla oman kodin työt 

(vrt. talouskoulut). Opetuksen tulisi tuottaa nuorille elämyksiä ja siksi opetusmetodei-

hin tulisi kiinnittää huomiota. 

 

Palkkojen nostaminen koettiin tärkeäksi, varsinkin koulutettujen työntekijöiden huo-

mioiminen palkkaluokissa.  ”Omat” siivoojat saivat kannatusta ja työpaikkojen tulisi 

panostaa hyviin työvälineisiin, koneisiin, työasuihin sekä työyhteisön hyvinvointiin.  

Työnantaja edustajien haastatteluissa ei niinkään noussut esille palkan pienuus verrat-

tuna muihin palvelualan ammatteihin, vaan koulutuksen ja vastuun huomioiminen pal-

kassa.  

 

Nuorten koulutuksissa työssäoppimisjaksot voisivat olla ulkomailla ja opiskelijavaih-

toa tulisi alalla lisätä. Käyttöön tulisi ottaa joustavat oppimisjärjestelyt ja käyttää opet-

tamisessa esimerkiksi verkko-opetusta. Puhdistuspalvelu-sanan tilalle voisi kehitellä 

kansainvälisemmän nimikkeen ja alalle tulisi kehitellä kansainvälistä kriteeristöä, ku-

ten esimerkiksi hotelleilla on omat laatustandardit. Yhteistyössä oppilaitosten ja työ-

paikkojen kanssa voitaisiin järjestää rekrytointitilaisuuksia.  

 

Pelkkä koulutus ei kuitenkaan riitä puhdistuspalvelualan ammattiin, vaan tarvitaan 

myös positiivista asennetta palveluammattiin. Yhteistyö siivouspalveluliikkeiden ja 

julkisten siivouspalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa voisi yhdentää palvelujen 

laatua. Samoin pienten siivousliikkeiden verkostoituminen voisi tuoda etuja omistajil-

leen, esimerkiksi aine- ja välinetilauksien kustannuksissa. Uhkakuvissa siivoustyö 

muuttuu enemmän ilta- tai yötyöksi, mutta alan imagon parantamiseksi siivous tulisi 

tapahtua päivätyönä. Työpaikoille tulisi myös antaa opastusta puhdistuspalvelujen os-

toon.  Työnantaja- ja työntekijäedustajien haastatteluissa median merkitys katsottiin 
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tärkeäksi. Puhdistuspalvelualasta tulisi tuoda esiin positiivista kuvaa tiedotusvälinei-

siin, esimerkiksi järjestämällä erilaisia tempauksia ja kertomalla ”menestystarinoita”.  

 

8 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU 

 

8.1 Tulosten luotettavuus 

 

Uusitalon (1998, 73) mielestä, otoksen koko riippuu tutkimuksen tavoitteista, mitä tar-

kempia perusjoukkoa kuvaavia tietoja tarvitaan, siitä suurempi otoksen tulisi olla. Ky-

selykaavakkeita lähetettiin yhteensä 56 kappaletta ammatillisiin oppilaitoksiin, aikuis-

koulutuskeskuksiin, ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin. Vastauksia tuli takai-

sin yhteensä 26 kappaletta, joten vastausprosentti oli 46,4 %. Prosentuaalisesti vastauk-

sia tuli vähän ja tähän olisi auttanut se, että jokaiseen oppilaitokseen olisi soitettu en-

nen kyselyn lähettämistä. Myös kysymykset olisi ollut hyvä kohdentaa ammatillisiin 

oppilaitoksiin, aikuiskoulutuskeskuksiin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin erik-

seen sekä kuhunkin opiskelijaryhmään erikseen (puhdistuspalvelualan perustutkinto, 

laitoshuoltajan ammattitutkinto, siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto jne.). 

 

Valitut oppilaitokset olivat ympäri Suomea, joten kyselyn kattavuus oli mielestäni hy-

vä. Kuitenkin vastauksien suurempi määrä olisi tuonut tutkimukselle enemmän luotet-

tavuutta, mutta vertailut tutkinnon suorittaneista Opetushallituksen tilastotietoihin an-

toivat samansuuntaisia vertailulukuja. Puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimusten 

sisältökuvauksia poimittiin jokaisesta vastauslomakkeesta, joten jokaisen oppilaitoksen 

edustajan vastaukset tuli hyvin huomioitua. 

