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ABSTRACT 
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AURASTO, KIRSI:                                                                                                         

Development of Cleaning in the Sastamala Municipal Education and Training Consorti-

um                                                                                                                                        

Sastamala educational institutes 

Bachelor's thesis 67 pages, appendices 1 page                                                                         

November 2014 

The goal of this thesis was to research cleaning in vocational schools in various loca-

tions. The client of the thesis was the Sastamala municipal education and training con-

sortium and the targets were educational institutes in Sastamala. The data were analyzed 

using qualitative content analysis and observational methods. The objective of the study 

was to examine the cleaners’ methods in different types of spaces. The goal was to in-

troduce more ergonomic alternatives to improve upon current methods. 

Based on the observations in the study, the cleaners utilized well established methods 

and equipment. Independent of the space, the work was mainly conducted by manual 

methods using dry or damp equipment. Ultimately ergonomics ended up being the key 

improvement part of the cleaning process.  

The findings indicate that manual cleaning methods can be made lighter and more effi-

cient by choosing ergonomic and correctly sized cleaning equipment. The cleaning tex-

tiles should be prepared beforehand with cleaning or conditioner fluid, either manually 

or by washing machine. The cleaners must also use cleaning machines, when they clean 

less furnished areas, such as lobbies and hallways.  

Key words: school cleaning, developing work-study, ergonomics, microfiber 
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1   JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Tutkimuskohteiksi 

rajattiin Sastamalan oppilaitokset. Ajatus kehittämistyön aiheesta tuli tekijältä itseltään. 

Rehtorin kiinnostus ulkopuolisen henkilön tekemälle tutkimustyölle mahdollisti toteu-

tuksen.  Työn aihe tarkentui havainnoinnin yhteydessä.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ammattioppilaitoksen puhtaanapitoon. 

Tavoitteena oli selvittää miten siivoustyötä tehdään tällä hetkellä ja havainnoida mah-

dollisia kehittämistarpeita huomioiden työskentelyn ergonomisuus ja tehokkuus. Tutki-

mustyö tehtiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, käyttäen havainnoivaa 

tutkimusmenetelmää. Havainnoinnin yhteydessä työntekijät kertoivat toimintatavois-

taan. Tutkimus sisälsi myös kyselytutkimuksen (liite1).  

Kehittämiskohteiksi siivoojien työskentelystä valikoituivat siivousvälineet, siivousme-

netelmät ja esivalmisteltu siivous, jotka ovat osana siivoustyön ergonomiaa. Työssä 

sivutaan myös siivouskoneiden käyttöä. Työn rajaamiseksi tutkimuksen ulkopuolelle 

jäivät siivousaineet, työaikamitoitus ja töiden organisointi. 

Tutkimustyötä pohjustettiin paneutumalla kehittymisen ja muutoksen onnistumiseen 

vaikuttaviin tekijöihin. Tarkoituksena oli saada tietoa kehittymisestä ja oppimisesta, 

niiden tärkeydestä sekä seikoista, jotka vaikuttavat prosessiin.  Varsinaisen siivouksen 

kehittämisen lähtökohtana oli löytää ergonominen vaihtoehto nykyisille toimintatavoil-

le. Tutkimuksessa käsiteltiin hyvien siivousvälineiden ominaisuuksia ja tehtiin kehitys-

ehdotuksia väline- ja menetelmävalintoihin.  

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi tutkimuksessa valittiin esivalmistellun siivouksen 

toteuttaminen, ergonomisten siivousvälineiden ja -menetelmien käyttöönotto sekä sii-

vouskoneiden päivittäisen käytön lisääminen. Olennainen edellytys kehittämistoimenpi-

teiden toteutumiselle on työnantajan panostaminen henkilöstön uudelleen koulutukseen 

ja perehdyttämiseen.  
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2   TAUSTATIETOA SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSTÄ 

 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä fuusioi-

tuivat vuoden 2014 alussa. Nykyisen Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistaa 13 

kuntaa: Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Multia, Mänttä-

Vilppula, Nokia, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Koulutuskuntayhtymä 

ylläpitää yhteensä kahdeksaa oppilaitosta; Ammatti-instituutti Iisakkia, Huittisten am-

matti- ja yrittäjäopistoa, Ikaalisten kauppaoppilaitosta, Ikaalisten käsi- ja taideteolli-

suusoppilaitosta, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitosta, Mäntän seudun koulu-

tuskeskusta, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitosta, Vammalan ammattikoulua, 

sekä aikuiskoulutusosastoa ja oppisopimustoimistoa. Lisäksi koulutuskuntayhtymä jär-

jestää yleissivistävää koulutusta Pirkanmaan aikuislukiossa, Ylä-Satakunnan musiik-

kiopistossa sekä kansalaisopistotoimintaa Petäjä-Opistossa. (Sastamalan koulutuskunta-

yhtymä 2014.) Fuusion jälkeen Sastamalan koulutuskuntayhtymä on Suomen 13:nneksi 

suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Sen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. 

Kaikissa koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa on yhteensä noin 4000 opiskelijaa ja 

henkilöstöä noin 650. (Lahti 2014, 3.) 

Koulutuskuntayhtymän tehtävä on perussopimuksen mukaan ylläpitää, kehittää ja jär-

jestää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen tai kolmannen asteen koulutusta, 

kursseja, aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. Kuntayhtymä toimii maakunnalli-

sesti laajalla alueella.  Tiivis yhteistyö paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa mah-

dollistaa kunkin oppilaitoksen alueen työvoima- ja koulutustarpeiden huomioon ottami-

sen koulutusten suunnittelussa. Luovan ja laadukkaan koulutuksen järjestäminen edel-

lyttää hyvää yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa, josta koulutuskuntayhtymällä 

on hyviä ja tuloksellisia kokemuksia. (Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2014.) 

Sastamalassa sijaitsee kolme oppilaitosta ja toimipisteitä alueella on viisi. Karkun koti-

talous- ja sosiaalialan oppilaitos kouluttaa kodinhuoltajia, toimitilahuoltajia ja lähihoita-

jia. Opiskelijamäärä oli vuoden 2012 tilinpäätöstietojen mukaan 184,9 opiskelijaa ja 

opettajia oli 16,5. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa koulutetaan artesaane-

ja, suuntautumisaloina kultaseppä, lavasterakentaminen ja sisutusala. Vuonna 2012 
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opiskelijoita oli 138 ja opettajia 6. Vammalan ammattikoulussa opiskeli vuonna 2012 

546 oppilasta ja opettajia oli 33. Ammattikoulusta valmistuu ajoneuvoasentajia, sähkö-

asentajia,     koneistajia, levyseppähitsaajia, talonrakentajia, kivirakentajia, kumituote-

valmistajia, puuseppiä, leipuri-kondiittoreja, kokkeja, tarjoilijoita, parturi-kampaajia ja 

kosmetologeja. Toiminnot jakaantuvat kolmeen eri toimipaikkaan. Voimarinteellä Kar-

kussa sijaitsee kauneudenhoitoalan opetustilat. Oppimiskeskuksena ja liikuntahallina 

toimiva Vexve Areena tarjoaa opetustilat matkailu-, ravitsemus-, talous- ja leipomoalan 

opiskelijoille. Tiloissa toimii myös opetusravintola. Suurin osa opetuksesta tapahtuu 

Ratakadun toimitiloissa, jossa sijaitsee myös hallinto ja ravintokeskus.(Tilinpäätös 

2012, 1, 26–49.) 

Tilojen siivouksesta vastaa koulutuskuntayhtymän omat siivoojat. Työntekijöistä 7 toi-

mii Vammalan ammattikoululla ja Vexve Areenalla. Käsi- ja taideteollisuusoppilaitok-

sessa on yksi siivooja. Karkussa Voimarinteestä sekä kotitalous- ja sosiaalialan oppilai-

toksesta vastaa kaksi siivoojaa. Siivoojien lähiesimieheksi on nimetty työhön osallistuva 

työntekijä. Koko siivoustiimin esimies on oppilaitoksen rehtori. Siivoushenkilöstö vas-

taa tilojen päivittäisestä siivouksesta lukuun ottamatta metallityösaleja, autokorjaamoa, 

puutyö- ja rakennushallia. Myöskään opetuskeittiöt ja ravintokeskus eivät kuulu sii-

voukseen. Perussiivous koskee kaikkia tiloja. Siivoojille kuuluvat myös viherkasvien 

hoito ja pyykkihuolto. Pyykkihuolto käsittää keittiöhenkilökunnan työvaatteet, keittiö-

tekstiilit ja muut kiinteistöjen pienet tekstiilit. (Siivoustyön perehdytys 2012.) 
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3    KEHITTYMISEN JA MUUTOKSEN ONNISTUMINEN 

 

3.1    Strategian laadinta 

Yrityksen toiminnalla on visio ja strategia. Visio kertoo, minkälaiseksi organisaatio ha-

luaa tulevaisuudessa kehittyä. Visio sisältää organisaation tulevaisuuden suunnitelman. 

Hyvällä visiolla on selkeä sanoma, aikataulu sekä sen tulee olla riittävän haastava. Visio 

toimii henkilökuntaa yhdistävänä ja motivoivana tekijänä. Strategia määrittää organisaa-

tiolle suunnan ja keinot sekä menetelmät tulevaisuuden päämäärien eli vision saavutta-

miseksi. (e-conomic 2002–2014.) 

Tuomi ja Sumkin (2012, 15–16) korostavat, että hyvä strategia on tuotettu organisaation 

yhteisenä oppimisprosessina ja se elää sekä muotoutuu päivittäisessä arjessa. Strategia 

muodostuu arvoista, toiminta-ajatuksesta ja organisaation ydinosaamisesta. Vastauksia 

eri osa-alueisiin saadaan kysymällä: Millä periaatteella toimimme? Miksi olemme ole-

massa? Millä osaamisella strategia saadaan toteutettua?  

Toimintaympäristössä vaikuttavien asiakkaiden ja verkostokumppaneiden tunnistami-

nen on tärkeää. Asiakkaat ovat ne joita varten olemme ja verkostokumppanit mahdollis-

tavat vision toteutumisen. Strategiaan kuuluvat keskeisinä myös kehittämisen painopis-

teet, jotka tukevat onnistumisen edellytyksiä sovitulla aikajänteellä. (Tuomi & Sumkin 

2012, 16.) 

 

3.2    Organisaation osaaminen 

Organisaation osaaminen on ratkaiseva tekijä menestyksen kannalta. Yrityksen visio 

toteutuu yhteisen osaamisen ja työn tekemisen kautta. Työ on osaamisen ja toiminnan 

yhdistelmä. Osaaminen rakentuu tiedoista, taidoista ja kokemuksesta (kuvio 1). Tieto on 

teorioiden ja tutkimusten tuottamaa. Taito kehittyy jokaisen tekemisen kautta. Kokemus 

tulee tiedon ja taidon yhdistämisestä ja voi olla osaltaan hiljaista tietoa. Osaaminen on 

toimintaa, joka muodostaa työn. (Tuomi & Sumkin 2012, 26–27.) Hätönen (2007, 13) 
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tiivistää kirjassaan eri tutkijoiden määritelmän osaamisesta toiminnaksi, jonka avulla 

saavutetaan tuloksia.  

  

KUVIO 1. Osaamisen kokonaisuus (Tuomi & Sumkin 2012, 27) 

Osaaminen näkyy henkilöiden toiminnassa ja käyttäytymisessä selviytymisenä, onnis-

tumisena ja kehittymisenä. Organisaation osaaminen muodostuu yksilöiden osaamisen 

yhdistämisestä, tavasta toimia yhdessä ja luoda uutta. (Valtiokonttori 2009, 15.) 

Organisaation osaaminen voidaan Hätösen (2007) mielestä jakaa neljään eri lohkoon. 

Nämä lohkot ovat: 

1) organisaation ydinosaaminen eli toiminnalle tyypillinen paras mahdollinen ammatti-

osaaminen  

2) arvot, yhteiset uskomukset, työkulttuuri sekä käyttäytymisnormit 

3) työelämäosaaminen eli oppimistaidot, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot 

sekä eettiset ja esteettiset taidot 

4) yksilöllinen ammattiosaaminen (Hätönen 2007, 22).  

Lohkot 1 ja 2 sisältävät työympäristön, jossa työntekijät työskentelevät luoden organi-

saation identiteetin. Lohkot 3 ja 4 muodostuvat yksilöiden osaamisesta (Hätönen 2007, 

22). 

Valtiokonttorin Kaiku-palvelun (2009,18) julkaisussa organisaation osaamisella näh-

dään olevan vaikutusta myös työhyvinvointiin. Osaaminen ja työhyvinvointi koetaan 
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sisäkkäisiksi toimintoinnoiksi. Osaaminen mahdollistaa työhyvinvoinnin kokemisen ja 

työhyvinvointi taasen edesauttaa oppimiskykyä ja motivaatiota.   

Osaamiskartoitus                                                                                                         

Yhteisen osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle tunnistamalla nykytilanne. On tärke-

ää tiedostaa nykyisen ydinosaamisen taso ja kehittämistarpeet suhteessa strategiaan. 

Kun strategian eri osien yhteinen osaamistaso on määritelty, kirjataan havaitut tarpeet ja 

kehittämiskohteet, jotta organisaatio pystyy jakamaan ja nostamaan tietoisuuteen ha-

vaintoja ja sitä kautta kehittäminen muuttuu oikeaksi toiminnaksi (taulukko 1). (Tuomi 

& Sumkin 2012, 58.) Tarkoituksena on yhdessä saada käsitys oman työyhteisön osaa-

mistasosta ja työn vaatimuksista suhteessa visioon. 

TAULUKKO 1. Malli organisaation osaamiskartoituksesta (Tuomi & Sumkin 2012, 

103) 
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Asiakas: Mitä osaamista tarvitaan strategian mu-

kaisten asiakkaiden palvelemiseksi? 

    

Verkostokumppanit: Mitä osaamista edellyttää 

kumppanuuksien kehittäminen? 

    

Arvot: Mitä osaamista arvojen toteutuminen arjessa 

edellyttää? 

    

Visio: Mitä osaamista visio edellyttää?     

Toiminta-ajatus: Miten osaamista tulee säilyttää ja 

vahvistaa-mistä pitää poisoppia? 

    

Ydinosaaminen: Mitä osaamista ydinosaamisen 

vahvistaminen edellyttää? 

    

Toiminnan kenttä: Mitä osaamista toiminnan 

kentän tuntemus edellyttää? 

    

Kehittämisen painopisteet: Mitä osaamista kehit-

tämisen painopisteiden toteuttaminen edellyttää? 

    

Strategiaosaaminen: Mitä osaamista edellyttää 

strategiamme uudistaminen ja maastouttaminen? 

    

Osaaminen ja työ: Mitä osaamista edellyttää osaa-

misen vahvistuminen arjen työssä? 
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Organisaation osaamisen ja kehittämistarpeiden tunnistamisen lisäksi myös henkilöstö-

resurssien kartoitus on tarpeen. Jokaisella on työssä oma roolinsa ja elämäntilanteet, 

kokemus, koulutus ja osaaminen ovat yksilöllisiä. Esimiehen on hyvä tunnistaa henkilö-

resurssit niin että organisaatio muodostuu tasapainoisesti erilaisista työn tuloksellisuu-

den ja työyhteisön kehittämisen kannalta tuottavista rooleista. Tuomi ja Sumkin käyttä-

vät tekstissään Odiornen kuvaamaa neljää eri roolia ja heidän suhdettaan kehittymispo-

tentiaaliaan sekä työn tuloksellisuuteen. Lupaus on rooli, jossa henkilön potentiaali ke-

hittyä on korkea, mutta työn tuloksellisuus on vasta kehitysasteella. Toimija panostaa 

oman työnsä tuloksellisuuteen, mutta muutoksissa jättäytyy pois etulinjasta. Avainhen-

kilö on nimensä mukaisesti organisaation moottori, tuottava ja kehityskykyinen. Ei toi-

votuin rooli organisaatiossa on alisuorittaja, joka työskentelee tuloksettomasti eikä hä-

nellä ole kehittymishaluja. Työroolit eivät ole pysyviä. Työelämän muutoksien, oman 

elämäntilanteen tai esimerkiksi osaamisen kehittymisen myötä henkilö voi siirtyä työ-

roolista toiseen. (Tuomi & Sumkin 2012, 60–70.) 

Henkilötasolla nykyosaamisen arviointiin on useita välineitä. Yleisimmin organisaatiot 

käyttävät itsearviointia ja kehityskeskustelua. Itsearviointi yhdistetään useasti kehitys-

keskusteluun, niin että henkilö tekee itsearvioinnin kehityskeskustelun ennakkotehtävä-

nä. Itsearviointi on monelle hämmentävä ja vaikea kokemus. Monesti epäillään itsearvi-

oinnin oikeellisuutta: Onko saatu tulos liian hyvä vai liian vaatimaton? Hätönen painot-

taa, että itsearviointi on hyvä oppimistilanne. Henkilön pitää kriittisesti arvioida omaa 

osaamistaan ja verrata sitä osaamiselle määriteltyihin kriteereihin. Tärkeää on kuitenkin 

ymmärtää, että itse annettu arvio ei ole yksistään oikea, vaan hyvä lopputulos saadaan 

eri tahojen antamien arviointien yhdistelmästä. (Hätönen 2007, 40–42.) 