 

Haastatteluista kuusi toteutettiin kasvokkain ja haastattelut nauhoitettiin myöhempää 

litterointia varten. Kaksi haastattelua toteutettiin puhelinhaastatteluna määrättynä ajan-

kohtana. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 133) pohtivat teoksessaan objektiivisuuden ongel-

maa laadullisessa tutkimuksessa, jossa he erottelevat totuuskysymyksen lisäksi havain-

tojen luotettavuutta ja toisaalta niiden puolueettomuutta. Puolueettomuudella he tar-

koittavat tutkijan kykyä ymmärtää ja kuunnella tiedonantajaa, toisin sanoen, vaikutta-

vatko tutkijan omat käsitykset, arvot ja asenteet tutkimustuloksiin vai pystyykö hän 

havainnoimaan tutkittavaa ”neutraalisti”. Uusitalo ottaa kantaa yleisesti tutkimuksen 

objektiivisuuteen ja luotettavuuteen teoksessaan ”Tiede, tutkimus ja tutkielma” (1998, 
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25), jossa hän tuo esille, että samasta tutkimuskohteesta, jopa samasta ongelmasta voi-

daan tehdä monenlaisia tutkimuksia riippuen tutkijan kiinnostuksesta, näkökulmasta ja 

metodoligisesta suuntautumisesta.  

 

Tutkimuksessa on tuotu esille erilaisten näkökantojen yhteneväisyyksiä ja erilaisuuk-

sia, mielestäni tärkeää on, että mielipiteet tulevat esille ”edustajittain” eli ammatillisten 

oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskusten näkökulmasta, ammattikorkeakoulujen ja yli-

opistojen näkökulmasta, työnantaja-edustajien näkökulmasta sekä työntekijöiden nä-

kökulmasta. Vasta heidän kommenttien ja arviointien jälkeen on mahdollista tulkita 

yhteneväisyydet tai erilaisuudet. Tulevaisuuden haasteita ja vetovoimaisuuden lisää-

mis-ehdotuksia on poimittu kyselylomakkeista sekä haastatteluista, mutta samoja asioi-

ta tarkoittavia ehdotuksia ja mielipiteitä on tuloksiin merkitty vain kerran.  

 

Haastateltavat olivat kaikki Pohjanmaalta, joskin laajasti edustettuna, mutta koko maan 

kattava haastattelu olisi voinut tuoda tutkimukselle laaja-alaisempia näkökantoja. 

Haastateltavat työnantaja- ja työntekijä-edustajat olivat erilaisista työpaikoista, joista 

edustettuina olivat yksityinen siivouspalveluliike, sairaanhoitopiiri, palvelulaitos, kou-

lutuskuntayhtymä sekä kunta.  

 

Mittausten reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta (Uusitalo 1998, 84). 

Kyselytutkimuksessa puhdistuspalvelualan koulutuksien määrästä voidaan toistaa ja 

tulosten tulisi olla samankaltaisia, mutta tutkintoihin on voitu valmistua kyselyn jäl-

keen, jolloin ne vaikuttavat tuloksiin. Ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestyksestä, 

tulevaisuuden haasteista tai vetovoimaisuuden lisäämisestä reliabiliteeti on huonompi. 

Vaikka samankaltainen kysely ja haastattelu toteutettaisiin samoille edustajille muuta-

man kuukauden päästä, voi olla, että mielipiteissä olisi jonkin verran muutosta. Uskon 

kuitenkin, että mielipiteitä ja asenteita ei vaihdeta ”kevyesti”, vaan tarkan harkinnan 

tuloksena. 

 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä 

on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 216–217). Kyselylomak-

keissa ongelmana on se, että käsittävätkö vastaajat kysymykset tai väitteet samalla ta-

valla kuin tutkija itse. Tämän takia kysymysten tulisi olla selkeitä ja yksiselitteisiä.  

Haastatteluissa validiteetti on vahvempi, sillä haastattelijalla on mahdollisuus tehdä 
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haastattelussa lisäkysymyksiä tai korjaavia tulkintoja, mikäli haastateltava on ajatellut 

kysymyksen toisella tavalla. Tutkimustuloksissa on pyritty selittämään yhteenvedot ja 

mielipiteet erilaisten näkökantojen pohjalta ja mielestäni ne ovat onnistuneet hyvin. 

 

8.2 Menetelmien soveltuvuus 

 

Mielestäni kokonaisuudessaan kyselykaavakkeiden käyttö tutkintojen määrien sekä 

opetusjärjestelyjen selville ottamisessa oli hyvä menetelmä. Ammattitaitovaatimukset 

olisi kuitenkin pitänyt eritellä puhdistuspalvelualan työntekijä-tasolle, työnjohtaja-

tasolle sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-tasolle erikseen. Tässä tutkimuksessa 

ammattitaitovaatimukset kohdistuvat parhaiten työntekijä-tasolle.  

 

Haastattelut toivat paljon tietoa ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestyksistä, tulevai-

suuden haasteista sekä alan vetovoimaisuuden lisäämiskeinoista. Haastattelun avulla 

pystyin kysymään selventäviä kysymyksiä ja syventämään muutenkin keskustelua.  
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9 POHDINTA  

 

Tutkimukseni teoreettisessa osassa selvitin ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista 

merkitystä, puhdistuspalvelualan koulutuksen kehittymistä sekä ammatillista osaamista. 

Pudistuspalveluala on koettu läpi vuosisatojen alaksi, jonka kaikki naiset hallitsevat 

ilman koulutustakin. Vasta viime aikoina, kun ammattitaitoisesta työvoimasta on alka-

nut olla pulaa, on huomattu, että alalle aikovan on myös koulutettava itseään. Tarkastel-

taessa puhdistuspalvelualan historiaa, voidaan huomata, että siivous on kulkenut käsi-

kädessä hygienia-opetuksen kanssa ja on läheisesti liittynyt myös ruoan valmistuksen 

puhtauteen.  

 

Ilman siivousalaa monilla naisilla ei olisi ollut mahdollisuutta elättää itseään tai perhet-

tään itsenäisesti miehen tuloista riippumatta. Naisten itsenäistymisen kannalta puhdis-

tuspalveluala oli ja on edelleen tärkeä ammatti. Puhdistuspalvelualalla on myös mahdol-

lisuus edetä työnjohtoasemaan asti, mutta alan korkea-asteen koulutuksen kehittyminen 

on jäänyt jälkeen kehityksestä. Puhdistuspalvelualaan liittyvät koneet, menetelmät, väli-

neet ja aineet ovat kehittyneet vauhdilla, mutta huomiotta ovat jääneet siivoustyömää-

rämitoitukset, laatukriteerien yhdentämiset ja alan imagon nostaminen. 

 

 Tutkimukseni metodologisessa osassa olen tarkastellut puhdistuspalvelualan koulutuk-

sen suorittaneiden määriä ja opetuksen järjestelyjä. Mielestäni huolestuttavaa on, että 

nuorten hakeutuminen alalle on todella vähäistä. Puhdistuspalvelualan perustutkintoa 

suoritetaan ahkerasti erityisoppilaitoksissa, mutta se ei tule riittämään tulevaisuuden 

työmarkkinatarpeisiin. Tärkeää olisi, että nuorille suunnattua puhdistuspalvelualan pe-

rustutkintoa suoritettaisiin ammatillisissa oppilaitoksissa. Aikuiskoulutuskeskuksissa 

koulutetaan laajasti puhdistuspalvelualan eri tutkintoja laitoshuoltajan ammattitutkin-

noista siivousteknikon erikoisammattitutkintoihin. Aikuiskoulutuskeskusten tarjonta on 

monipuolistunut ja opiskelujärjestelyissä on löydetty uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi 

virtuaaliopetus.  

 

Puhdistuspalvelualan koulutus onkin hyvin ”viitoitettu” siivousteknikon erikoisammat-

titutkintoon asti, mutta tästä jatko on epäselvää. Jos ihan rehellisesti, kiertelemättä, ha-

luaa jatkaa puhtaasti toimitilapalveluihin erikoistuneita opintoja, täytyy todella selvittää 

sekä ammattikorkeakouluista että yliopistoista, minkälaisia opintolinjoja tai kursseja voi 
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missäkin oppilaitoksessa suorittaa. Toivoisinkin, että löytyisi oppilaitos tai oppilaitok-

sia, jotka ottaisivat asian vakavasti ja lähtisivät ajamaan asiaa eteenpäin. Nuoriakin saat-

taisi lähteä alalle, jos olisi mahdollista mainostaa, että tässä oppilaitoksessa voi erikois-

tua siivouskoneiden ja välineiden kehittelemiseen tai tässä oppilaitoksessa on mahdolli-

suus kehittää siivousalan laatustandardeja ym.  

 

Koulutuksien järjestelyissä tuli esille, että koulutusten ajat ovat liian pitkiä ja toivottiin 

lyhytkestoisempia koulutuksia. Monissa oppilaitoksessa onkin alettu ”paloittelemaan” 

tutkinnon osia eli tähtäyksenä on vain osatutkinnon suorittaminen ja tutkinnon jatkami-

nen on mahdollista suorittaa myöhemmin, kun työt sallivat. Työpaikoille suunnatut täy-

dennyskoulutukset olivat myös suosittuja työntekijäedustajien mielipiteissä. Osaksi vir-

tuaalikoulutuksena suoritetut opinnot ja kansainvälinen opiskelijavaihto saattaisivat 

kiinnostaa nuoria alalle.  Mielenkiintoista olisi tutkia, miten hyvin tutkinnon suoritta-

neet opiskelijat ovat sijoittuneet työelämään ja millaisiin työtehtäviin. Vaikka vetovoi-

maindeksi onkin alalla alhainen, niin työllistyminen koulutuksen jälkeen on keskitasoa 

parempi.  