Kehityskeskustelu on hyvä lähtökohta osaamisen arvioinnille. Kehityskeskustelussa 

esimiehellä on mahdollisuus antaa oma täydentävä arvio henkilön tekemään itsearvioin-

tiin. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan henkilön tämän hetkinen osaamistaso ja 

asetetaan kehitystavoitteet sekä määritellään keinot niiden saavuttamiseksi. (Hätönen 

2007, 43.)  

Nikkilä ja Paasivaara (2008, 83) kuvaavat kehityskeskustelua henkilöstöjohtamisen vä-

lineeksi, joka auttaa henkilöstön osaamisen kehittämisessä, arvioinnissa ja henkilöstö-

suunnittelussa. Viitalan (2009, 186) mukaan kehityskeskustelut muodostavat kehittyvän 
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prosessin, jossa osaamisen kehittämisen näkökulmasta etuna on henkilökohtaisuus, mo-

lemmin puolinen palautteenanto sekä keskustelun tuloksena syntynyt henkilökohtainen 

kehityssuunnitelma.  

Tuomi ja Sumkin (2012) määrittävät kehityskeskustelun työn ja osaamisen vuorovaikut-

teiseksi prosessiksi. Prosessi käynnistyy ryhmän yhteisellä keskustelulla, jossa käydään 

lävitse strategia ja määritellään yhteiset tavoitteet toimintakaudelle. Tavoitteena on 

muuttaa määritellyt tavoitteet ryhmän toiminnaksi. Tämän jälkeen prosessi jatkuu esi-

miehen ja työntekijän välisenä keskusteluna, jossa tarkennetaan ryhmäkeskustelun tu-

losta ja keskitytään henkilön työnkuvaan, osaamiseen ja sen kehittämiseen. (Tuomi & 

Sumkin 2012, 92–94.) Nykypäivän organisaatioissa ryhmäkehityskeskustelujen suosio 

on kasvussa. Olkoon syynä esimiesten ajankäyttö tai lisääntynyt tiimityö, ei keskuste-

lumuoto sinällään ole huono vaihtoehto.  Ryhmän toimivuus ja aktiivisuus riippuvat 

pitkälti henkilöiden motivaatiosta osallistua sekä esimiehen kyvystä johtaa keskustelua. 

Esimiehen pitää kuitenkin muistaa henkilökohtaisten keskusteluiden tärkeys. Kehitys-

keskustelun perimmäisenä tarkoituksena on viedä eteenpäin organisaatiota ja sen tavoit-

teita. Yksilötasolle tavoitteiden vienti tapahtuu vain onnistuneessa kehityskeskustelussa. 

(Skippari 2009, 33.) 

 

3.3   Osaamisen kehittäminen 

Osaamiskartoitus paljastaa henkilöstön osaamistason suhteessa tavoitteisiin. Hätönen 

(2007,49) toteaa, että strategista osaamista voidaan kehittää vasta silloin, kun tiedetään 

missä ollaan ja mihin halutaan. Osaamisen kehittämisen tarkoituksena ei ole yksin-

omaan yksittäisten henkilöiden tietojen ja taitojen kehittäminen, vaan kehittymistä ta-

pahtuu vasta kun osaaminen on jaettu ja se muuttuu yhteiseksi osaamiseksi. Osaamisen 

kehittäminen vaatii tietoista suunnittelua ja arjen työn johtamista niin, että organisaatiol-

la on oikeita henkilöitä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lisäksi varmistetaan, että 

henkilöstöllä on oikeita taitoja, tietoja ja valmiuksia tehdä sitä työtä, joka on organisaa-

tion kannalta tarkoituksenmukaisinta. (Hätönen 2007, 49–51; Tuomi & Sumkin 2012, 

31.) 
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Kuloveden (2009, 97–98) mielestä kehittymiselle on varattava aikaa. Oman osaamisen 

kehittäminen kuuluu tämän päivän ammattitaitovaatimuksiin ja uuden oppiminen kestää 

koko ihmisen iän. Osaaminen ei kuitenkaan ole pelkkää tietoa ja taitoa, vaan se vaatii 

paljon myös tahtoa. Työterveyslaitoksen professori Matti Ylikoski toteaa:  

Osaamisen kehittämiseen ei enää riitä koulutustarvekartoitus tai oivaltava 

koulutussuunnitelma. Tarvitaan osallistumiseen nojaavia organisaatiokoh-

taisia prosesseja, joissa osaamista tuotetaan osana muuttuvan työn kehit-

tämistä. Opitaan oppimaan päivittäisistä muutostilanteista, joustoista, so-

peuttamisesta, oivalluksista ja ratkaisuista – sekä myös virheistä. (Kulove-

si 2009, 99.) 

Tuomi ja Sumkin (2012) mainitsevat, että parasta henkilöstön kehittämistä on, kun arki-

työn tekeminen ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen yhdistetään toiminnalliseksi 

kokonaisuudeksi. He korostavat myös esimiesten ja johtajien roolin tärkeyttä organisaa-

tion kehittymisessä. Esimies ja johtaja kehittävät itseään ja johtavat arkitoimintaa niin, 

että jokaisella on mahdollisuus tehdä strategian mukaisesti työtä ja myös kehittyä siinä. 

(Tuomi & Sumkin 2012, 35–39.) Monesti mielletään, että henkilöstön kehittäminen on 

erillisten koulutusten järjestämistä. Kehittymisen ja uuden oppimisen tulisi olla jokapäi-

väistä arjen työssä oppimista ja strategiaa tukevien valintojen tekemistä. Hätönen (2007, 

52) kuvaa erilaisia työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja, joita valitsemalla 

pystytään saamaan osaamisen kehittämisestä jatkuva prosessi (kuvio 2).  

*tiimityö, vastuualueet ja tehtävät

*täydennyskoulutus, tutustu- *perehdyttäminen, työnopastus, 

miskäynnit, toisilta oppiminen konsultoiva työote

*jatkuva oman työn kehittäminen, *työnkierto, monitaitoisuus,

kehityskeskustelut ja -suunnitelmat projektissa oppiminen

Työssä oppiminen 
ja kehittyminen

Yhteisvastuulli
nen toiminta

Ohjaustehtävät

Laajenevat 
työtehtävät

Kehittymistä 
tukeva 

työkulttuuri

Itseohjautuvuus 
ja aktiivinen 

opiskelu

      

KUVIO 2. Työssä oppimisen ja kehittämisen vaihtoehtoja (Hätönen 2007, 52) 
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3.4   Oppiva organisaatio 

Oppivasta organisaatiosta on puhuttu vuosikymmeniä ja siitä onkin useita tutkimuksia 

ja kirjallisuutta löytyy paljon. Oppivalle organisaatiolle ovat tyypillisiä kehittyneet toi-

mintatavat, joilla tarkoitetaan henkilöstön osallistumista, oman osaamisen jatkuvaa ke-

hittämistä, osaamisen tehokasta hyödyntämistä, monipuolista yhteistyötä sekä kannus-

tavaa ilmapiiriä. Oppiva organisaatio osaa käyttää kaikkien yksilöiden oppimiskykyä 

niin, että yhteiset tavoitteet saavutetaan. Sen ilmapiiri kannustaa jatkuvaan oppimiseen 

ja kehittämiseen. Oppivassa organisaatiossa sallitaan virheitä ja epäonnistumisia, lisä-

tään ja välitetään tietoa sekä edistetään ideointia. Oppivan organisaation jäsenet kyseen-

alaistavat toimintaa, havainnoivat virheitä ja korjaavat niitä itse uusimalla organisaatiota 

ja omia toimintatapojaan. Organisaatio oppii itsessään ja kannustaa ihmisiä oppimaan ja 

kokeilemaan uutta. Oppivassa organisaatiossa ihmisillä on mahdollisuus kehittyä ja 

saavuttaa haluamiaan tuloksia. Heillä on yhteiset tavoitteet ja he oppivat yhdessä. (Otala 

2000, 29, 162–163.) 

Kinnunen (2010, 148) käsittelee väitöskirjassaan ”Virheistä oppimisen esteet ja mahdol-

listajat organisaatiossa” monipuolisesti oppivan organisaation käsitteitä. Väitöskirjan 

lähteiden pohjalta oppivan organisaation käsite pitää sisällään monenlaisia näkökulmia. 

Pääpiirteiltään määritelmät ovat Otalan määritelmien kaltaisia. Kinnunen pitää yksilöta-

son oppimista tärkeänä, mutta oleellisimpana kuitenkin organisaation oppimista. Lisäksi 

hän toteaa väitöskirjassaan, ettei esimerkiksi virheistä oppimista tapahdu, ellei organi-

saatio tue prosessia.  

Heli Aramo-Immosen mukaan oppiva organisaatio pohtii työn ja yrityksen tulevaisuutta 

osaamisen näkökulmasta. Organisaation osaaminen tulee ulkopuolisen osaamisen sovel-

tamisesta omaan toimintaan sekä työntekijöiden omista kokemuksista. Aramo-Immonen 

kuvaa luentomateriaalissaan oppivaa organisaatiota muuntautumiskykyiseksi ja avoi-

meksi uusille tiedoille ja käyttäytymistavoille. Yksilön tulee yhdistää oma työnsä toisten 

työhön ja toimintatapoja arvioidaan yhdessä kriittisesti ja avoimesti. Oppiva organisaa-

tio hankkii, luo ja siirtää osaamista. (Aramo-Immonen 2010.) 
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3.5    Muutosvastarinta 

”Organisaatio ilman tervettä muutosvastarintaa voi todellakin pahimmassa tapauksessa 

olla kuin lammasmainen nyökyttelijäkerho, joka ei saa sanaa suustaan ja joka kakiste-

lematta nielee kaiken, mitä sen niskaan kaadetaan” (Virtanen 2005, 209). Dosentti Vir-

tasen toteamus muutosvastarinnasta ja erään tutkimuksen tulos, jossa todetaan että vain 

30 % organisaatioiden muutosprosesseista onnistuu, kertoo muutosvastarinnan aiheut-

tamista haasteista. Muutosvastarinta on tuttu meille kaikille. Yleensä taustalla on pelkoa 

uudesta tilanteesta, haluttomuutta mennä turvallisesta uomasta epämukavuusalueelle tai 

kerta kaikkiaan heikkoutta kestää epävarmuutta. Tapoihimme ovat voineet vaikuttaa 

erilaiset uskomukset ja ajatusmallit, joista luopuminen on tuskallista. (Leppänen & 

Rauhala 2012, 102–104; Virtanen 2005, 209.) 

Ponteva (2010) kuvaa muutoksen neljä perusasennetta. Kuuliaiset ovat uskollisia orga-

nisaatiota kohtaan ja suhtautuvat asioihin ammattimaisesti, vaikka muutoksista ei pidet-

täisikään. Innostuneet ovat positiivisia. Kyyniset henkilöt ovat negatiivisia ja välinpitä-

mättömiä. Omapäiset ja kapinalliset tekevät mitä haluavat. Perusasenteet voivat olla 

yksilöllisiä luonteenpiirteitä tai niitä voi ilmetä muutosprosessin aikana samalla yksilöl-

lä prosessin eri vaiheissa. (Ponteva 2010, 37–41, 129–134.) 

Terve muutosvastarinta ei ole pahasta ja se jopa jalostaa kehitystä (Virtanen 2005, 209). 

Leppänen ja Rauhala (2012, 104) painottavat, että muutosvastarinta on yksilön opittu 

tapa suojella itseään uhalta. Maailma muuttuisi kaoottiseksi, jos jokainen muuttaisi vä-

littömästi ajattelu- ja toimintatapaansa, jonkun sitä pyytäessä. Kun haluamme säilyttää 

asioita ennallaan, luomme maailmaan pysyvyyttä ja järjestystä.  

 

3.6   Muutoksen johtaminen 

Organisaatiossa tapahtuvat muutokset ovat erilaisia. Muutos voi olla iso organisaation 

rakenteisiin liittyvä tai pienempi toimintatapamuutos. Muutos on aina haaste ja vaatii 

toteuttajalta ymmärrystä. Työntekijät kokevat muutokset eri tavalla ja tärkeää onkin 

saada koko organisaatio innostumaan muutoksesta. Olennaista on, että muutos koetaan 

myönteisenä ja organisaatiota rikastuttavana asiana. (Ponteva 2010, 9-10, 18.)  
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Tuomi ja Sumkin (2012, 54–55) näkevät muutoksen mahdollisuutena. Muutos menee 

totutun toimintakentän ulkopuolelle eli ns. epämukavuusalueelle. Organisaatio jää hel-

posti bencmarkaamaan oman toimialan sisälle, eikä näe toimintaympäristön rajapinnoil-

la olevaa oppimismahdollisuutta. 

Muutos merkitsee aina jostakin luopumista, mikä on yleensä vaikeaa. Ihmisen täytyy 

luovuttaa vanhasta, ennen kuin hän pystyy sitoutumaan uuteen. Ponteva (2010, 24) ker-

too kirjassaan koomiseen sävyyn yrityksistä, joissa on järjestetty hautajaisia: Juodaan 

hautajaiskahvit ja muistellaan mennyttä sekä katsotaan tulevaisuuteen. Itketään itkut ja 

nauretaan naurut. Tilaisuuden jälkeen henkilöiden on ollut helpompi hyväksyä muutok-

sen mukanaan tuomat asiat.  

Muutoksen johtamisella on Pontevan (2010) sekä Kinnusen (2008) mukaan kolme eri 

vaihetta. Ensimmäisenä on muutoksen valmistelu ja suunnittelu, jota seuraa toteutus eli 

muutosvaihe. Kolmantena vaiheena tulee vakiinnuttaminen, joka vaatii uuden toiminta-

tavan juurruttamista organisaation pysyväksi toimintatavaksi. Kuvioon kolme on koot-

tuna muutoksen vaiheet ja hallinnan keinot mukaillen Pontevan (2010) ja Kinnusen 

(2008) teorioita. (Kinnunen 2008, 94; Ponteva 2010, 24–25.) 
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MUUTOKSEN VAIHE 

   

HALLINNAN KEINO 

  

       
 

       
        
        
        
        
        
        
        
    

 

   
        
        
        
        
        
        
    

 

   
        
        
        
                

        

        

        

KUVIO 3. Muutoksen vaiheet ja sen hallinnan keinot (mukaillen Kinnunen 2008, 94; 

Ponteva 2010, 25) 

Muutoksien keskellä on erityisesti hyvä muistaa henkilöstön huomioiminen ja palkitse-

minen. Palkitseminen ei aina tarvitse olla rahallista, vaan palkitseminen voi myös olla 

aineetonta. Monen tyyppiset tapahtumat koetaan palkitsemisena. Kehittymismahdolli-

suudet, työn sisältö, arvostus, työajan järjestelyt sekä työsuhteen pysyvyys nähdään 

myös palkitsemisena. Esimiehen antama palaute ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin, 

ovat ehkä arkipäiväisimpiä palkitsemistapoja. (Ponteva 2010, 74–75.) 

 

3.7   Toimiva ja tyytyväinen työyhteisö 

Mönkkönen & Roos (2010) kuvaavat hyvin työyhteisöä työryhmien ja ihmissuhteiden 

verkkona, jossa ovat mukana niin esimiehet kuin alaisetkin. Esimiehiltä odotetaan hyviä 

johtamistaitoja, mutta nykypäivänä puhutaan entistä enemmän myös alaistaidoista.   
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Helposti käsite alaistaito mielletään esimiehen ja alaisen väliseksi suhteeksi. Kun katso-

taan laajemmin mitä alaistaito Mönkkösen & Roosin (2010) mukaan pitää sisällään, 

tulevat mukaan muut työyhteisön jäsenet ja yhteistyö heidän kanssaan. Työntekijältä 

odotetaan, että hän huolehtii vastuullisesti työnsä ja pyrkii myös kehittämään sitä. Omaa 

osaamista tulisi myös jakaa koko työyhteisölle ja ymmärtää oma rooli osana kokonai-

suutta. Työyhteisön jäsenyys edellyttää, että hyväksyy johdettuna olemisen ja ymmärtää 

olevansa työyhteisön jäsen, jolla on yhteinen prosessi. Rytikangas (2011) korostaa myös 

sosiaalisten taitojen merkitystä työyhteisössä. Usein puhutaan vain organisaation tulok-

sellisuudesta ja menestyksestä, mutta moraalisten ja eettisten näkökulmien huomioimi-

nen jää puuttumaan. Työyhteisössä vältyttäisiin monelta ongelmalta, jos alettaisiin pu-

humaan hyvästä käytöksestä, lojaalisuudesta, solidaarisuudesta ja toisen ihmisen oi-

keuksien kunnioittamisesta. (Mönkkönen & Roos 2010, 143–147;  Rytikangas 2011, 

56–57.) 

Palautteen saaminen ja antaminen työyhteisössä on tärkeää. Palautteen ei pitäisi olla 

pelkästään esimieheltä alaisille tulevaa palautetta, vaan palautetta tulisi antaa molempiin 

suuntiin. Avoimessa työyhteisössä annetaan palautetta myös työkavereille. Positiivisen 

ja korjaavan palautteen suhde tulisi olla 2:1, kaksi kehua yhtä moitetta kohden. Positii-

vinen palaute lisää itseluottamusta ja itsearvostusta sekä vahvistaa itsetuntoa. Korjaavaa 

palautetta annetaan aina tekemisestä tai tekemättä jättämisestä, ei koskaan persoonasta.  

Korjaava palautetta ei tulisi ottaa moitteena, koska vain antamalla ja vastaanottamalla 

sekä positiivista että korjaavaa palautetta voimme kehittyä ihmisenä ja työntekijänä. 

(Rytikangas 2011, 79–90.) 

Suomen Mielenterveysseura määrittelee tyytyväisen työyhteisön paikaksi, jossa työnte-

kijä on saanut tehdä muiden kanssa omien kykyjensä mukaan ammattitaitoaan vastaa-

vaa, kiinnostavaa, arvostettua ja oikeudenmukaisesti palkattua työtä, johon hän on myös 

itse voinut vaikuttaa. Hänen työnsä on ollut koko työyhteisön yhteisiin tavoitteisiin ni-

voutunutta. Työn tarvitsemista resursseista on huolehdittu. Hän on saanut työstään tun-

nustusta niin työtovereilta kuin esimieheltäkin. Vastavuoroisesti hän on myös kannusta-

nut toisia. (Suomen Mielenterveysseura & Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 8.) 
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4 SIIVOUSTYÖN KUORMITTAVUUS JA ERGONOMIA 

 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on tehty 1980- ja 1990-luvulla runsaasti siivoustyön 

ergonomian tutkimusta ja kehittämistä. Tutkimusten tuloksena siivous luokiteltiin keski-

raskaaksi työksi. Vuosina 1983–1985 toteutettu kunta-alan siivoustyöntekijöiden tutki-

mus paljasti henkilöstön matalan fyysisen suorituskyvyn, noin 75 prosenttia yli 55-

vuotiaista siivoojista ylikuormittui työssään. Tanskassa 1993 tehty tutkimus tuki kunta-

alan tutkimuksen tuloksia siivoojien sairastavuudesta. Siivoojilla oli tutkimusten mu-

kaan keskimääräistä enemmän tuki-, liikunta- ja verenkiertoelinten sairauksia. Samanai-

kaisesti Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittivat erityisesti moppausmenetelmien aiheut-

tavan kuormittavuutta. Näiden tutkimusten perusteella työmenetelmien ergonomian 

kehittäminen tuli hyvinkin ajankohtaiseksi. (Halonen & Hopsu 2010, 14.) Vuonna 2007 

Förstin tekemän tutkimuksen tulos on samansuuntainen, jonka mukaan 30 % siivous-

henkilöstön sairauksista on rasitussairauksia (Försti 2007, 44–45). Tutkimustulokset 

ovat vanhoja ja tekniikka on kehittynyt, mutta siivoushenkilöstön sairastavuus eri vuo-

sikymmenillä ei kuitenkaan tutkimustulosten perusteella ole oleellisesti vähentynyt.  

Tuotekehitys puhtausalalla on jatkunut jo pitkään ja odotamme kehityksen jatkuvan 

kovenevien tehokkuus- ja laatuvaatimusten myötä. Hyvästä väline- ja konevalikoimasta 

huolimatta törmää useasti yksipuoliseen välineiden käyttöön. Tavallisesti selityksenä on 

kiire ja liian vähäinen aika. Syy ei kuitenkaan ole pätevä, koska useimmiten ergonomi-

nen menetelmävalinta tehostaa ja nopeuttaa työtä. Keskeinen ongelma ergonomisessa 

kehittämisessä on työntekijöiden sokeutuminen työhönsä. Tutusta ja turvallisesta käy-

tännöstä ei haluta luopua ja uusi tuntuu omasta mielestä aina vaikeammalta. Usein ul-

kopuolisen henkilön havainnoimat ongelmat ja parannusehdotukset otetaan positiivi-

semmin vastaan, koska organisaation sisäiset ohjeet tyrmätään valitettavan usein muu-

toksen pelossa. (Kivikallio 2010a, 5-6.) 

 ”Työkuormituksella tarkoitetaan ihmisen fyysisten ja psyykkisten toimintojen ja omi-

naisuuksien käyttöä työssä ja työprosesseissa” (Hopsu & Laine 2010, 179). Hopsu & 

Laine (2010, 179) listaa kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän fyysiseen ter-

veyteen ja työkykyyn: työvälineet ja -menetelmät, työasennot, työn fyysinen raskaus 
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sekä työympäristön, työyhteisön ja työntekijän omat ominaispiirteet. Työntekijän väsy-

miseen ei useastikaan pystytä osoittamaan yhtä ainoaa syytä. Siivoustyössä työskennel-

lään lähes kolmannes työajasta selkä kumarassa tai kädet hartiatason yläpuolella, joka 

aiheuttaa liikuntaelinten virheellistä kuormitusta. Siivoojien keskimääräistä heikompi 

verenkiertoelimistön toiminta ja siihen yhdistettynä ylipaino lisäävät myös työn kuor-

mittuneisuutta. Liian suuresta lihastyöstä johtuva kuormitus ja alentunut toimintakyky 

ovat alan keskeisiä ongelmia. Siivousta ei kuitenkaan pidetä henkisesti kuormittavana, 

vaikka työtahti on kiireinen. 

Työterveyslaitos (2013) määrittelee ergonomian ihmisen ja toimintajärjestelmän vuoro-

vaikutuksen tutkimiseksi ja kehittämiseksi, niin että ihmisen hyvinvointi ja järjestelmän 

suorituskyky paranee. Ergonomian avulla sovitetaan työ, työvälineet, tuotteet ja työym-

päristö ihmisten edellytysten ja vaatimusten mukaisiksi (Hopsu & Laine 2010, 182).  

Förstin (2007) tutkimuksen mukaan siivoustyöntekijöiden kaikista ammattitaudeista 30 

% oli rasitussairauksia. Norjassa vastaava luku oli 25 % eli suuntaus oli sama. Försti 

painottaakin työvälineiden ja yksittäisten menetelmien ergonomian kehittämistä sii-

voushenkilöstön ja välinevalmistajien kanssa yhteistyössä. Siten työn kehittäminen saa-

taisiin kohdennettua tekijöihin, joilla on käytännön kokemusta varsinaisesta työstä. Ki-

vikallio (2010) toteaa artikkelissaan, että pitkän linjan ammattilaisenkin on syytä työs-

sään muistaa välineiden oikea käyttö. Ergonomiaetu jää saavuttamatta, ellei esimerkiksi 

vartta viitsitä opetella säätämään työn lomassa. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli 

ergonomian toteutumisella. Työterveyshuollon tulisi aloittaa varhaisessa vaiheessa 

työntekijöiden toimintakyvystä ja terveydestä huolehtiminen. Parhaiten vääriin työasen-

toihin pystytään vaikuttamaan työtä seuraamalla ja välittömillä korjaustoimenpiteillä. 

(Försti 2007, 44–45, 54–55; Kivikallio 2010a, 5.) 

Siivousalan kehityksestä huolimatta, työntekijöiden työasennot eivät ole parantuneet. 

Siivooja työskentelee edelleen noin 30 % työajastaan toinen käsivarsi koholla, vaikka 

varressa on säätömahdollisuus. Kumaria työasentoja esiintyy 30 % - 40 % työajasta.  

Oikeiden työasentojen oppiminen ja systemaattinen käyttö vaativat aikaa ja oikeaa 

asennetta. Useasti vähätellään yksittäisten työsuoritusten merkitystä kuormitukseen. 

Työpäivään saattaa kuitenkin mahtua useita kuormittavien työasentojen toistoja ja siten 

muodostuu nopeasti iso kokonaisuus. (Hopsu & Laine 2010, 183.) 
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Siivoojan tyypillinen asento mopatessa on eteenpäin taipunut pää, selkä kumarassa ja 

toinen käsivarsi koholla.  Useasti ajettaessa koneita, työnnettäessä siivousvaunuja tai 

jopa kävellessä katsotaan tarpeettomasti lattiaan. Yläpintojen siivouksessa päätä taivute-

taan taas voimakkaasti taaksepäin. Käsivarsien pitäminen kohoasennossa, esimerkiksi 

mopatessa tai pystypintoja pyyhittäessä, aiheuttaa niska- ja hartiaseudun lihaksissa 

staattista jännitystä ja lihas kipeytyy. Työvälineen liian voimakas puristaminen vaikeut-

taa sormien verenkiertoa ja hartiat jännittyvät. Siivouspyyhkeiden ja moppien kostutus 

pesukoneessa vähentää oleellisesti käsien kuormitusta. Selän kumara asento on yleisin 

virheasento, johon tulee kiinnittää työskentelyssä jatkuvasti huomiota. Työvaiheissa, 

joissa joudutaan työskentelemään etukumarassa, kannattaa ottaa tukea jos mahdollista. 

(Hopsu & Laine 2010, 185–188.) 
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5   PUHDISTUKSEN TEKNOLOGIAA 

 

Puhdistustoimenpiteiden eli käytännön läheisemmin siivouksen tavoitteena on poistaa 

likaa. Lika on puhdistustoimenpiteiden lähtökohta, joka määrää tarvittavien välineiden, 

puhdistusaineiden sekä menetelmien valinnan. Vuonna 1952 Price määritteli lian ai-

neeksi, joka on väärässä paikassa. Määritelmä on kuitenkin epätäsmällinen, koska kaik-

ki väärässä paikassa oleva aine ei ole likaa. SFS 4619 määrittelee lian pintojen käyttöar-

voa alentavaksi epäpuhtaudeksi. SFS 5967 uusin sanastoehdotus määrittelee lian pin-

noilta erilaisin puhdistusmenetelmin poistettavissa olevaksi pinnan käyttötarkoitusta 

alentavaksi aineeksi. (Aulanko 2010, 9.) Haapasen ja Mäntsälän (1996, 37) mukaan lika 

on tilan käyttötarkoituksesta riippuen joko poistettavaa tai hyväksyttävää.  

Puhdistuksen osatekijöiksi mainitaan yleensä kemiallinen energia, mekaaninen energia, 

lämpöenergia ja aika. Eri osatekijät voivat jossain määrin korvata toisiaan. Jos esimer-

kiksi kemiallista energiaa, puhdistusainetta puuttuu, sitä voidaan korvata mekaanisella 

energialla eli hankauksella. Sopiva lämpötila ja aika tehostaa puhdistusaineen toimintaa. 

Edellä mainitut neljä tekijää kuvaavat vain puhdistusmenetelmiin kuuluvat komponen-

tit, ei koko tapahtumaa. Wilbrett esittää täydellisemmin puhdistustapahtumaan vaikutta-

vat osatekijät (kuvio 4). Mukana on myös puhdistuksen kohde ja itse lika. Molemmat on 

otettava huomioon puhdistustapahtumaa toteutettaessa. Lian kiinnittymismekanismia 

purettaessa tulee huomioida kiinnittymispinnan ominaisuudet, jotta puhdistamisella ei 

pilata itse materiaalia. (Aulanko 2010, 11.) Lausjärvi & Väisänen (2013, 3-4) täydentä-

vät kemiaa, mekaniikkaa, lämpöä ja aikaa vedellä. He pitävät veden merkitystä oleelli-

sena lian pois kuljettamisessa sekä puhdistusaineen liuottimena. 
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KUVIO 4. Wildbrettin ympyrä (Aulanko 2010, 11)      

Keskeinen tekijä puhdistusprosessin onnistumiselle on siivoustyötä tekevä ihminen. 

Aulanko kuvaa hyvin ihmisen osuutta ja puhdistustapahtumaan vaikuttavia tekijöitä 

(kuvio 5). 

                                      puhdistustekijöiden valinta                             päätös 

 

KUVIO 5. Puhdistusprosessi (Aulanko 2010, 13) 

Oleellista ihmisen tekemissä valinnoissa on lian koostumuksen tunteminen ja 

analysointi, joka helpottaa siivousmenetelmien ja puhdistusaineiden valintaa ja sitä 

kautta pintojen puhdistusta. (Haapanen & Mäntsälä 1996, 37.) Salo  toteaa 

lehtiartikkelissaan, että ”Pienellä annostuksella ei kyetä lian määrän kasvaessa 

hyödyntämään kemian tuomaa ajansäästömahdollisuutta ja liankantokyvyn 

paranemista” (Salo 2007, 4). Kyseisen toteamuksen perusteella voidaan todeta lian 

määrän ja laadun suoran vaikutuksen puhdistusaineeseen ja sen annosteluun.  
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6   SIIVOUSVÄLINEET 

 

Siivoustyötä tehdään paljon käsityömenetelmin.  Pienten yhdistelmäkoneiden markki-

noille tulo on osaltaan helpottanut myös pienten ja kalustettujen tilojen siivousta. Hyvä 

siivousväline on muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin, jolloin vältytään monien 

erilaisten välineiden kuljettamisilta ja eritoten hankinnoilta. Välineen pitää olla helposti 

puhdistettava ja sen tulee kestää mekaanista ja kemiallista kulutusta. Siivousvälineen 

muotoilun pitää olla ergonominen, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen työn tulok-

sen. Väline voi olla myös ulkonäöllisesti värikäs, muotoiltu ja edustava. Perinteisen 

kohdekohtaisen värikoodauksen sijaan on värien käyttöä laajennettu imagollisista syistä 

pelkästään piristämään työympäristöä. Paras mahdollinen hyöty oikeanlaisesta työväli-

neestä saadaan, kun työntekijä perehdytetään välineen käyttöön. (Inkeroinen 2010a, 

125; Lausjärvi & Väisänen 2013, 16.) 

 

6.1   Siivouspyyhkeet ja moppausvälineet 

Siivouspyyhkeitä käytetään kalusteiden ja lattiapintojen kuiva-, nihkeä-, kostea- ja mär-

käpyyhintään. Siivouspyyhkeitä on käyttötarkoituksen mukaan kaluste-, lattia- ja ikku-

napyyhkeitä. Pyyhkeitä on sekä kestokäyttöisiä että kertakäyttöisiä. Kertakäyttöiset 

pyyhkeet soveltuvat erityisesti korkeaa hygieenisyystasoa vaativiin kohteisiin, vaikei-

den tahrojen poistoon sekä tiloihin, joissa ei ole pyyhkeiden huoltomahdollisuutta. Sii-

vouspyyhkeen tulee olla käytössä kevyt ja nukkaamaton. Sen pitäisi sitoa hyvin likaa ja 

kosteutta, kestää korkeita pesulämpötiloja, olla hygieeninen ja kuivua nopeasti. Sii-

vouspyyhkeiden esivalmistelu, oikea taittelu ja käyttötekniikka esimerkiksi lattian 

pyyhkimisessä lisäävät työskentelyn tehokkuutta ja parantavat työn lopputulosta. (Inke-

roinen 2010a, 125–126; Lausjärvi & Väisänen 2013, 21.) 

Siivouspyyhkeiden materiaaleina käytetään luonnonkuituja, synteettisiä kuituja ja 

muuntokuituja. Säämiskän materiaalina voi olla joko nahka tai tekokuitu. Puuvillapyyh-

keet ovat kestäviä ja keräävät hyvin likaa ja kosteutta. Käytössä ne ovat kuitenkin ras-

kaita ja huonon kuivumisominaisuuden vuoksi myös epähygieenisiä.                        
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Puuvillaa käytetään yleisesti myös kuitukangaspyyhkeiden materiaalina yhdessä vis-

koosin ja tekokuitujen kanssa. Muuntokuiduista ja synteettisistä kuiduista valmistetaan 

mikrokuituja, joiden käyttö siivouspyyhkeiden materiaalina on yleistynyt niiden hyvien 

ominaisuuksien vuoksi. (Inkeroinen 2010a, 127; Lausjärvi & Väisänen 2013, 23.) 

Lattiamoppeja on erilaisia malleja ja kokoja. Moppikehys voi olla muovinen tai metalli-

nen levykehys tai metallilangasta taivutettu lankakehys. Välineen ergonomisuutta lisää 

kehyksen eri suuntiin liikkuva nivel sekä säädettävä varsi. Lankakehyksen epäkäytän-

nöllisyyden vuoksi suositummiksi välineiksi ovat tulleet erilaiset levykehykset. Niiden 

kulmikas muotoilu ja litteys helpottavat nurkkien ja matalien kalusteiden alustojen puh-

distamista. Moppikehysten monikäyttöisyys on myös mahdollistanut välinehankintojen 

järkeistämisen. Mopit kiinnitetään kehykseen tarranauhojen, painonastojen, taskujen, 

jousien tai piikkien avulla. Moppikehykset voivat olla jopa 140 cm leveitä. (Lausjärvi & 

Väisänen 2013, 17.) 