 

 Tutkimuksen metodologisessa osassa vertailin oppilaitosten, työnantaja- sekä työnteki-

jä-edustajien ammattitaitovaatimusten tärkeysjärjestyksiä. Tutkimuksen suoritin sekä 

kyselylomakkeiden että haastattelujen avulla. Huomio kiinnittyi siihen, että eroavai-

suuksia löytyi eri painotuksissa ja nämä voivat vaikuttaa oppilaitoksissa annettavan ope-

tuksen ja työelämässä tarvittavan ammattitaitovaatimuksen yhteneväisyyksiin. Työnte-

kijäedustajien haastatteluissa asiakaspalvelu ja keskeisten ammattiasioiden hallinta nou-

sivat voimakkaasti esille. Oppilaitosten edustajien vastauksissa painottuivat oman työn 

hallinta sekä keskeisten ammattiasioiden hallinta. Työnantajat toivoivat alaisiltaan ky-

kyä itsenäiseen työhön, mutta myös tiimityöhön sekä valmiutta itsensä kehittämiseen ja 

osallistumista koko yrityksen strategia-työskentelyyn.  

 

Oppilaitoksissa voisi kehittää ammattiasioiden opetuksen oheen ohjausta yksilön itsensä 

kehittämiseen, omien voimavarojen löytämiseen ja oman elämän hallintaan. Siikanie-

men mukaan koulutuksen vetovoimaisuuteen vaikuttavat juuri opetusjärjestelyt, opetus-

suunnitelma, opetusvälineet ym. Kuviossa 4. olen kuvannut yksilön ammatillisen kas-

vun ja itsensä kehittämisen portaikolla, joka alkaa oman elämän hallinnalla ja elinikäi-

sen oppimisen kautta saavuttaa mukautumisen työelämän haasteisiin.  
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 Työntekijä-edustajien haastatteluissa esille nousivat myös asiakaspalvelu, työtyytyväi-

syys sekä palkkauksen oikeellisuus. Palkkauksen alhaisuus nähdään monesti isona es-

teenä alan vetovoimaisuuteen, mutta vertailtaessa palkkoja tarjoilijoiden tai myyjien 

palkkoihin, niin siivousala on suurin piirtein samoilla linjoilla. Kyse on siis koko palve-

lualan ja naisvaltaisten alojen palkkojen kohottamisesta.  

 

Eri edustajien kyselylomakkeissa ja haastatteluissa tuli voimakkaasti esille alan arvos-

tuksen nostaminen. Kuitenkin monissa työnantajaedustajien haastatteluissa ihmeteltiin, 

miksi itse työntekijät monesti vähättelevät omia tai työyhteisönsä saavutuksia. Jos puh-

distuspalvelualan työntekijät arvostaisivat omaa alaansa enemmän, varmasti he myös 

”markkinoisivat” sitä lähipiirilleen hyvänä ammatinvalintana nyt ja tulevaisuudessa. 
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     LIITE 1 
 
     11.02.2007 
 
 
Arvoisa ammatillisen oppilaitoksen / aikuiskoulutuskeskuksen edustaja 
   
 
Suoritan Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa, elinikäisen oppimi-
sen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa maisterin opintoja. Pro gradu-tutkielmassani 
käsittelen puhdistuspalvelualan koulutuksen kehitystä, ammatillista osaamista ja 
alan tulevaisuuden näkymiä. Tutkielmani tavoitteena on kartoittaa nykyistä sekä 
nuorten että aikuisten puhdistuspalvelualan koulutuksen määrää, sen luonnetta ja ve-
tovoimaisuutta. Selvityksen tavoitteena on myös kerätä tietoa puhdistuspalvelualan 
ammatillisen osaamisen vaatimuksista työelämässä ja miten nämä vaatimukset vas-
taavat koulutuksen antamaa ammatillista osaamista. 
 
Tarkoituksena on, että ensimmäisessä vaiheessa puhdistuspalvelualan koulutusta an-
tavien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat vastaisivat ky-
selylomakkeeseen alan koulutuksesta sekä ammatillisesta osaamisesta. Toisessa 
vaiheessa haastattelen sekä työnantaja- että työntekijä-edustajia alan ammatillisesta 
osaamisesta, koulutuksen tarpeellisuudesta sekä vetovoimaisuuden lisäämisestä. 
 