Mopit voivat olla materiaaliltaan puuvillaa tai tekokuitua. Yleisimmin käytetty materi-

aali on polyesteristä valmistettu mikrokuitu. Polyesterin ja viskoosin sekoituksella mik-

rokuituun saadaan lisää imutehoa ja sitä käytetäänkin kostea- ja märkäpyyhintään tar-

koitettuihin moppeihin. Moppeja valmistetaan eri käyttötarkoituksiin riippuen lian mää-

rästä, laadusta ja siivottavasta kohteesta. Ohuimmat lähes kangasmaiset materiaalit so-

veltuvat kevyesti likaantuneisiin kohteisiin. Likamäärän kasvaessa mopin liansitomis-

kykyä pitää kasvattaa joko nukkaa pidentämällä tai lisäämällä kosteutta imeviä kerrok-

sia. Korkeampaa hygieniatasoa vaativissa kohteissa voidaan hyödyntää erikoisvalmis-

teisia antibakteerisia moppeja. Moppia käytetään yleisesti myös vahan levitykseen, jol-

loin materiaalina on polyesterin, viskoosin ja puuvillan sekoitus. (Lausjärvi & Väisänen 

2013, 17–18; Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 39.) 

Kalustemoppia käytetään sileiden kalustepintojen, kaappien päällysten, ovien ja seinien 

pyyhintään.  Se soveltuu myös liitutaulujen puhdistamiseen. Moppikehyksen leveys on 

yleensä 35 cm.  Kalustemoppi on käytössä ergonominen ja monikäyttöinen mikrokui-

tuisten moppien ja nivelletyn levykehyksen ansiosta. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 18.) 

Patterimoppi tunnetaan nykyään paremmin Dustermoppina. Se soveltuu joustavan run-

konsa ansiosta kaikkien ahtaiden välien puhdistamiseen. Dusterin varsi on nivelletty ja 
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sen saa kiinnitettyä teleskooppivarteen, jolloin korkeiden kaappien päällisten puhdista-

minen onnistuu ilman kiipeämistä. (Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 29.) 

Hankausmoppi on vaihtoehto hankauspesimelle tai pesuharjalle. Moppi valmistetaan 

polyamidista tai polyesteristä. Se soveltuu laattalattioiden ja -seinien pesuun sekä erityi-

sesti kitka- ja turvalattioille. Hankausmoppi on myös erittäin tehokas hiuksien kerääjä 

kylpy-, suihku- ja pukeutumistiloissa. (Lausjärvi & Väisänen 2013,18; Tuoteluettelo 

Vileda Professional 2014, 42.) 

Kuivainmoppi pujotetaan lattiakuivaimen päälle ja suljetaan tarralla. Kuivainmoppi 

soveltuu pienten tilojen ja portaiden puhdistukseen sekä perussiivouksissa seinien ja 

kattojen pyyhintään. Kuivainmopit valmistetaan mikrokuitulangasta ja lyhyestä mikro-

kuidusta. (Lausjärvi & Väisänen 2013,18; Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 46.) 

Mikrokuidut                                                                                                                

Mikrokuidut ovat erittäin ohuita kuituja, jopa 60–100 kertaa ohuempia kuin hius. Kuitu-

jen vahvuus vaihtelee 0,2 – 1 dtex välillä. 1 dtex sisältää 10 km lankaa. Ultramikrokui-

tujen vahvuus on alle 0,3 dtex jolloin yhdessä grammassa on yli 30 km lankaa. Yhdessä 

mikrokuitupyyhkeessä voi olla jopa 1800 km kuitua. Mikrokuidut valmistetaan yleensä 

polyesteria ja polyamidia yhdistämällä. Mikrokuidun teho perustuu sen kykyyn irrottaa 

ja nostaa lika pois puhdistettavasta pinnasta (kuva 1). (Kotomäki, J. 2014; Lausjärvi & 

Väisänen 2013, 22.)  

 

 

KUVA 1. Mikrokuidun lian sitomiskyky verrattuna normaaliin kuituun (Alho-Leino 

2014) 

Kuivassa kuidussa teho perustuu staattisuuteen ja kosteassa kapillaari-ilmiöön. Pyyhit-

täessä kuivalla pyyhkeellä mikroskooppisen ohuet kuidut sähköistyvät ja pölyhiukkaset 

kiinnittyvät staattisen voiman ansiosta kuituihin. Kostutetussa pyyhkeessä vesi tai     

Mikrokuitu Normaalikuitu 
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puhdistusaineliuos ympäröivät mikrokuidun. Ohuiden mikrokuitujen väleissä on putki-

maisia käytäviä, jotka kapillaari-imun vaikutuksesta täyttyvät liasta ja mikrobeista ta-

kertuen mikrokuidun rosoiseen pintaan. (Alho-Leino 2014.) Lausjärvi & Väisänen 

(2013, 22) toteavat pelkän veden käytöstä mikrokuidun kostutuksessa, että se ei aina 

riitä vaan puhdistustehoa on tarvittaessa lisättävä sopivalla puhdistusaineella.  

Tavalliseen kuitumateriaaliin verrattuna mikrokuidun hyviä ominaisuuksia ovat sen 

erinomainen kulutuksen kesto ja puhdistusteho. Joutsenmerkin kriteerit (2010) määritte-

levät, että mikrokuitujen pölyn- ja lianpuhdistustehon tulee 50 pesukerran (60 astetta) 

jälkeen olla pyyhkeillä vähintään 85 % ja mopeilla 70 %. Imukyvyn osalta kriteeristö 

määrittelee nihkeä- ja kosteapyyhintään tarkoitetuille pyyhkeille myös omat raja-

arvonsa. Yksi oleellinen mikrokuidun etu on sen pyyhintäjäljen pisarattomuus. Mikro-

kuidun solukkoinen rakenne kerää sisäänsä pienen pieniä vesipisaroita, joita se luovut-

taa vähän ja tasaisesti. Pisarajälkiä ei ole havaittavissa, kuten esimerkiksi puuvillapyyh-

keellä pyyhittäessä. Puuvillassa kuiturakenne ja solukko ovat huomattavasti suurempia, 

joten kuidun sitomat vesipisaratkin ovat isompia. Puuvillakuitu luovuttaa kosteuden 

nopeasti, jättäen märkää pyyhintäjälkeä. Mikrokuitutuotteella on kapasiteettia työsken-

nellä suurempia alueita, vaikka aloituskosteus olisikin pienempi. (Joutsenmerkin kritee-

rit 2010, 19–20; Kotomäki 2014.) 

Mikrokuitua valmistetaan erilaisilla tekniikoilla, mikä vaikuttaa kuidun ominaisuuksiin 

joko parantavasti tai huonontavasti. Itse mikrokuitutuotteita valmistetaan myös monella 

tapaa, mikä vaikuttaa tuotteen rakenteeseen ja sitä kautta sen käyttöominaisuuksiin. Sii-

vouspyyhkeiden valmistuksessa käytetään eri paksuisia nonwoven- kankaita sekä fro-

teemaisia tai nukkapintaisia kankaita. Mikrokuituiset mopit valmistetaan pääosin poly-

esteristä. Käytössä on myös polyamidin ja polyesterin sekä polyesterin ja viskoosin yh-

distelmiä. Teknologian kehittyessä on mikrokuituihin voitu lisätä ainesosia, jotka vai-

kuttavat kuidun ominaisuuksiin. Antibakteerisia ominaisuuksia on saatu lisäämällä mik-

rokuituun nanohiukkasia. Nanohiukkaset estävät bakteerikasvuston muodostumista kui-

tuihin ja parantavat tuotteen puhdistustehoa. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 17, 22.) 
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6.2   Siivoustekstiilien huolto ja esivalmisteltu siivous 

Hygieniahoitaja Pentti (2008a, 25) toteaa, että huonosti huolletuilla ja kosteana säilyte-

tyillä siivouspyyhkeillä pyyhkiminen on aiheuttanut valitettavan usein puhtausnäytteissä 

huonompaa tulosta, kuin ennen siivousta otettu näyte. Hän kertoo myös törmäävänsä 

liian usein patterien päällä kuivattamiseen. Siivouspyyhkeiden hygieenisin kuivaustapa 

on kuivausrummussa kuivatus ja säilytys kannellisissa astioissa. Myös tekstiilien taittelu 

lisää niiden kontaminoitumista, joten se olisi hyvä tehdä vasta kostutuksen yhteydessä.  

Siivoustekstiilien huolto vaatii huolellisuutta ja ammattitaitoa. Siivouspyyhkeet ja mopit 

olisi hyvä lajitella jo siivousvaunuissa omiin pyykkipusseihin tai astioihin. Ennen pesua 

mopeista ja pyyhkeistä poistetaan irtolika harjaamalla tai imuroimalla. Mopit ja pyyh-

keet pestään erikseen. Mikrokuituisten moppien pesuun paras vaihtoehto on mopinpe-

sukone. Kone täytetään vain 2/3 tai puolilleen tekstiilien likaisuudesta riippuen. Mopit 

ja siivouspyyhkeet pestään tuotteen pesuohjeen mukaisesti. Mikrokuituisten tekstiilien 

kanssa ei saa pestä muuta pyykkiä. Pesuaine ei saisi sisältää zeoliittia eikä valkaisuai-

neita. Myös huuhteluaineen käyttö on kielletty. Zeoliitti täyttää mikrokuidun välit ja 

huuhteluaine tekee kuidun pintaan kalvon, heikentäen siten kuidun lianirrotus ja -

sitomiskykyä. Pesulämpötilaksi riittää yleensä 60 astetta, mutta tekstiilit on hyvä välillä 

pestä 90 – 95 asteessa, jolla varmistetaan tekstiilien puhtaus ja hygieenisyys. Pesuaineen 

annostelussa tulee huomioida tekstiilien sisältämä puhdistusaine, jotta vältytään ylian-

nostelulta. (Inkeroinen 2010a, 128–129; Lausjärvi & Väisänen 2013, 18, 23.) Laitospe-

sukoneisiin on mahdollista asentaa taloudellinen ja käyttäjille turvallinen automaattinen 

pesuaineen annostelujärjestelmä, joka huolehtii oikeasta annostelusta (Miele Professi-

onal). Moppeihin tarttuneet hiukset ja langanpätkät saadaan irrotettua, kun pesukonee-

seen laitetaan pesun ajaksi vanhoja laikan paloja tai laikan keskiöitä keräämään roskia 

itseensä. Siivoustekstiilit kuivatetaan tarvittaessa kuivausrummussa, kuivauskaapissa tai 

koneellisella ilmanvaihdolla varustetussa kuivaushuoneessa. Puhtaat tekstiilit säilyte-

tään puhtaassa ja kuivassa paikassa. (Inkeroinen 2010a, 128–129; Lausjärvi & Väisänen 

2013, 18, 23.) 

Siivouspyyhkeet ja mopit esivalmistellaan eli nihkeytetään ennen työn aloittamista. Esi-

valmistelu voidaan tehdä hyödyntäen pesukoneen huuhteluohjelmaa tai manuaalisesti 

vaikka muovilaatikossa. Mikäli pesukoneessa on automaattinen annostelulaite          
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pesuaineille, voidaan järjestelmää hyödyntää puhdistusaineen annosteluun tai se lisätään 

ohjeiden mukaisesti käsin huuhteluainesäiliöön. Pesuohjelman loputtua, pesukoneesta 

saadaan käyttövalmiita siivoustekstiilejä. (Inkeroinen 2010a, 129; Lausjärvi & Väisänen 

2013, 21; Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 67.) 

Manuaalisesti tehtävässä esivalmistelussa säilytysastiaan annostellaan tekstiilien mää-

rästä ja tuotteesta riippuen annosteluohjeen mukaisesti puhdistusaineliuosta. Taitellut 

pyyhkeet tai mopit asetetaan astiaan. Annetaan imeytyä ja tarvittaessa käännetään. Nes-

teen määrää säätelemällä saadaan kosteusasteeltaan erilaisia tekstiilejä. Tekstiilit kan-

nattaa kuitenkin kostuttaa vain nihkeäksi ja lisäkosteutta saa tarvittaessa annostelupul-

losta. Likaantunut moppi tai siivouspyyhe laitetaan pyykkiin ja siivousta jatketaan puh-

taalla nihkeytetyllä välineellä. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 5, 21; Tuoteluettelo Vileda 

Professional 2014, 67.) 

Esivalmisteltu siivous on ergonomista, taloudellista ja ekologista. Esivalmistellussa 

siivouksessa vältytään tekstiilien käsittelystä, vääntämisestä ja puristelusta aiheutuvilta 

rasituksilta (Lausjärvi & Väisänen 2013, 21). Esivalmisteltu siivous yhdistettynä mikro-

kuitutuotteiden käyttöön, keventävät huomattavasti käsimenetelmin tehtävää siivousta. 

Esivalmistellun siivouksen edellyttämillä toimenpiteillä pystytään säästämään energian 

ja veden kulutusta sekä minimoidaan puhdistusaineiden käyttö. (Kääriäinen & Kivikal-

lio 2010a, 204–207.) 

 

6.3   Ikkunakuivaimet ja ikkunapesimet 

Ikkunakuivainta käytetään kaikkien vapaiden ja sileiden pintojen kuten ikkunoiden, 

liitutaulujen, peilien, seinien ja ovien kuivaamiseen. Ikkunakuivainta voidaan myös 

käyttää irtoroskien poistoon tasopinnoilta. Ikkunakuivaimen kumin tulee olla vaihdetta-

vissa ja hieman runkoa pidempi. Kahvan tulisi olla säädettävissä oikeaan kulmaan sekä 

liikuteltavissa kiskon eri kohtiin. (Inkeroinen 2010a, 133; Lausjärvi & Väisänen 2013, 

19–20.) 

Ikkunapesintä voidaan ikkunoiden pesun lisäksi käyttää sileäpintaisten ovien, kalustei-

den ja seinien pesuun. Välinevarren kanssa käytettynä ikkunapesin soveltuu hyvin     



31 

 

kattojen pölyn ja lian poistoon sekä vahan levitykseen ahtaissa ja pienissä tiloissa. Ikku-

napesimen muovi- tai alumiinirunkoon kiinnitetään mikrokuidusta, tekokuiduista tai 

puuvillasta valmistettu nukkakangas. (Inkeroinen 2010a, 134; Lausjärvi & Väisänen 

2013, 20.) 

 

6.4   Lattiakuivaimet, harjat ja lakaisuvälineet 

Lattiakuivainta käytetään veden keräämiseen lattialta sekä suurien pystypintojen kui-

vaamiseen pesun jälkeen. Lattiakuivain soveltuu lisäksi irtoroskien ja pölyn keräilyyn 

sileiltä lattiapinnoilta. Lattiakuivainta voidaan käyttää siivouspyyhkeen kanssa myös 

vesivahan levitykseen. Lattiakuivainta on nivellettyä ja niveltämätöntä. Nivelletty on 

käytössä kevyempi, ulottuvampi ja käytännöllisempi. Kumiosa voi olla pehmeää huo-

koista solukumia tai jäykempää synteettistä kumia. Kumiosa voi olla myös liuottimia 

kestävää erikoiskumia. (Inkeroinen 2010a, 132–133; Lausjärvi & Väisänen 2013, 19.) 

Lattiakuivaimen kumiosan vaihdettavuus ja puhdistuksen helppous lisäävät välineen 

käyttöikää sekä hygieenisyyttä. Markkinoilla on myös saatavilla erikoisvalmisteista 

kolmiteräkuivainta suurten nestemäärien keräämiseen.  (Tuoteluettelo Vileda Professi-

onal 2014, 46). 

Kuivainpyyhintä käytetään yhdessä lattiapyyhkeen, putkipyyhkeen, tarrapyyhkeen tai 

kuivainmopin kanssa lattian nihkeä-, kostea- tai märkäpyyhintään. Useasti kuivainpyy-

hintä käytetään kuten lattiakuivainta myös veden keräilyyn. (Lausjärvi & Väisänen 

2013, 19.) 

Harjoja on erilaisia ja niitä käytetään siivouksessa lakaisemiseen, harjaukseen ja pesuun. 

Parhaana harjaksien materiaalina pidetään tekokuitua ja rungon materiaalina muovia. 

Etuna niissä on hygieenisyys ja kestävyys. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 24.)  Roskien 

keräilyyn tarkoitetun puolipitkävartisen lattiaharjan rinnalle on tullut hygieenisempänä 

vaihtoehtona puolipitkävartinen lakaisin, joka on ideoitu teräväkuivaimesta (kuva 2). 

Lakaisin soveltuu myös märän irtolian lakaisemiseen. Perinteistä rikkalapiota ergono-

misempi vaihtoehto on pussi- tai säiliömallinen rikkalapio (kuva 3), joka on myös hel-

pompi kuljettaa mukana siivousvaunussa. Pussimalliseen rikkalapioon on myös saata-

villa ekologisempi kangaspussi. (Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 50). 
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KUVA 2. Lakaisin ja säiliömallinen rikkalapio KUVA 3. Pussimallinen rikkalapio      

(Tuotteet Vileda Professional) 

 

6.5   Välinevarret 

Siivousvälineiden varret ovat yleensä alumiinia, mutta varsia valmistetaan myös puusta, 

lasikuidusta ja muovipäällysteisestä metallista. Välinevartta valittaessa tulee huomioida 

sen ergonomisuus ja hygieenisyys. Varren muotoilu ja säädettävyys mahdollistavat er-

gonomisen työskentelyn. Pidempien säätövarsien pituutta voidaan säätää noin 90 – 180 

cm välillä sekä lyhyiden säätövarsien noin 50 – 110 cm välillä. Lisäksi on vielä tele-

skooppivarsia, joiden pituutta voidaan säädellä 2,5 – 6 metrin välillä. Hyvä välinevarsi 

sopii erilaisiin siivousvälineisiin ja on helppokäyttöinen. Kiinnitys- ja säätömekanis-

mien tulee olla kestäviä eivätkä ne saa löystyä työskenneltäessä. Lisäosina saatavat 

kulmanivel, kierreliitin ja kartioliitin lisäävät varsien käyttömahdollisuuksia erilaisten 

välineiden kanssa. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 20.) 

 

6.6   Siivousvaunut 

Siivousvaunuihin kerätään työalueella tarvittavat siivousaineet, -välineet ja tarvikkeet. 

Siivousvaunua käytetään myös jätteiden ja roskien keräilyyn ja kuljettamiseen. Siivous-

vaunun varustusta voidaan muunnella siivousalueen vaatimusten mukaisesti. Hyvän 

siivousvaunun ominaisuuksiin kuuluukin muunneltavuus ja tasojen korkeuksien säätö-

mahdollisuus. Lisäksi vaunuissa tulee olla riittävästi välinepidikkeitä, koreja, säilytysas-

tioita sekä oma paikka moppikehykselle. Työntökahvan tulisi olla korkeudeltaan säädet-

tävä sekä riittävän pitkä, jotta kävellessä voidaan ottaa normaaleja askeleita.                  
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Materiaaliltaan siivousvaunut ovat yleensä kromattua teräsputkea, mutta joskus myös 

muovia. Tärkeää on pyörien riittävä koko, laakerointi, liikkuvuus sekä lukitusmahdolli-

suus. Haastetta vaunujen varustukselle tuo esivalmisteltu siivous, joka vaatii runsaasti 

säilytysastioita tai kangassäkkejä likaisten ja puhtaiden siivoustekstiilien kuljettamiseen. 

(Lausjärvi & Väisänen 2013, 31–32.) 

 

6.7   Annostelulaitteet ja –välineet, vaahdotuslaitteet 

Tarkoituksenmukaisella annostelulaitteella taataan puhdistusaineen oikea annostelu. 

Puhdistusainepulloihin ja -kanistereihin voidaan korkin tilalle laittaa millilitran tark-

kuudella annosteleva pumppu tai korkki. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 28.) Ammattisii-

vouksessa on yleistymässä vesijohtoverkkoon asennettava automaattinen annostelulaite 

(kuva 4). Laitteesta pystytään annostelemaan mahdollisesti jopa useampaa eri käyttöliu-

osta joko annostelupulloon tai suoraan esimerkiksi yhdistelmäkoneeseen. (Puhdistus- ja 

hygieniakuvasto 2014.) 

 

KUVA 4. Automaattinen annostelujärjestelmä (Puhdistus- ja hygieniakuvasto 2014) 

Annostelupulloja käytetään mm. valmiille käyttöliuoksille tai vedelle. Annostelupullon 

kyljessä tulee olla käyttöturvallisuussyistä tieto sen sisällöstä. Valmista käyttöliuosta 

voidaan käyttää siivoustekstiilien esivalmisteluun tai kosteuden lisäämiseen jo esival-

misteltuihin tekstiileihin. Sumutinpullon käyttö ammattisiivouksessa ei ole suositelta-

vaa, koska se altistaa hengitystiet kemikaaleille ja käyttö rasittaa käden niveliä. (Laus-

järvi & Väisänen 2013, 28–29.) 
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Vaahdotuslaitteita käytetään pääsääntöisesti teollisuudessa, sairaaloissa ja uimahalleissa 

vesipesua kestävien pintojen puhdistamiseen. Vaahdotuslaitteita on valittavissa eriko-

koisia ja tehoisia siivouskohteesta riippuen. Kannumallista vaahdotuslaitetta pystytään 

käyttämään ahtaammissakin tiloissa, kunhan löytyy vesijohtoliitäntä ja lattiakaivo. Puh-

distusaine annostellaan vaahdotinlaitteen kannuun ja kannu liitetään vesiletkuun, joka 

on liitetty vesijohtoverkkoon. Laite vaahdottaa ulos tulevan liuoksen. Vaahtopuhdistus-

aineen vaikutusajan jälkeen puhdistusainesäiliö irrotetaan ja pinnat huuhdellaan.  Käyt-

töliuoksen väkevyyttä pystytään säätelemään erikokoisten suuttimien avulla. Kannumal-

linen vaahdotuslaite soveltuu erittäin hyvin saunojen ja suihkutilojen puhdistamiseen. 

(Lausjärvi & Väisänen 2013, 30.)  

 

6.8   Siivouskoneet 

Ammattisiivouksessa käytettävät menetelmät ja koneet ovat kehittyneet. Perinteisesti 

koneita on totuttu käyttämään vain perussiivouksissa ja hoitomenetelmissä. Yhä enem-

män koneita käytetään myös päivittäisessä ylläpitosiivouksessa. Koneet keventävät ja 

tehostavat siivoojien työskentelyä. Siivouskoneiden käyttäjät odottavat koneelta help-

pokäyttöisyyttä, toimintavarmuutta, kestävyyttä, ergonomisuutta, monipuolisuutta ja 

turvallisuutta. Siivouskoneiden käyttöön tulisi jokaisen siivoojan saada riittävä perehdy-

tys. Koneiden huolellinen ja asiantunteva käyttö sekä puhdistus- ja huoltotoimenpiteistä 

huolehtiminen takaa käyttökuntoisen koneen useiksi vuosiksi. (Inkeroinen 2010b, 141; 

Lausjärvi & Väisänen 2013, 67.) 

Imureita käytetään kuivan pölyn ja irtoroskien sekä märän lian ja nesteiden imurointiin. 

Imurin valinnassa on oleellista sen monikäyttöisyys, imutehon riittävyys ja oikea koko. 

Ongelmalliset siivouskohteet kuten linja-autot, junat, elokuvateatterit, luentosalit, put-

kistojen päälliset ja valaisimet voidaan puhdistaa hyödyntämällä lanne- tai reppuimuria. 

Mukana kannettavan imurin käyttö on kevyempää ja ergonomisempaa kuin perinteisen 

imurin. (Inkeroinen 2010b, 146–148.) 

Pienten tekstiilimattojen puhdistukseen tiloissa, joissa esimerkiksi ei ole mahdollisuutta 

päivittäin käyttää pölynimuria, voidaan hyödyntää ladattavaa mattolakaisinta.          
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Mattolakaisin poistaa näkyvät irtoroskat, mutta ei nukan sisään painunutta likaa. (Laus-

järvi & Väisänen 2013, 28.) 

Lattianhoitokoneita on hidaskierroksisia ja nopeakierroksisia. Hidaskierroksisissa veto-

alustan tai harjan pyörimisnopeus on alle 500 kierrosta minuutissa ja nopeakierroksises-

sa yli 500 kierrosta minuutissa. Hidaskierroksisella lattianhoitokoneella voidaan puhdis-

taa, hoitaa ja kiillottaa lattioita. Myös lattioiden hiontaan käytetään hidaskierroksista 

lattianhoitokonetta. Yleisin käyttötarkoitus hidaskierroksisella lattianhoitokoneella on 

lattioiden peruspesu ja vahanpoisto. Nopeakierroksisia lattianhoitokoneita käytetään 

lattiapintojen hoitoon ja kiillotukseen. (Inkeroinen 2010b, 151–154.) Joitakin koneita 

voidaan käyttää myös lattioiden puhdistamiseen, kuten esimerkiksi Aramis Super-High-

Speed konetta (Käyttöohje Aramis). 

Yhdistelmäkoneessa on toiminnallisesti yhdistetty perinteinen lattianhoitokone ja vede-

nimuri. Yhdistelmäkonetta käytetään lattioiden kostea- ja märkäpuhdistukseen. Yhdis-

telmäkoneella pestään, huuhdellaan ja imuroidaan sekä hoidetaan lattiapintoja. Käyttä-

mällä erilaisia laikkoja ja harjaa saadaan yhdistelmäkonetta hyödynnettyä erilaisissa 

kohteissa ja työmenetelmissä. Yhdistelmäkone on ergonominen ja tehokas apuvälinen 

niin päivittäisessä siivouksessa kuin perussiivouksien apuna. Yhdistelmäkoneen valin-

nassa tulee kiinnittää erityistä huomiota työleveyteen, vesisäiliöiden tilavuuteen ja ajo-

aikaan. Vetomoottorilla on myös merkitystä isommissa koneissa sekä silloin kun siivot-

tavissa tiloissa on kaltevuuseroja tai esimerkiksi kumilattioita, joka aiheuttaa kitkaa. 

Konetta valittaessa sen käyttökohteen koolla ja tilan kalusteasteella on merkitystä. Isoi-

hin kalustamattomiin tiloihin kannattaa valita ajaen ohjattava yhdistelmäkone. Pieniin ja 

runsaasti kalustettuihin tiloihin hyvä vaihtoehto voisi olla eteen- ja taaksepäin liikutel-

tava yhdistelmäkone, jossa imusuulake kääntyy ajosuunnan mukaan. (Inkeroinen 2010b, 

155–156; Lausjärvi & Valtiala 2006, 73–75.) 

Verkkovirtakäyttöinen märkäpesukone soveltuu kovien ja sileiden lattioiden lisäksi erit-

täin hyvin epätasaisten pintojen, kuten tiilen, klinkkerin, raekiven ja kohokuvioisen ku-

milattian pesuun pienissä ja ahtaissa tiloissa. Märkäpesukonetta voidaan käyttää myös 

tekstiilimattojen pesuun sekä vahanpoistoon. Märkäpesukoneessa ei ole erillistä 

imumoottoria, vaan pesuharjojen pyörimisliike heittää likavedet erillisiin säiliöihin. (In-

keroinen 2010b, 157–158; Lausjärvi & Valtiala 2006, 77.)   
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Moppauskone on akkukäyttöinen sileiden ja kalustamattomien lattiapintojen kuiva- ja 

nihkeäpyyhintään tarkoitettu kone. Käyttökohteita ovat esimerkiksi liikuntatilat, isot 

aulat ja käytävät. Koneen työleveys on kehyksestä riippuen 110 – 160 cm. (Lausjärvi & 

Valtiala 2006, 77.)   

Porraskoneita voidaan käyttää portaiden pesun lisäksi pesutiloissa, wc-tiloissa ja his-

seissä. Kone on erinomainen myös nurkkien ja seinän vierustojen sekä saunan lauteiden 

puhdistamiseen. Porraskoneessa on joko pyöreä tai suorakaiteenmuotoinen harja tai 

vetoalusta. Vetoalusta liikkuu joko edestakaisin liikkein tai pyörimällä. Hankauslevyn 

tai harjan karkeusastetta vaihtamalla pystytään konetta käyttämään erityyppisissä puh-

distusmenetelmissä ja puhdistettavissa kohteissa. (Inkeroinen 2010b, 155.) 

Painehuuhtelukoneita käytetään tekstiilipintaisten kalusteiden ja erilaisten mattojen pe-

suun. Tekstiilikalusteiden pesussa painehuuhtelukone on tehokas ja käytännöllinen. 

Menetelmä on korvannut vaahtopesuaineen, joka soveltuu paikalliseen tahranpoistoon.  

Tekstiilimattojen pesussa käytetään tehokkaampaa harjaavaa painehuuhtelukonetta.  

Painehuuhtelu on vesipesua, joten pestävän pinnan pesun- ja värinkesto pitää testata 

ennen toimenpidettä. (Inkeroinen 2010b, 158–159; Lausjärvi & Valtiala 2006, 79.) 

 

6.9   Suojakäsineet 

Siivouksessa käytettävien suojainten tulee olla eurooppalaisten vaatimusten mukaisia ja 

niiden pitää olla CE-merkittyjä. Merkintä takaa, että tuotteet ovat testattuja ja täyttävät 

niille asetetut vaatimukset. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 34.) 

Suojakäsineitä käytetään suojaamaan ihoa ammatti-ihotaudeilta, tapaturmilta, kemikaa-

lien imeytymiseltä ihon läpi, kulumiselta sekä naarmuuntumiselta. Siivouksessa suoja-

käsineitä käytetään aina, jos kädet ovat kosketuksissa puhdistusaineliuokseen, jonka pH 

on yli 8 tai alle 6. Suojakäsineiden materiaalin tulee myös kestää liuotteita. Suojakäsi-

neitä on kestokäyttöisiä ja kertakäyttöisiä. Siivouksessa käytettävät suojakäsineet ovat 

yleensä kestokäyttöisiä ja suositeltava materiaali on muovi, koska ne eivät aiheuta aller-

giaa. Suojakäsineitä valmistetaan myös kumista, nahasta ja tekstiileistä. Nahka- ja teks-

tiilikäsineitä käytetään niille soveltuviin työtehtäviin. Puuvillaiset, kämmenen puolelta 
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vahvistetut käsineet soveltuvat hyvin hygieniahoitaja Pentin (2008b) mukaan käytettä-

väksi, kun käsitellään nihkeitä tai kuivia mikrokuitupyyhkeitä. Tekstiilinen suojakäsine 

estää mikrokuitua irrottamasta ihon suojarasvoja ja on parempi vaihtoehto kuin ihoa 

hautova muovikäsine. Kertakäyttöisiä suojakäsineitä käytetään siivouksessa vain esi-

merkiksi eritetahradesinfektioon. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 34; Pentti 2008b, 18; 

Valkosalo 2010b, 174.) 

Suojakäsineitä ei olisi hyvä käyttää yhtäjaksoisesti puolta tuntia pidempään. Käytön 

jälkeen suojakäsineet pestään päältä ja sisältä sekä kuivatetaan ilmavasti. Puuvillaisten 

aluskäsineiden käyttö tekee suojakäsineen käytöstä miellyttävämpää, koska ne sitovat 

iholle muodostuvaa kosteutta. Aluskäsineiden tulee olla puhtaat ja kuivat, joten niitä 

pitää vaihtaa riittävän usein. (Pentti 2008b, 19; Valkosalo 2010b, 174–175.) 

Siivoustyössä käsien iho joutuu työpäivän aikana kovalle rasitukselle. Pöly, kosteus ja 

mikrokuidun ominaisuudet kuluttavat ihoa suojaavia rasvoja. On tärkeää muistaa päivän 

aikana käsien puhtaanapito ja hoito käsivoiteilla. Kymäläinen ym. (2009, 29) painotta-

vat niin käsien kuin myös suojakäsineiden puhtaudesta huolehtimista. ”Erään tutkimuk-

sen mukaan likaiselta pinnalta käsiin tarttunut virus voi käsien myötä siirtyä seitsemälle 

puhtaalle pinnalle” (Kymäläinen ym. 2009, 29). Suojakäsineiden pitää aina olla ehjät ja 

henkilökohtaiset (Lausjärvi & Väisänen 2013, 35).  
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7    SIIVOUSMENETELMÄT 

 

Siivousmenetelmillä tilat puhdistetaan ja hoidetaan haluttuun kuntoon. Siivousmene-

telmät määritellään Suomen Standardisoimisliiton puhtausalan sanaston (SFS 5967) 

mukaan puhdistus-, hoito- ja suojausmenetelmiin sekä järjestelytehtäviin. Puhdistusme-

netelmät jaotellaan lisäksi sen mukaisesti, miten siivousvälinettä ja vettä käytetään. 

Käytettävät menetelmät muuttuvat välineiden, koneiden ja aineiden jatkuvan kehityksen 

myötä. Siivooja joutuu työssään päivittäin tekemään menetelmävalintoja, jotka sopivat 

kyseiseen tilaan, likaan ja pintamateriaaliin. (Kääriäinen & Kivikallio 2010b, 49; Laus-

järvi & Väisänen 2013, 6-7.) 

Siivoustyö jaotellaan työn luonteen mukaan ylläpitosiivoukseksi ja perussiivoukseksi. 

Ylläpitosiivous on säännöllisin väliajoin käsi- tai konemenetelmin tapahtuvaa siivousta, 

jonka tarkoituksena on säilyttää tilassa asiakkaan kanssa sovittu puhtaustaso. Ylläpito-

siivous voi myös sisältää väli- tai tarkistussiivouksia sekä jaksottaisia töitä, kuten latti-

oiden puhdistushoitoja ja yläpölyjen pyyhintää. Perussiivous on harvemmin tehtävä 

toimenpide, joka tehdään kun ylläpitosiivouksella ei enää pystytä saavuttamaan sovittua 

puhtaustasoa. Perussiivouksella tilan puhtaustaso palautetaan sovitulle tasolle. (Kääriäi-

nen & Kivikallio 2010b, 49; Lausjärvi & Väisänen 2013, 7.) 

Puhdistusmenetelmiksi kutsutaan käsityömenetelmillä tai konemenetelmillä tapahtuvaa 

lian poistamista. Käsityömenetelmillä likaa sidotaan työvälineeseen tai kuljetetaan työ-

välineen avulla. Konemenetelmissä lika kerätään pölypussiin tai likavesisäiliöön. Lika 

voidaan myös sitoa moppiin tai laikkaan. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 7.) 