Kyselylomakkeen mukana on vastauskuori, jonka postimaksu on valmiiksi makset-
tu. Pyydän vastaustanne 11.03.2007 mennessä. Vastauksenne on tärkeä kartoittaes-
sani puhdistuspalvelualan nykyistä koulutusta ja tulevaisuuden näkymiä. Tarvittaes-
sa annan lisätietoja kyselystä ja tulevasta tutkimuksestani, yhteystiedot ovat alla. 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
 

Tiina Ojala-Paloposki 
Puhdistuspalvelualan kouluttaja 
Vitikonkuja 4 
61800 Kauhajoki 
p. 0505505420 
tiina.ojala-paloposki@sedu.fi 
 
 
 
 
 
 



                                                              98 
 

1. Oppilaitoksen taustatiedot 
 
 Ammatillinen oppilaitos 
 Aikuiskoulutuskeskus 
 
 Muu, mikä?_______________________________ 
 
Alueellinen sijainti, lää-
ni?_______________________________________________ 
 
2.  Millaista puhdistuspalvelualan koulutusta oppilaitoksessanne on tällä hetkellä ja 
miten opetus on järjestetty? 
 
Puhdistuspalvelujen perustutkinto 
 
  Päiväkoulutus, nuorisoaste (peruskoulupohjainen) 
  Päiväkoulutus, nuorisoaste (ylioppilaspohjainen) 
  päiväkoulutus, työvoimapoliittinen, aikuiset 
  monimuotokoulutus, oppisopimuskoulutus   monimuotokoulutus, NOSTE   
     aikuiset       aikuiset 
  monimuotokoulutus, muu rahoitus (esim. VOS) 
     aikuiset 
 
  Muuten, miten____________________________________ 
 
Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
 
  päiväkoulutus, työvoimapoliittinen,  aikuiset 
  monimuotokoulutus, oppisopimuskoulutus   monimuotokoulutus, NOSTE   
     aikuiset       aikuiset 
  monimuotokoulutus, muu rahoitus (esim. VOS)     aikuiset 
 
  Muuten, miten____________________________________ 
 
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 
 
  päiväkoulutus, työvoimapoliittinen,  aikuiset 
  monimuotokoulutus, oppisopimuskoulutus   monimuotokoulutus, NOSTE   
     aikuiset       aikuiset 
  monimuotokoulutus, muu rahoitus (esim. VOS), aikuiset 
 
  Muuten, miten____________________________________ 
 
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
  päiväkoulutus, työvoimapoliittinen,  aikuiset 
  monimuotokoulutus, oppisopimuskoulutus   monimuotokoulutus, NOSTE   
     aikuiset       aikuiset 
  monimuotokoulutus, muu rahoitus (esim. VOS) 
     aikuiset 
  Muuten, miten____________________________________ 
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3. Jos opiskelu on järjestetty monimuoto-opetuksena, niin miten opiskelu on sijoit-
tunut 

 
  iltaopetus     ilta- ja viikonloppuopetus 
  viikonloppuopetus     opetus kerran viikossa koko 

työpäivä  
  opetus kerran viikossa puolipäivää 
 
  Muuten, miten____________________________________ 
 
 
4. Kuinka paljon opiskelijoita puhdistuspalvelualan koulutuksista on valmistunut 

oppilaitoksestanne vuosina 2004 - 2005? 
 

 Puhdistuspalvelualan 
perustutkinto, nuoret 
(peruskoulupohjai-
nen/ylioppilaspohjain
en/ 
erityisopetus 

Puhdistuspalvelualan 
perustutkinto, aikui-
set(peruskoulu 
pohjainen/ylioppilas 
pohjainen/ 
erityisopetus 

Laitoshuolta-
jan ammatti-
tutkinto 

Siivoustyönohjaajan 
erikoisammattitutkinto 

Siivousteknikon 
erikoisammatti-
tutkinto 

2004  
 
 

    

2005  
 
 

    

 

 
5. Aseta seuraavat puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimukset mieleiseesi pa-

remmuusjärjestykseen 

1 = erittäin tärkeä 8 = vähiten tärkeä  

 siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 oman työn hallinta 

 arviointi ja kehittäminen 

 kustannustietoisuus 

 asiakaslähtöisyys 

 ympäristölähtöinen työskentely 

 työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 keskeisten ammattiasioiden hallinta (siivousvälineet, -aineet, -menetelmät, -

koneet jne.).  
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6. Kerro lyhyesti, millaisia asioita mielestäsi kuuluu alla edellä lueteltuihin ammat-

titaitovaatimuksiin 

a) siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 

 

b) oman työn hallinta 

 

 

c) arviointi ja kehittäminen 

 

 

d) kustannustietoisuus 

 

 

e) asiakaslähtöisyys 

 

 

f) ympäristölähtöinen työskentely 

 

 

g)  työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 

h)  keskeisten ammattiasioiden hallinta  

 

 

7. Millaisia tulevaisuuden haasteita näet puhdistuspalvelualalle asetettavan seuraa-

van 20 vuoden aikana ja miksi? 
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8. Miten puhdistuspalvelualaa voitaisiin mielestäsi saada vetovoimaisemmaksi? 