Siivouspyyhkeellä tehtävää puhdistusta kutsutaan pyyhinnäksi ja moppausta on mop-

pauskoneella ja erilaisilla mopeilla tapahtuvaa puhdistusta. Kuivamoppaus ja kuivapyy-

hintä on tarkoitettu kuivan irtolian ja roskien poistoon. Menetelmä saattaa aiheuttaa pö-

lyämistä ja lian nousemista ilmaan. Paksu, nukkapintainen ja hapsullinen materiaali 

parantaa liansitomiskykyä. Mikrokuitu pystyy myös sitomaan tehokkaammin kuivaa 

irtolikaa ja pölyä. Muovimatto saattaa pitkään käytetyn kuivan menetelmän johdosta 

sähköistyä. Nihkeämoppaus ja nihkeäpyyhintä on tarkoitettu kuivan irtolian ja roskien 

poiston lisäksi kevyesti kiinnittyneiden lian ja vesiliukoisten tahrojen poistoon.       
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Puhdistettu pinta kuivuu heti.  Menetelmä on nopea ja kevyt, mutta jatkuvassa käytössä 

puhdistusteho heikkenee. Kosteamoppausta ja kosteapyyhintää vuorotellaan kuivien- ja 

nihkeiden menetelmien kanssa. Puhdistusaineliuokseen kostetulla välineellä poistetaan 

nestemäistä likaa, vesiliukoisia ja rasvapohjaisia tahroja sekä pintaan osittain kiinnitty-

nyttä likaa. Pinta jää pyyhinnän jälkeen kosteaksi, mutta kuivuu nopeasti ilman kuivaus-

ta. Märkämoppaus ja märkäpyyhintä on tarkoitettu vesiliukoisten tahrojen ja kiinnitty-

neen lian poistoon. Puhdistusaineliuokseen kasteltu väline jättää pinnan märäksi ja se on 

aina kuivattava, jotta irronnut lika ja kosteus saadaan poistettua. Menetelmä on käsi-

työmenetelmistä kaikista raskain. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 8.) 

Pesemällä poistetaan vettä sietäviltä pinnoilta kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa sekä 

tahroja. Pesussa puhdistusaineliuoksella ja mekaanisella hankauksella on oleellinen 

osuus. Koneellisessa pesussa apuna käytetään esimerkiksi lattianhoitokonetta, yhdistel-

mäkonetta, korkeapainepesukonetta tai painehuuhtelukonetta. Työn luonteesta riippuen, 

pinnat huuhdellaan pesun jälkeen. (Kääriäinen & Kivikallio 2010b, 51; Lausjärvi & 

Väisänen 2013, 9.) 

Pintapesu tehdään käsi- tai konemenetelmin. Pintapesussa poistetaan kiinnittynyttä ja 

pinttynyttä likaa, jota ei saada poistettua päivittäisellä ylläpitosiivouksella. Samalla voi-

daan myös poistaa hoito- ja suoja-aineiden pintakerroksia. Pintapestylle alueelle levite-

tään uusi hoito- tai suoja-ainekerros. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 9.) 

Vahanpoisto tapahtuu käsi- tai konemenetelmin. Lattiapinnalta poistetaan perusteelli-

sesti kiinnittynyt lika sekä hoito- ja suoja-ainekerrostumat. Vahanpoiston jälkeen pinta 

suojataan hoito- tai suoja-aineella. Tekniikan kehittyessä vahanpoistoaineen rinnalle on 

tullut erikoislaikkoja ja -koneita, joilla vaha poistetaan ilman kemikaaleja. (Lausjärvi & 

Väisänen 2013, 10.) 

Desinfioinnissa tuhotaan toiminnan kannalta haitalliset mikrobit tai vähennetään niiden 

määrää turvalliselle tasolle. Desinfioivien aineiden käyttöä on oleellisesti vähennetty, 

koska huolellinen siivous jo itsessään vähentää mikrobien määrää. Eritetahrojen pois-

tossa käytetään desinfioivaa puhdistusainetta. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 11.) 

Hoitomenetelmien avulla parannetaan pintojen ulkonäköä ja ominaisuuksia, jolloin puh-

taanapito on helpompaa. Puhdistushoito voidaan tehdä joko käsi- tai konemenetelmin. 



40 

 

Käsimenetelmässä pinta kostea- tai märkäpyyhitään aineella, jossa on peseviä osia (ten-

sidejä, emäksiä) sekä hoitavia osia (vahoja, polymeerejä, tensidejä). Puhdistushoito voi-

daan tehdä myös hidas- tai nopeakierroksisella lattianhoitokoneella hyödyntäen koneen 

omaa sumutinlaitetta tai levittämällä lattianhoitoaine kostutuspullolla pienelle alueelle 

kerrallaan. Yhdistelmäkone soveltuu myös hoitoaineen käyttöön, mutta lattiaan jäävä 

suojakalvo on vähäisempi. Lattian kiiltoastetta voidaan nostaa kuivakiillottamalla no-

peakierroksisella lattianhoitokoneella. Kiillotus samalla myös tiivistää lattiapintaa ja 

poistaa naarmuja. (Kääriäinen & Kivikallio 2010b, 55–56; Lausjärvi & Väisänen 2013, 

12.) 

Suojausmenetelmänä käytettävä pintojen käsittely suoja-aineilla ehkäisee pintojen ku-

lumista ja likaantumista ja siten helpottaa siivousta. Erittäin huokoisille tai kuluneille 

pinnoille voidaan tehdä pohjustusainekäsittely ennen vahausta. Huokoisille ja kuluneille 

kivipinnoille, keraamiselle laatalle tai saumoille voidaan tehdä kyllästysainekäsittely 

kivensuoja-aineella. Kivensuoja-aine tekee pinnasta likaa ja vettä hylkivän. Varsinainen 

lattiapintojen suojaus tehdään vahaamalla. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 13.) 

Käsittelemättömien kivilattioiden hoidossa on työmenetelmänä yleistynyt timantti-

laikoilla tehty menetelmäkokonaisuus. Miljoonia mikroskooppisia timantteja sisältävää 

laikkaa käytetään kivilattioiden peruskunnostukseen sekä päivittäiseen ylläpitohoitoon. 

Päivittäisessä käytössä oleva laikka ylläpitää pinnan kiiltoa ja puhtautta. Määräajoin 

pinta ajetaan hiovammalla laikalla, jotta lika ei kerrostu ja kiiltoaste säilyy. Menetelmä-

kokonaisuus on yksinkertainen ja kustannustehokas. Erillisiä kemikaaleja ja perussii-

vouksia ei tarvita. (Lausjärvi & Väisänen 2013, 15; TASKI Twister HT timanttilaikat.) 
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8    SIIVOUSAINEET 

 

Siivousaineita käytetään pintojen puhdistukseen, hoitoon ja suojaukseen. Mikrokuituis-

ten siivoustekstiilien käyttö sekä veden käytön vähentyminen päivittäisessä siivouksessa 

ovat vähentäneet puhdistusaineiden käyttöä. Pinttyneen lian poistamisessa kosteat tai 

märät käsi- ja konemenetelmät ovat välttämättömiä, jolloin myös puhdistusaineella on 

oleellinen merkitys lian irrottajana. (Lausjärvi & Valtiala 2006, 52; Valkosalo 2010a, 

103.) 

Siivousaineita käytettäessä on tärkeää tietää niiden oikea annostelu, tehokkuus, käyttö-

turvallisuus, pintamateriaalien kesto ja ympäristövaikutukset. Puhdistusaineiden vali-

koima on teknologian kehityksen myötä supistunut. Samaa puhdistusainetta voidaan 

annostelua muuttamalla käyttää ylläpitopuhdistuksessa, peruspuhdistuksessa ja tahran-

poistossa. Useasti sama puhdistusaine soveltuu sekä käsi- että konemenetelmiin. Tärke-

ää käytössä on huomioida aineen oikea ja tarpeenmukainen annostelu. Annostelu on 

erityisesti korostunut tiivisteiden käytön lisääntyessä. Yliannostus ei yleensä lisää puh-

distustehoa, vaan se saattaa runsaan vaahtoutumisen vuoksi alentua. Liiallinen annostelu 

aiheuttaa pinnoille puhdistusainejäämiä jolloin lika tarttuu ja kerrostuu pintaan. Ylian-

nostus lisää siivouskustannuksia ja terveysriskin lisäksi kuormittaa tarpeettomasti ym-

päristöä. Siivousaineita käytettäessä pitää niiden ominaisuudet ja käyttöturvallisuus olla 

tiedossa. Tietoja löytyy pakkausmerkinnöistä, tuote-esitteistä ja käyttöturvallisuustie-

dotteista. Käyttöturvallisuustiedotteissa on ilmoitettu aineen vaaralliset ominaisuudet, 

ensiapuohjeet ja henkilökohtaiset suojautumisohjeet. Ne löytyvät jokaisesta työpaikasta 

ja niihin kannattaa tutustua. (Lausjärvi & Valtiala 2006, 52; Valkosalo 2010a, 103–104, 

120.) 

Tämän hetken suuntaus lattioiden hoidossa on peruspesujen ja vahausten vähentäminen. 

Päivittäisessä siivouksessa painotetaan enemmän hoitavien aineiden ja koneiden käyt-

töä, jolloin lattiapinnat pysyvät pidempään hyväkuntoisina. Useat lattianhoitoaineet so-

veltuvat lattian suojaukseen vahan sijasta. Tällöin lattiat pystytään pitämään puhtaana 

pintapesujen avulla. (Lausjärvi & Valtiala 2006, 52; Valkosalo 2010a, 123.) 
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Siivousaineet säilytetään huoneenlämmössä. Liian lämpöisessä liuote ja kloori saattavat 

haihtua ja jäätyminen pilaa varsinkin vahat. Siivousaineet säilytetään aina omissa pak-

kauksissaan. Mikäli säilytysastia on jokin muu, siinä pitää olla merkittynä tuoteselos-

teen tiedot. Astia ei kuitenkaan saa muistuttaa elintarvikepakkausta. Puhdistus- ja hoito-

aineet säilyvät useita vuosia. Ne ovat käyttökelpoisia kun rakenne on tasainen. Poik-

keuksena ovat nestemäiset kloorit. Viimeinen käyttöpäivä löytyy pakkauksesta. Lattian-

suoja-aineet säilyvät yleensä 1-2 vuotta, jopa kauemminkin. Käyttökelvottomat siivous-

aineet hävitetään käyttöturvallisuustiedotteen ohjeen mukaisesti. (Valkosalo 2010a, 

124.) 
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9    TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

 

9.1   Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus  

Tutkimuksen tavoitteena oli tutustua siivoojien päivittäiseen työskentelyyn ja havain-

noida heidän käyttämiään työmenetelmiä ja välineitä. Tutkimuksen alkuvaiheessa työn 

laajuus oli vielä epäselvä, mutta melko nopeasti tutkijalle muodostui kokonaiskuva tut-

kimuskohteiden nykytilasta ja tärkeimmistä kehittämiskohteista. Keskeiseksi tutkimus-

ongelmaksi työssä täsmentyi siivousvälineiden ja -menetelmien käyttö. Tutkimuksen 

tavoitteena oli löytää kehittämiskohteita päivittäiseen siivoustoimintaan ja esittää pa-

rannusehdotuksia työn ergonomian ja tehokkuuden parantamiseksi.  

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, joka perustui tarkkaile-

vaan havainnointiin. Havainnoinnin yhteydessä keskusteltiin siivoojien kanssa ja pyy-

dettiin tarvittaessa tarkentavia tietoja. Tutkimus sisälsi myös pienimuotoisen kyselytut-

kimuksen. 

Tutkimuksen reabiliteettiin eli luotettavuuteen saattoi vaikuttaa tutkijan läsnäolo. On 

mahdollista, että tutkijan tekemät havainnot poikkeavat oikeasta päivittäisestä toiminta-

tavasta. Tutkimustulosten uskotaan kuitenkin antavan lähes totuudenmukaisen kuvan, 

koska suuria poikkeamia eri henkilöiden työskentelytavoissa ei ilmennyt. Havaintojen 

perusteella työmenetelmät ovat vakiintuneita käytäntöjä. Tutkimushenkilöt valikoituivat 

heidän oman halukkuutensa mukaan. Osa siivoojista kieltäytyi tutkimuksesta ja havain-

nointikohteena olemisesta. Tutkimuksessa tehdyt havainnot eivät ole yleistettävissä 

muihin saman typpisiin kohteisiin, vaan ne ovat yksilöiden työsuorituksia heidän työ-

kohteissaan.  

 

9.2   Tarkkaileva havainnointi 

Siivoojien työskentelyä seurattiin kuutena päivänä eri siivousalueilla. Työparit ja työ-

kohteet vaihtelivat päivittäin ja siivoojien toimintaa pystyttiin havainnoimaan eri ympä-

ristöissä ja eri työparien kanssa. Erityisen tarkkailun kohteina olivat siivoojien väline- ja 
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menetelmävalinnat sekä esivalmistellun siivouksen toteutuminen. Tutkimus ei ota kan-

taa siivouksen työaikamitoitukseen, käytettyihin siivousaineisiin eikä töiden organisoin-

tiin.  

Vilkka (2006, 43–53) pitää havainnointia tieteellisen tutkimuksen perusmetodina, jonka 

avulla saadaan tietoa muun muassa siitä, toimivatko ihmiset kuten sanovat toimivansa. 

Lisäksi hän pitää hyvänä luonnollisessa ympäristössä tehtyä havaintoa, koska asiayhteys 

on silloin aito. Tarkkaileva havainnointi on kohteen ulkopuolista havainnointia, jossa 

tutkija ei osallistu tutkimuskohteen toimintaan vaan toimii tarkkailijana. Tutkimus sisäl-

tää myös etnografisen tutkimuksen piirteitä, jonka ominaispiirteitä ovat ryhmän eri jä-

senten jokapäiväisen toiminnan tutkiminen aidossa ympäristössä, kuuntelu, keskustelu 

ja kyseleminen. Etnografian avulla tutkitaan myös eri kulttuurien, toiminta- ja ajattelu-

tapojen eroja. Tutkija vertaa tutkimuskohteen toiminnan erilaisuutta omiin kokemuk-

siinsa ja toimintatapoihinsa. Tältä osin tutkimuksessa on kyseisiä piirteitä, koska tutkija 

edustaa siivousalalla yksityistä palveluliikettä ja tutkimuskohteena on julkishallinnon 

siivousorganisaatio. Työkulttuuri ja toimintatavat näissä organisaatioissa ovat toisistaan 

poikkeavat, joten tutkimuskohde antaa tutkijalle uutta ja laajempaa näkökantaa eri orga-

nisaatioiden toiminnasta.  
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10   AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA SIIVOUKSEN KEHITTÄMISESTÄ  

 

Tutkimustietoa varsinaisesta koulusiivouksesta ja sen kehittämisestä on hyvin vähän 

saatavilla. Muun tyyppisten toimitilojen siivouksen kehittämiseen liittyviä tutkimuksia 

on tehty useita. Aineistot käsittelevät joko isompien kohteiden tai erillisten tilatyyppien 

siivousta. Mainitsen tässä muutamia tutkimuksia, joissa käsitellään samoja teemoja kuin 

tässä opinnäytetyössä ja joita voidaan hyödyntää koulusiivouksen kehittämisessä. 

Ammatillisesta oppilaitoksesta on tehty opinnäytetyö aseptiikan kehittämisestä. Nina 

Seppänen (2010) kartoitti opinnäytetyössään oppilaitoksen mikrobiologista puhtausta-

soa. Hän havainnoi siivoojien työskentelyä sekä tutki mikrobiologista puhtaustasoa pin-

tapuhtausnäytteillä. Pintapuhtausnäytteet osoittivat, että siivousvälineellä, -

menetelmällä ja -aineella oli oleellinen merkitys puhtaustasoon. Tutkimuksen mukaan 

joissakin tapauksissa puhtaustaso oli siivouksen jälkeen jopa huonompi kuin ennen sii-

vousta. (Seppänen 2010.) 

Kirsi Hanski ja Leila Korhonen selvittivät opinnäytetyössään ammattikeittiöiden sii-

vouksen kehitysmahdollisuuksia. Työssä selvitettiin mikrokuitusiivouksen soveltumista 

ammattikeittiöön. Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin kaupungin palvelukeskuksen, 

Palmian hoitoalan ruokapalvelut ja Tuusulan kunnan ruokapalvelut. Opinnäytetyössä 

esiteltiin aikaisempia tutkimuksia mikrokuituisten tekstiilien puhdistustehosta eri mene-

telmillä sekä mikrokuidun ja puuvillan puhdistustehon eroja. Tutkimustulokset osoitti-

vat mikrokuidun erinomaisen puhdistustehon, jota desinfiointiaine ei edes lisännyt. 

Myöskään uuden ja pidempään käytetyn mikrokuitupyyhkeen puhdistustehossa ei tut-

kimuksen mukaan ollut eroja. (Hanski & Korhonen 2009.) 

Hanski & Korhosen (2009) opinnäytetyö osoittaa esivalmistellun mikrokuitusiivouksen 

toimivuuden. Vuorinen (2011) on myös opinnäytetyössään tutkinut mitä mahdollisuuk-

sia olisi kehittää Pirkankoivun ravintokeskuksen siivousta. Ongelmana kohteessa oli 

liiallinen veden käyttö sekä siivousvälineiden ja -menetelmien oikea ja hygieeninen 

käyttö. Tutkimustulosten perusteella hänkin päätyi kehitysehdotuksessaan esivalmistel-

tuun mikrokuitusiivoukseen.  
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Jenni Puhakainen (2014) lähestyy opinnäytetyössään siivouksen kehittämistä fyysisen 

jaksamisen ja ergonomian näkökulmasta. Hänen kehittämistyönsä kohteena oli SOL 

Palvelut Oy:n siivoojat hypermarketissa. Puhakainen selvitti siivoojien liikuntatottu-

muksia ja sitä kautta fyysistä jaksamista. Kyselytutkimuksen tuloksista ilmeni, että osal-

la henkilöstöä liikunnan määrä alittaa suositellun 180 minuutin viikkorajan. Puhakainen 

havainnoi kohteessa työntekijöiden käyttämiä siivousvälineitä ja työasentoja. Opinnäy-

tetyön perusteella henkilöstön fyysisellä kunnolla, oikeilla työvälineillä sekä ergonomi-

silla työmenetelmillä on olennainen vaikutus työhön, työn laatuun ja työssä jaksami-

seen.  
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11   SASTAMALAN KOULUJEN PUHTAANAPITO 

 

Sastamalan koulujen siivouksesta vastaa 10 siivoojan tiimi, joista yksi on äitiyslomalla. 

Ammattikoulun alueella työskentelee 6 siivoojaa. Heistä yksi työskentelee Vexve Aree-

nalla. Töitä tehdään yleensä pareittain ja alueet sekä pari vaihtuvat päivittäin. Käsi- ja 

taideteollisuus oppilaitoksen siivooja työskentelee kohteessaan neljänä päivänä viikossa 

ja yhden päivän hän on ammattikoululla. Heidän työaikansa on seitsemästä puoli nel-

jään. Poikkeuksena ovat torstain ja perjantain työajanlyhennykset. Heidän päivittäistä 

toimintaansa ohjaa nimetty lähiesimies. 

Karkun Voimarinteen siivous tapahtuu kello kuuden ja puoli yhdeksän välillä. Siivooja 

jatkaa päiväänsä kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa yhdessä toisen siivoojan 

kanssa. Heidän työpäivänsä päättyy työajanlyhennyspäiviä lukuun ottamatta puoli kol-

melta.  

Tyypillistä tilojen siivouksessa on työn aikatauluttaminen opetuksen mukaan. Tavoit-

teena on saada opetustilat siivottua ennen kello kahdeksaa. Lisäksi on muutamia toimis-

totiloja ja terveydenhoitajan tilat, jotka siivotaan myös aamulla. Ruokasalin siivous 

ajoittuu lounaan loputtua iltapäivälle. Yleisten tilojen siivous tehdään työpäivän aikana. 

Vexve Areenan ja siellä olevien opetustilojen siivous tapahtuu täysin toiminnasta johtu-

vien kellon aikojen mukaisesti. Sairauspoissaolojen sijaistaminen tapahtuu tiimin kes-

ken töiden uudelleen järjestelyillä ja priorisoinnilla. Vuosilomat pyritään pitämään 

opiskelijoiden loma-aikoina. 

Siivouksen laadunseurantaa kohteissa ei suoriteta. Ainoastaan Vexve Areenan pesuti-

loista otetaan pintapuhtausnäytteitä. Laatupoikkeamat ilmenevät asiakasreklamaatioina. 

 

11.1   Työyhteisö ja sen toiminta 

Tiimin yhteistyö keskittyy tällä hetkellä ammattikoulun työyhteisöön. Karkussa toimi-

vat kaksi siivooja ovat tiimin ulkopuolella. Siivoojien kohdetuntemus koko siivousalu-

eeseen on heikko. Myöskään lähiesimies ei tunne kaikkien alaistensa työkohteita eikä 
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toimintatapoja. Työyhteisössä ei pidetä siivoojien yhteisiä tiimipalavereja. Siivoushen-

kilöstö osallistuu oppilaitoksen kokouksiin. Kehityskeskustelut käydään yleensä kerran 

vuodessa. Säännöllisiä koulutustilaisuuksia siivousvälineiden ja -aineiden valmistajien 

kanssa ei ole järjestetty. Tavarantoimittajana toimiva tukkuliike on satunnaisesti järjes-

tänyt koulutusta.  

 

11.2   Siivoushenkilöstön toimenkuvat 

Siivoushenkilöstölle on määritelty toimenkuva työtehtävästä riippuen. Siivoojien työ-

tehtäviin kuuluvat  

 kouluaikoina ylläpitosiivoustyöt 

 koulun loma-aikoina perussiivoustyöt 

 pyykkihuolto (myös keittiö- ja työvaatepyykki) 

 viherkasveista ja ulkokukista huolehtiminen 

 tilojen viihtyvyydestä huolehtiminen 

 paperinkeräyksestä huolehtiminen 

 palvelupyyntöjen vastaanottaminen puhelimitse ja sähköpostilla, asiakaspalvelu 

 muut työnantajan määräämät työt (Työnkuvaus siivooja). 

Siivoushenkilöstöstä on nimetty tiimin lähiesimieheksi siivousteknikko koulutuksen 

suorittanut siivooja. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat 

 ylläpito- ja perussiivoustyöhön osallistuminen 

 materiaalitilausten tekeminen ja kuormien tarkistus (myös Karkun kohteet) 

 laskujen käsittely 

 työjärjestysten laatiminen, töiden suunnittelu ja organisointi 

 puhtausmittaukset Vexve Areenalla 

 erilaisten tilastojen, luetteloiden ja ohjeistusten tekeminen ja ylläpito 

 kyselyihin vastaaminen 

 viestiminen eri asiakasryhmien kanssa 

 koneiden ja laitteiden hankkiminen, huolloista ja korjauksista sopiminen 
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 henkilöstön työssä jaksamisesta huolehtiminen, koulutukset, perehdyttäminen, 

vastuu oppisopimuksista 

 palvelupyyntöjen vastaanottaminen puhelimitse ja sähköpostilla, asiakaspalvelu 

 juoksevat asiat 

 muut työnantajan määräämät työt (Työnkuvaus Taina/siivous). 

 

11.3   Siivottavat kohteet  

Vammalan ammattikoululla siivoushenkilöstö vastaa luokkien, wc- ja sosiaalitilojen, 

toimistojen, opettajien työtilojen, terveydenhoitajan vastaanoton, käytävien, portaikko-

jen, auditorion, liikuntasalin, ruokasalin ja asuntolan yleisten tilojen siivouksesta. Päi-

vittäiseen ylläpitosiivoukseen eivät kuulu opiskelijoiden työtilat, kuten metalli-, auto- ja 

rakennusosaston hallit. Poikkeuksena on kampaamo-osaston työskentelytila. Myöskään 

opetuskeittiöt ja ravintokeskus eivät kuulu siivoukseen. Haastetta siivoukselle tuo työsa-

leista tuleva puupöly, rasva- ja nokilika sekä parturiosaston hiukset. 

Vexve Areenan siivous kattaa kaikki tilat lukuun ottamatta ravintola Wareniuksen keit-

tiötiloja. Ravintola toimii opetustilana sekä lounas- ja tilausravintolana. Areenan tiloista 

siivotaan wc- ja sosiaalitilat, pukutilat, sauna, luokat, ruokasali, käytävät, toimistot, 

neuvottelutilat ja iso liikuntatila. Liikunta- ja sosiaalitilat ovat iltaisin ja viikonloppuna 

liikuntaseurojen aktiivisessa käytössä. Tiloissa on mahdollista myös järjestää yleisötilai-

suuksia. Haasteena siivouksessa on tilojen kova käyttöaste myös päivällä. 

Käsi- ja taideteollisuus oppilaitoksessa siivoukseen kuuluvat kaikki muut paitsi opiske-

lijoiden työsalit. Haasteena päärakennuksen tiloissa on hissittömyys ja sokkeloisuus. 

Opetustiloja on laajennettu vanhoihin asuntoihin ja ne ovat epäkäytännöllisiä. Päära-

kennuksessa on kolme kerrosta. Opetustiloja on hajallaan eri rakennuksissa. Vanhassa 

ruokalarakennuksessa käyttöaste on pienentynyt oppilaiden käytön suhteen. Tiloissa 

oleva liikuntasali on lähinnä liikuntaseurojen käytössä. Luokkatilat ovat satunnaisessa 

käytössä. Kiviosaston opetustilat sijaitsevat etäämmällä ja tilojen siivous on vanhoista 

puitteista ja kivipölystä johtuen hieman ongelmallista. 
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Karkun Voimarinteen tiloja käyttää useampi toimija. Kauneudenhoitoalan osastolla on 

käytössään luokkia, hoitohuoneita, wc- ja sosiaalitiloja, toimisto, käytävä ja portaikko. 

Lisäksi siivousalueeseen kuuluu tiloja kellarikerroksesta. Haasteena tilojen siivouksessa 

on hoitohuoneiden lattioiden öljytahrat. 

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen siivousalueeseen kuuluu, kuten muissa-

kin toimipaikoisa, kaikki tilat lukuun ottamatta opetuskeittiöitä ja ravintokeskuksen tilo-

ja. Haastetta siivoukselle tuo vanhan päärakennuksen kolme kerrosta, tilojen sokkeloi-

suus ja kynnykset. Saneerauksessa tiloihin on asennettu hissi, mutta ylimmän kerroksen 

opettajien työtilat ovat kapeiden ja jyrkkien portaiden päässä ”ullakolla” hissin ulottu-

mattomissa. Lisäksi pihapiirissä on vanha rakennus puulattioineen, jossa on myös ope-

tustiloja. Oppilaitoksissa olevien asuntoloiden siivous on asukkaiden vastuulla. Ainoas-

taan kesäaikana tehtävä perussiivous kuuluu siivoushenkilöstölle.  

Työkortit                                                                                                                      

Ammattikoulun tilat on jaettu joko rakennuksittain tai osastoittain alueisiin, joihin on 

laadittu työkortit eli työohjeet. Siivousrytmistä on laadittu kahden viikon ohjelma, josta 

selviää kunkin alueen siivouspäivät. Siivous tapahtuu pääsääntöisesti joka toinen päivä. 

Eli ensimmäisellä viikolla kaksi kertaa ja toisella viikolla kolme kertaa viikossa. Joissa-

kin tiloissa siivous on yksi, kaksi, kolme tai viisi kertaa viikossa. Viisi kertaa siivotaan 

ainoastaan ruokala. Luokkatilojen ja yleisten tilojen siivous on pääosin joka toinen päi-

vä. Työkorteissa ja viikko-ohjelmissa oli ristiriitaista tietoa joka toinen päivä ja kolme 

kertaa viikossa siivottavista tiloista ja epäselväksi jäi oikea siivoustaajuus.   

Vexve Areenan siivouksesta on myös työkortit ja kahden viikon työsuunnitelma. Työ-

korttien ja viikkosuunnitelmien välillä on epätarkkuuksia, joista ei pysty tulkitsemaan 

kaikkien tilojen siivoustaajuuksia. Viisi kertaa viikossa siivotaan ravintolan lattia, asi-

akkaiden saniteettitilat ja liikuntasali. Muilta osin siivous on pääsääntöisesti joka toinen 

päivä tai kolme kertaa viikossa. Katsomon osalta siivous on tarpeenmukaista riippuen 

tapahtumien määrästä. 

Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa tilojen siivous toteutetaan työkorttien mukaisesti 

kerran viikossa. Tarkempaa työsuunnitelmaa ei ole laadittuna. Siivous jakaantuu neljälle 

työpäivälle. 
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Karkun Voimarinteen siivouksesta ei ole laadittu työkortteja eikä viikkosuunnitelmaa. 

Siivous tapahtuu pääsääntöisesti viisi kertaa viikossa. 

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen siivouksesta ei ole laadittu työkortteja 

eikä viikkosuunnitelmaa. Tilojen siivous tapahtuu alueittain joka toinen päivä. Ruokala 

ja aulan vessat siivotaan joka päivä. Vessoihin tehdään lisäksi tarkistussiivous.  

 

11.4   Siivouksen toteutus kohteissa 

Kaikissa kohteissa on pääsääntöisesti käytössä samoja siivousvälineitä. Mopeista käyte-

tyin on 50 cm leveä yksipuolinen classic-moppi. Käytössä on myös perinteinen lattia-

kuivain ja mikrokuituinen lattiapyyhe. Tasopintojen ja taulujen pyyhinnässä käytetään 

joko mikrokuituista pyyhettä tai 35 cm leveää yksipuolista classic kalustemoppia. Ros-

kien keräilyyn käytetään perinteistä puolipitkävartista harjaa ja rikkalapiota. Käsienpe-

sualtaiden pesussa käytetään astianpesuharjaa ja mikrokuituista pyyhettä. Välineiden 

varret ovat säädettäviä. Lähes jokaisella siivousalueella on omat siivousvaunut. Puhtaita 

moppeja ja pyyhkeitä kuljetetaan kantokassissa ja likaisia pyykkipussissa. Puhdistusai-

neiden käyttöliuospulloja ei ole jokaisella alueella ja niiden merkitseminen on puutteel-

lista. Yksittäisessä kohteessa on käytössä mikrokuituinen ikkunamoppi muovisten plek-

sien ja ikkunoiden puhdistamiseen. Siivouksessa käytetään satunnaisesti myös puuvil-

laisia siivouspyyhkeitä. Käsien suojaamiseen siivoojat käyttävät ainoastaan kertakäyt-

töisiä käsineitä. Siivousvälineen valinta ja käyttötottumukset ovat siivoojakohtaisia.  

Siivoojilla on kaikissa kohteissa käytössään laitoskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet 

tai erityiset moppipesukoneet. Tekstiilien kuivaus tapahtuu kuivaushuoneissa. Vexve 

Areenalla on käytössä kuivausrumpu. Tekstiilejä pestään työn lomassa, mopit ja pyyh-

keet omina koneellisinaan. Tekstiilien pesuaineena käytetään jauhemaista pyykinpe-

suainetta ja aine annostellaan käsin. Myös esipesu ohjelmaan saatetaan annostella pesu-

ainetta. Pesuohjelmana käytetään yleensä 60 asteen pesua, jossa linkous nopeus on 500 

kierrosta minuutissa. Pyykinpesukonetta ei hyödynnetä tekstiilien esivalmistelussa. 

Tekstiilejä ei myöskään esivalmistella käsimenetelmillä. Mopit ja pyyhkeet käytetään 

useimmiten suoraan pyykkikoneesta ilman puhdistus- tai hoitoainetta. Mikäli tekstiili on 

kuiva, se kostutetaan hanan alla juoksevalla vedellä.  
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Kohteissa on eri valmistajien siivouskoneita. Valikoima on kirjava ja kohteista löytyy 

erilaisia lattianhoitokoneita, vesi-imureita, pölynimureita, kiillotuskoneita, painehuuhte-

lukoneita, telaharjakoneita ja yhdistelmäkoneita. Vexve Areenalla on lisäksi moppaus-

kone. Eniten kohteissa on pieniä telaharjakoneita. Vexve Areenalla on istuen ohjattava 

yhdistelmäkone. 

Siivouskoneiden käyttö on Vexve Areenan liikuntahallia lukuun ottamatta vähäistä. 

Lattioiden koneellista puhdistusta tai hoitoa tehdään satunnaisesti, eikä toteutus ole siten 

suunnitelmallista. Siivouskoneiden käyttö keskittyy enemmän oppilaiden loma-aikoihin 

ja perussiivouksiin. 

Siivouksessa käytetään kuivia, kosteita tai märkiä käsimenetelmiä. Tekstiilien esival-

mistelun puuttuessa veden käytön hallinta on vaikeaa. Suoraan pyykinpesukoneesta 

otettuna tekstiilit ovat kosteita jopa märkiä, koska linkousteho on heikko. Käsin juokse-

van veden alla kostutettuna tekstiileistä tulee märkiä. Useasti siivousmenetelmäksi vali-

taan kuivapyyhintä mopilla ja sen lisäksi märkäpyyhintä lattiapyyhkeellä ja kuivaimella. 

Tasopintojen pyyhinnässä käytetään kalustemoppia joko kuivana tai märkänä. Varsi-

naista kohteesta tai likaisuusasteesta johtuvaa menetelmävalintaa ei ole havaittavissa.  

Kohteissa käytetään keskitetysti samoja siivousaineita. Ainevalikoima on kattava ylläpi-

tosiivouksesta peruspuhdistukseen ja pintojen suojaukseen. Saniteettikalusteiden puh-

distuksessa on käytössä heikosti emäksinen ylläpitosiivousaine. Lattioiden puhdistuk-

seen ja hoitoon on mahdollisuus valita tarpeenmukainen aine. Aine valikoimassa on 

myös huomioitu työtiloissa esiintyvä vaikeasti puhdistettava lika.  

Puhdistusaineiden annostelu on summittaista, eikä käytössä ole annostelulaitteita. Li-

säksi puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö on vähäistä, koska siivoustekstiilejä ei esikäsi-

tellä eikä siivouskoneiden käyttö ole säännöllistä.  
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12    SIIVOUSTYÖN KEHITTÄMINEN 

 

12.1   Kyselytutkimuksen tulokset 

Kenttätutkimuksen yhteydessä toteutettiin kyselytutkimus, jossa tiedusteltiin siivoojien 

koulutusta ja työkokemusta siivousalalta. Lisäksi kysyttiin, miten he haluaisivat kehittää 

omaa työtään. Kysymys osoittautui hankalaksi ja vastaukset olivat suppeampia kuin 

osattiin odottaa. Vastaajia oli seitsemän.  