 

 koulutuksen avulla, minkälaista koulutusta 

esim._____________________________ 

 

 tiivistämällä työelämäyhteistyötä, miten 

__________________________________ 

 

 liittämällä siivoukseen oheistehtäviä, millaisia 

esim.______________________________ 

 

 siivoustyön palkkoja nostamalla 

 

 kansainvälisen yhteistyön avulla, miten 

______________________________________ 

 

 muuten, miten 

______________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
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     LIITE 2 
Arvoisa ammattikorkeakoulun edustaja  18.02.2007 
 
 
Suoritan Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa, elinikäisen oppimi-
sen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa maisterin opintoja. Pro gradu-tutkielmassani 
käsittelen puhdistuspalvelualan koulutuksen kehitystä, ammatillista osaamista ja 
alan tulevaisuuden näkymiä. Tutkielmani tavoitteena on kartoittaa nykyistä sekä 
nuorten että aikuisten puhdistuspalvelualan koulutuksen määrää, sen luonnetta ja ve-
tovoimaisuutta. Selvityksen tavoitteena on myös kerätä tietoa puhdistuspalvelualan 
ammatillisen osaamisen vaatimuksista työelämässä ja miten nämä vaatimukset vas-
taavat koulutuksen antamaa ammatillista osaamista. 
 
Tarkoituksena on, että ensimmäisessä vaiheessa puhdistuspalvelualan koulutusta an-
tavien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat vastaisivat ky-
selylomakkeeseen alan koulutuksesta sekä ammatillisesta osaamisesta. Toisessa 
vaiheessa haastattelen sekä työnantaja- että työntekijä-edustajia alan ammatillisesta 
osaamisesta, koulutuksen tarpeellisuudesta sekä vetovoimaisuuden lisäämisestä. 
 
Kyselylomakkeen mukana on vastauskuori, jonka postimaksu on valmiiksi makset-
tu. Pyydän vastaustanne 11.03.2007 mennessä. Vastauksenne on tärkeä kartoittaes-
sani puhdistuspalvelualan nykyistä koulutusta ja tulevaisuuden näkymiä. Tarvittaes-
sa annan lisätietoja kyselystä ja tulevasta tutkimuksestani, yhteystiedot ovat alla. 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
 

Tiina Ojala-Paloposki 
Puhdistuspalvelualan kouluttaja 
Vitikonkuja 4 
61800 Kauhajoki 
p. 0505505420 
tiina.ojala-paloposki@sedu.fi 
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1.Ammattikorkeakoulun taustatiedot 
 
 
Alueellinen sijainti, lää-
ni?_______________________________________________ 
 
 
2.  Millaista puhdistuspalvelualan johtamiseen liittyvää koulutusta ammattikorkea-
koulussanne on tällä hetkellä ja miten opetus on järjestetty? 
 
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 
 
Suuntautumisvaihtoehto 
 
  Toimitilapalvelujen johtaminen (ammatillinen perustutkinto) 
  Toimitilapalvelujen johtaminen (ylioppilaspohjainen) 
  Toimitilapalvelujen johtaminen, aikuiset 
 
Muu suuntautumisvaihtoehto 
 
  mikä  ____________________________________ 
 
 
Ylempi AMK 
 
 
Suuntautumisvaihtoehto ____________________________________ 
 
 
3. Jos opiskelu on järjestetty monimuoto-opetuksena, niin miten opiskelu on sijoit-
tunut 
 
  iltaopetus     ilta- ja viikonloppuopetus 
  viikonloppuopetus     opetus kerran viikossa koko 

työpäivä  
  opetus kerran viikossa puolipäivää 
 
  Muuten, miten____________________________________ 
 
 
4. Kuinka paljon opiskelijoita toimitilapalvelujen johtamisen koulutusohjelmasta on 
oppilaitoksestanne valmistunut vuosina 2004 - 2005? 

 
 Toimitilapalvelujen joh-

taminen (ammatillinen 
perustutkinto) 

Toimitilapalvelujen 
johtaminen (ylioppilas-
pohjainen) 

Toimitilapalvelu-
jen johtaminen, 
aikuiset 
 

Jokin muu 
suuntautumis-
vaihtoehto 
 

2004  
 
 

   

2005  
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5. Aseta seuraavat puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimukset mieleiseesi pa-

remmuusjärjestykseen 

 

1 = erittäin tärkeä 8 = vähiten tärkeä  

 siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 oman työn hallinta 

 arviointi ja kehittäminen 

 kustannustietoisuus 

 asiakaslähtöisyys 

 ympäristölähtöinen työskentely 

 työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 keskeisten ammattiasioiden hallinta (siivousvälineet, -aineet, -menetelmät, -

koneet jne.).  

 

6. Kerro lyhyesti, millaisia asioita mielestäsi kuuluu alla edellä lueteltuihin ammat-

titaitovaatimuksiin 

a) siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 

b) oman työn hallinta 

 

c) arviointi ja kehittäminen 

 

d) kustannustietoisuus 

 

e)asiakaslähtöisyys 

 

f)ympäristölähtöinen työskentely 

 

g) työturvallisuuden hallitseminen työssä 
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h) keskeisten ammattiasioiden hallinta  

 

 

7. Millaisia tulevaisuuden haasteita näet puhdistuspalvelualalle asetettavan seuraa-

van 20 vuoden aikana ja miksi? 

 

 

8. Miten puhdistuspalvelualaa voitaisiin mielestäsi saada vetovoimaisemmaksi? 

 

 koulutuksen avulla, minkälaista koulutusta 

esim._____________________________ 

 

 tiivistämällä työelämäyhteistyötä, miten 

__________________________________ 

 

 liittämällä siivoukseen oheistehtäviä, millaisia 

esim.______________________________ 

 

 siivoustyön palkkoja nostamalla 

 

 kansainvälisen yhteistyön avulla, miten 

______________________________________ 

 

 muuten, miten 

______________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
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     LIITE 3 
 

Arvoisa yliopiston edustaja   18.02.2007 
 
 
 
 
Suoritan Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa, elinikäisen oppimi-
sen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa maisterin opintoja. Pro gradu-tutkielmassani 
käsittelen puhdistuspalvelualan koulutuksen kehitystä, ammatillista osaamista ja 
alan tulevaisuuden näkymiä. Tutkielmani tavoitteena on kartoittaa nykyistä sekä 
nuorten että aikuisten puhdistuspalvelualan koulutuksen määrää, sen luonnetta ja ve-
tovoimaisuutta. Selvityksen tavoitteena on myös kerätä tietoa puhdistuspalvelualan 
ammatillisen osaamisen vaatimuksista työelämässä ja miten nämä vaatimukset vas-
taavat koulutuksen antamaa ammatillista osaamista. 
 
Tarkoituksena on, että ensimmäisessä vaiheessa puhdistuspalvelualan koulutusta an-
tavien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat vastaisivat ky-
selylomakkeeseen alan koulutuksesta sekä ammatillisesta osaamisesta. Toisessa 
vaiheessa haastattelen sekä työnantaja- että työntekijä-edustajia alan ammatillisesta 
osaamisesta, koulutuksen tarpeellisuudesta sekä vetovoimaisuuden lisäämisestä. 
 
Kyselylomakkeen mukana on vastauskuori, jonka postimaksu on valmiiksi makset-
tu. Pyydän vastaustanne 11.03.2007 mennessä. Vastauksenne on tärkeä kartoittaes-
sani puhdistuspalvelualan nykyistä koulutusta ja tulevaisuuden näkymiä. Tarvittaes-
sa annan lisätietoja kyselystä ja tulevasta tutkimuksestani, yhteystiedot ovat alla. 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
 

Tiina Ojala-Paloposki 
Puhdistuspalvelualan kouluttaja 
Vitikonkuja 4 
61800 Kauhajoki 
p. 0505505420 
tiina.ojala-paloposki@sedu.fi 
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1. Yliopiston taustatiedot 
 
Alueellinen sijainti, lää-
ni?_______________________________________________ 
 
 
2.  Millaista puhdistuspalvelualaan liittyvää koulutusta yliopistossanne on tällä het-
kellä? 
 
Laitos ja tiedekunta/tiedekunnat:  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Miten opiskelu on järjestetty? 
 
  päiväkoulutus 
  iltaopetus     ilta- ja viikonloppuopetus 
  viikonloppuopetus     opetus kerran viikossa koko 

työpäivä  
  opetus kerran viikossa puolipäivää 
 
  Muuten, miten____________________________________ 
 
 
4. Aseta seuraavat puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimukset mieleiseesi pa-

remmuusjärjestykseen, 1 = erittäin tärkeä 8 = vähiten tärkeä  

 siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 oman työn hallinta 

 arviointi ja kehittäminen 

 kustannustietoisuus 

 asiakaslähtöisyys 

 ympäristölähtöinen työskentely 

 työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 keskeisten ammattiasioiden hallinta (siivousvälineet, -aineet, -menetelmät, -

koneet jne.).  
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5. Kerro lyhyesti, millaisia asioita mielestäsi kuuluu alla edellä lueteltuihin ammat-

titaitovaatimuksiin 

a) siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 

 

b) oman työn hallinta 

 

 

c) arviointi ja kehittäminen 

 

 

d) kustannustietoisuus 

 

 

e) asiakaslähtöisyys 

 

 

      f) ympäristölähtöinen työskentely 

 

 

g) työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 

 

h)  keskeisten ammattiasioiden hallinta  

 

 

6. Millaisia tulevaisuuden haasteita näet puhdistuspalvelualalle asetettavan seuraa-

van 20 vuoden aikana ja miksi? 
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7. Miten puhdistuspalvelualaa voitaisiin mielestäsi saada vetovoimaisemmaksi? 

 koulutuksen avulla, minkälaista koulutusta 

esim._____________________________ 

 tiivistämällä työelämäyhteistyötä, miten 

__________________________________ 

 liittämällä siivoukseen oheistehtäviä, millaisia 

esim.______________________________ 

 

 siivoustyön palkkoja nostamalla 

 

 kansainvälisen yhteistyön avulla, miten 

______________________________________ 

 

 muuten, miten 

______________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
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     LIITE 4 
 
Arvoisa työnantaja/työntekijä – edustaja  10.04.2007 

 
 
 
 
Suoritan Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa, elinikäisen oppimi-
sen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa maisterin opintoja. Pro gradu-tutkielmassani 
käsittelen puhdistuspalvelualan koulutuksen kehitystä, ammatillista osaamista ja 
alan tulevaisuuden näkymiä. Tutkielmani tavoitteena on kartoittaa nykyistä sekä 
nuorten että aikuisten puhdistuspalvelualan koulutuksen määrää, sen luonnetta ja ve-
tovoimaisuutta. Selvityksen tavoitteena on myös kerätä tietoa puhdistuspalvelualan 
ammatillisen osaamisen vaatimuksista työelämässä ja miten nämä vaatimukset vas-
taavat koulutuksen antamaa ammatillista osaamista. 
 
Tarkoituksena on, että ensimmäisessä vaiheessa puhdistuspalvelualan koulutusta an-
tavien oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat vastaisivat ky-
selylomakkeeseen alan koulutuksesta sekä ammatillisesta osaamisesta. Toisessa 
vaiheessa haastattelen sekä työnantaja- että työntekijä-edustajia alan ammatillisesta 
osaamisesta, koulutuksen tarpeellisuudesta sekä vetovoimaisuuden lisäämisestä. 
 
Ohessa haastattelussa esille tulevat kysymykset. Vastauksenne on tärkeä kartoittaes-
sani puhdistuspalvelualan nykyistä koulutusta ja tulevaisuuden näkymiä. Tarvittaes-
sa annan lisätietoja kyselystä ja tulevasta tutkimuksestani, yhteystiedot ovat alla. 
 
 
 
 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
 

Tiina Ojala-Paloposki 
Puhdistuspalvelualan kouluttaja 
Vitikonkuja 4 
61800 Kauhajoki 
p. 0505505420 
tiina.ojala-paloposki@sedu.fi 
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1. Työpaikan taustatiedot, henkilötiedot 
 
2. Aseta seuraavat puhdistuspalvelualan ammattitaitovaatimukset mieleiseesi pa-

remmuusjärjestykseen, 1 = erittäin tärkeä 8 = vähiten tärkeä  

 siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 oman työn hallinta 

 arviointi ja kehittäminen 

 kustannustietoisuus 

 asiakaslähtöisyys 

 ympäristölähtöinen työskentely 

 työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 keskeisten ammattiasioiden hallinta (siivousvälineet, -aineet, -menetelmät, -

koneet jne.).  

3. Kerro lyhyesti, millaisia asioita mielestäsi kuuluu alla edellä lueteltuihin ammat-

titaitovaatimuksiin 

     a) siivousalan laaja-alaisuuden hallitseminen 

 

b) oman työn hallinta 

 

c) arviointi ja kehittäminen 

 

d) kustannustietoisuus 

 

e) asiakaslähtöisyys 

 

f) ympäristölähtöinen työskentely 

 

g)  työturvallisuuden hallitseminen työssä 

 

h)  keskeisten ammattiasioiden hallinta  
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4. Millaisia tulevaisuuden haasteita näet puhdistuspalvelualalle asetettavan seuraa-

van 20 vuoden aikana ja miksi? 

 

 

5. Miten puhdistuspalvelualaa voitaisiin mielestäsi saada vetovoimaisemmaksi? 

 

 koulutuksen avulla, minkälaista koulutusta 

esim._____________________________ 

 

 tiivistämällä työelämäyhteistyötä, miten 

__________________________________ 

 

 liittämällä siivoukseen oheistehtäviä, millaisia 

esim.______________________________ 

 

 siivoustyön palkkoja nostamalla 

 

 kansainvälisen yhteistyön avulla, miten 

______________________________________ 

 

 muuten, miten 

______________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
 
Tiina Ojala-Paloposki 
 
 