Siivoojilla oli kaikilla jonkinlaista siivousalan koulutusta. Neljällä henkilöllä oli laitos-

huoltajan tutkinto, kahdella kursseja ja kohde-esimiehellä siivousteknikko koulutus. 

Työkokemus vaihteli viiden ja neljänkymmenenkahden vuoden välillä. (taulukko 2.) 

TAULUKKO 2. Siivoojien työkokemus vuosina 

 

Kehitysehdotuksessa useampi vastaaja otti kantaa siivousvälineisiin ja sijaisjärjestelyi-

hin. Kyselyssä saatuja kehittämisehdotuksia olivat: 

 uusien siivousvälineiden ja aineiden hankinta 

 monikäyttöisempiä siivouskoneita 

 joustavampi sijaisjärjestely 

 koulutuksien lisääminen 

 työajan ja alueiden parempi organisointi. 
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12.2   Havaitut kehittämiskohteet 

Tutkimustyön tarkoituksena oli löytää Sastamalan oppilaitosten puhtaanapitoprosessista 

mahdollisia kehitettäviä kohteita.  Työntekijöiden ergonomisen työskentelyn ja työn 

tehokkuuden kannalta tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat siivousvälineiden uu-

distaminen sekä oikeiden siivousmenetelmien käyttö. Kohteissa käytettävät siivousväli-

neet ovat toimivia, mutta ergonomia ja puhdistusteho eivät vastaa tämän päivän tekno-

logiaa. Kohteissa käytetään mm. vanhoja, pitkään käytössä olleita 50 cm leveitä classic 

moppeja ja erilaisia lattiapyyhkeitä. Siivousmenetelminä käytetään joko kuiva-, kostea- 

tai märkäpyyhintää. Siivouskoneiden käyttö on vähäistä. 

Toisena kehittämiskohteena olisi esivalmistellun siivouksen toteuttaminen joko manu-

aalisella kostutuksella tai hyödyntämällä pyykinpesukonetta. Tällä hetkellä kohteissa ei 

toteuteta kumpaakaan vaihtoehtoa. Samalla tarkastelun kohteeksi olisi hyvä ottaa puh-

distus- ja hoitoaineiden käyttö siivouksessa.  

Olennainen kehittämiskohde kaikkien edellisten kehittämistoimenpiteiden toteutumisen 

kannalta olisi henkilöstön koulutukseen ja perehdyttämiseen panostaminen.  Organisaa-

tiossa ei ole tällä hetkellä henkilöstön koulutus- ja jatkoperehdyttämissuunnitelmia. 

 

12.3   Kehittämisehdotukset 

Kohteissa käytetään tällä hetkellä pääsääntöisesti Vileda Professionalin Swep moppeja. 

Kehittämisehdotukset perustuvat nykyisiin tuotteisiin ja niiden valikoiman laajentami-

seen. Tavoitteena on ergonomisuuden ja työn tehokkuuden lisääminen. 

Siivousvälineet ovat kohteissa osittain huonokuntoisia ja valikoima melko suppea. Vi-

leda Professional ilmoittaa moppien kestävän oikein käytettynä vähintään 1000 pesuker-

taa ja mikrokuitupyyhkeen vähintään 500 pesukertaa (We all take care, 5). Pesukertojen 

ohjearvojen ylittymisen myötä mikrokuidun puhdistusteho heikkenee ja silmämääräises-

tikin on havaittavissa kuidun kulumista ja nyppyyntymistä.  Suositeltavaa olisi kohtei-

den moppien uudistaminen ja samalla hyödyntää 75 cm leveitä Swep Duo moppeja. 

Kaksipuolinen Duo moppi pelkästään kaksinkertaistaa siivousalan ja 75 cm leveänä on 
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jopa 35 % nopeampi kuin 50 cm leveä moppi. Käyttökustannuksiltaan kaksipuolinen 

moppi vähentää pesukustannuksia ja hankintakustannukset ovat pienemmät. Syynä 

kumpaankin ovat mopin kaksi puhdistavaa pintaa. 75 cm leveä moppi soveltuu vähem-

män kalustettuihin tiloihin (enintään 40 %) kuiva- ja nihkeäpyyhintään. Leveämpi mop-

pi antaa myös ulottuvuutta kalusteiden alustojen pyyhintään. Kapea, 50 cm leveä moppi 

on paras väline runsaasti kalustettujen tilojen kosteapyyhintään. (Swep järjestelmä, 4, 

8.)  Hyvä väline ahtaiden ja runsaasti kalustettujen pienten tilojen lattian pyyhintään on 

kuivaimen päälle laitettava kuivainmoppi. Moppi soveltuu myös pystypintojen pyyhin-

tään. (Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 46.) 

Pesutilojen ja saunan eri pintojen sekä turvalattioiden puhdistamiseen soveltuu moni-

puolinen karkeapintainen Safety moppi. Moppia valmistetaan 35 cm ja 50 cm leveänä ja 

ne sopivat sekä classic että duo kehykseen.  Välineen leveyden voi valita työtehtävän 

mukaisesti. Kapea sopii seinä- ja kalustepinnoille ja leveä lattioille. Moppi korvaa pesu-

harjan ja hankauspesimen. Mopin lianirrotuskyky perustuu sen karkeaan ja hieman jopa 

piikikkäältä tuntuvaan pintaan. Moppia voi myös kokeilla kuivana pölyn ja hiuksien 

keräilyyn. (Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 46.) Kosteiden tilojen pesua tai tilo-

ja joissa on lattiakaivo, siivousta voidaan helpottaa vaahdotinlaitteella (Lausjärvi & 

Väisänen 2013, 30). 

Hyvä vaihtoehto roskien keräämiseen on Swep lakaisin ja muovisäiliö tai pussimallinen 

roskasäiliö. Väline on ergonomisempi ja helpompi pitää puhtaana kuin perinteinen harja 

ja rikkalapio. Talviaikaan sisääntuloihin tuleva lika saattaa olla märkää ja siten ongel-

mallista kerättävää. Myös rakennusosastolla oleva puupöly on helpompaa kerätä lakai-

simella ja käytön jälkeen välineiden puhdistaminen on helppoa. Lakaisinta pystytään 

hyödyntämään pienissä tiloissa myös veden keräilyyn. (Tuoteluettelo Vileda Professi-

onal 2014, 50.) 

Lattiakuivaimista Swep teräväkuivain soveltuu epätasaisille lattiapinnoille veden ja ros-

kien keräilyyn sekä lattian pyyhintään mikrokuitupyyhkeellä. Etuna teräväkuivaimessa 

on hygieenisyys ja siihen lisävarusteena saatavat pyyhkeenpidikkeet. Lattiapyyhkeestä 

pystytään kiinnityksen ansiosta käyttämään kaikki pinnat. Lattiapyyhkeen asettaminen 

ja poisto tapahtuu helposti ja ergonomisesti. (Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 

46.) 
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Siivouskoneita kohteissa on useita ja niiden käyttöä tulisi lisätä. Siivoustyötä tehdään 

paljon käsityömenetelmin, joka kuormittaa tuki- ja liikuntaelimiä. Luokkien siivous 

konemenetelmillä vaatii järjestelyjä, mutta kohteissa on paljon yleisiä tiloja, joissa ei ole 

aikarajoitteita häiritsemässä. Siivouksessa päästään samaan tai jopa parempaan puhtaus-

tulokseen vähemmällä rasituksella, kun käytetään koneita käsityövälineiden sijaan.  

Valkosalo (2010b, 167) toteaakin, että suurin hyöty koneista saadaan vasta kun ne ote-

taan päivittäiseen käyttöön. Tutkimuskohteissa käytettävissä olevia yhdistelmäkoneita 

tulisi hyödyntää päivittäisessä siivouksessa.  

Siivouspyyhkeet ja mopit tulisi kostuttaa ennen työn alkua. Siten tekstiilit saadaan esi-

käsiteltyä haluttuun kosteusasteeseen, eikä niitä väännellä tai puristella käsin. Kostutus 

voidaan tehdä pesun yhteydessä hyödyntäen jälkikäsittelyohjelmaa tai manuaalisesti 

käsin. Tekstiilien tulisi olla vain nihkeitä, jolloin niihin voidaan tarvittaessa lisätä kos-

teutta käyttöliuospullosta tai vesipullosta. Saatujen käyttökokemusten mukaan nihkeä 

mikrokuituinen tekstiili tuntuu viileältä, ei missään tapauksessa kostealta.  Liian märäk-

si kostutettu moppi tai pyyhe on jo ikään kuin kyllästetty nesteellä, eikä mikrokuitujen 

väliin pääse muodostumaan kapillaari-ilmiötä, joka nostaa lian pinnasta ja kiinnittää sen 

kuidun väleihin (Alho-Leino 2014). Inkeroisen (2010a, 130) mukaan liian kostealla 

mopatessa lattiaan jää likaa ja puhdistusainejäämiä ja hän toteaakin, että mitä nihkeäm-

mällä menetelmällä lika saadaan irtoamaan, sitä puhtaampi on lopputulos.  

Puhdistusaineannostelijoita on mahdollisuus käyttää pyykkikoneessa pyykinpesuaineen 

annosteluun ja siivouksessa käyttöliuosten valmistamiseen. Molemmissa on etuna oikea 

annostelu. Pyykkikoneeseen asennettava järjestelmä annostelee tekstiilienpesuaineen, 

mutta sillä on mahdollista annostella myös tekstiilien esivalmisteluaine. Siivousaineiden 

annostelulaitteessa voidaan käyttää neljää eri ainetta joko suoraan yhdistelmäkoneeseen 

tai käyttöliuospulloihin annosteltuna. Molemmat järjestelmät soveltuvat ammattikoulul-

le, koska pyykkihuolto on keskitettyä ja alueille lähdetään siivouskeskuksesta. Pyykki-

koneisiin tarkoitettu annostelija on mahdollista asentaa kaikkiin laitoskoneisiin. Sii-

vousaineiden annostelulaitetta suositellaan siivouskeskuksiin, joita käyttää useampi sii-

vooja. (Puhdistus- ja hygieniakuvasto 2014; Tuoteluettelo Vileda Professional 2014, 

67.) 
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Puhdistusaineita tarvitaan lian poistamisessa. Vesiliukoista likaa ovat esimerkiksi suo-

lat, sokerit, valkuaisaineet, erilaiset kasvi- ja hedelmähapot. Veteen liukenematonta li-

kaa ovat esimerkiksi savi, pöly, noki, multa, kalkkisaostumat, rasvat, öljyt ja vahat.  

Niiden poistamiseen puhdistusprosessi vaatii emulgaattoria eli puhdistusaineen tenside-

jä tai saippuaa. (Kääriäinen & Kivikallio 2010c, 45.) Lausjärvi & Väisänen (2013, 22) 

toteavat myös, että pelkkä vesi ei aina riitä puhdistustapahtumassa, vaan tarvitaan myös 

puhdistusaineita. Kohteissa on hyvä valikoima puhdistus- ja hoitoaineita, joita voidaan 

ottaa käyttöön tekstiilien esivalmisteluun ja koneajoihin.  

Vaikka kohteiden työntekijöillä on vuosien, jopa vuosikymmenien työkokemus siivous-

alalla (taulukko 2), ei koulutuksen tärkeyttä tulisi unohtaa. Pitkään samaa työtä tekevät 

urautuvat helposti omiin työtapoihinsa, eikä huomata alan tekniikan kehittymistä ja er-

gonomian tärkeyttä.  Kivikallio (2010b, 17–25) toteaa, että tarkoituksenmukaisella me-

netelmävalinnalla kuormitetaan työntekijää mahdollisimman vähän ja saadaan laadukas 

siivouksen lopputulos. Siivousala on voimakkaasti kehittyvä ja muuttuva ala. Siivoojat 

tarvitsevat työnsä kehittämiseen ammatillisia tukijoukkoja koulutetun työnjohdon lisäk-

si siivousalan asiantuntijoista. Ammattitaitoinen työnjohto mahdollistaa siivoustyön 

toteutumisen, ohjaa ja toimii kehittämisen edelläkävijänä.  Siivousalan asiantuntijoilla, 

kuten tavarantoimittajilla ja valmistajilla on annettavanaan merkittävää tietämystä sii-

vousvälineistä, - koneista ja -aineista. Kun kokemusperäinen tietotaito yhdistetään puh-

tauspalvelualan uuteen tutkimustietoon, saadaan vankka perusta oman työn jatkuvalle 

kehittämiselle.  
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13   POHDINTA 

 

Siivouksen merkitys sairaanhoidossa ja kulkutautien leviämisen ehkäisyssä havaittiin, 

kun ranskalainen Pasteur keksi pieneliöt eli mikro-organismit 1875. Tavallinen kansa ei 

kuitenkaan arvostanut puhtautta. Tiedon ja sivistyksen kehittyessä myös siisteyden 

merkitys kasvoi. Siivousta ei pidetty työnä, se oli naisten ja lasten normaaleja puuhia. 

Sotavuosien jälkeen yhteiskunta kehittyi nopeasti ja julkiset tilat lisääntyivät. Virasto-

jen, toimistojen, koulujen ja laitoksien siivouksiin tarvittiin työntekijöitä. 1950-luvulla 

siivoustyöstä tuli oma ammatti. Teollistuminen ja muuttoliike maalta kaupunkiin muut-

tivat ihmisten taloudellista tilannetta, eikä vain toisen vanhemmat tulot enää riittäneet. 

Isä työskenteli päivällä ja äiti siivosi illalla ja yöllä. Yleisen käsityksenhän mukaan jo-

kainen nainen osasi siivota. Koulutusta ei ollut ja työ tehtiin kotisiivousvälineillä ja – 

menetelmillä. Siivoustyö oli raskasta ja hidasta. Pintamateriaalit olivat vaikeasti puhdis-

tettavia. Siivousaineet saattoivat olla jopa myrkyllisiä. Lattiat puhdistettiin kontallaan 

pyyhkimällä, apuna ei ollut siivouskoneita eikä välinevarsia. Vaatimuksena oli hyvä 

kiilto, tahrattomuus ja hyvä tuoksu. (Lindström 2002, 5-6.) 

Nykypäivänä siivouksen arvostus on noussut ja henkilöstön ammattitaitovaatimukset 

ovat kasvaneet. Puhtausala on voimakkaasti muuttuva ja kehittyvä toimiala, joka vaatii 

jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uuden oppimista. Kasvaneet taloudellisuus- ja tehok-

kuusvaatimukset vaativat hyvää työn suunnittelua sekä työn teknistä ja toiminnallista 

osaamista. Bill Griffin (2013) toteaa osuvasti, että pitää päästää irti menneisyydestä 

voidakseen siirtyä tulevaisuuteen. Hän visioi myös tulevaisuuden siivousrobotista, joka 

ei valita, ei pyydä palkankorotusta, ei soita olevansa sairaana, ei lomaile eikä koskaan 

satuta itseään työssä. ( Griffin 2013, 17.) Tulevaisuuden visio ei kaikkineen ole mahdo-

ton, sillä jokainen on kuullut roboteista, jotka imuroivat tai leikkaavat nurmikkoa. On-

neksemme siivous on myös asiakaspalvelua, joka vaatii ihmisten välistä vuorovaikutus-

ta ja johon siivousrobotitkaan eivät tietääkseni vielä kykene.  

Työntekijän tärkein pääoma työelämässä on työkyky, joka rakentuu ihmisen voimavaro-

jen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Voimavarat muodostuvat terveydestä, 

toimintakyvystä, koulutuksesta ja osaamisesta. Työ sisältää työyhteisön, työympäristön, 
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työn vaatimukset, organisoinnin ja itse työn sisällön. Työhön liitetään myös esimiestyö 

ja johtaminen. Työntekijän tiedoilla ja taidoilla sekä niiden jatkuvalla päivittämisellä 

pystytään vastaamaan työelämän haasteisiin ja pitämään yllä omaa työkykyä. Ammatti-

taito on olennainen osa työkykyä ja sen heikentyminen näkyy nopeasti. Hyvä ammatti-

taito on olennaista niin työmotivaation, oman terveyden kuin työn tuottavuuden ja laa-

dun kannalta. Ammattitaitoisen työntekijän tulee hallita oikeat työmenetelmät, - välineet 

ja ajankäyttö. Ammattitaito jaetaan työn perusosaamiseen ja erityisiin ammatillisiin 

valmiuksiin. Siivoojat kykenevät useasti ylläpitämään ammatillista perusosaamista, 

mutta suuremmat ongelmat tulevat työn suunnittelussa ja kehittämisessä. Osaaminen ei 

lisäänny itsestään, vaan se vaatii sekä työntekijöiltä että esimiehiltä jatkuvaa paneutu-

mista työn muutoksiin ja kehitystarpeisiin. Töiden muuttuminen ja alan kehitys on väis-

tämätöntä ja hyvällä suunnittelulla, koulutuksella ja opastuksella voidaan vähentää 

muutosvastarintaa ja mahdollisia ongelmia. Hyvät työasennot ja -menetelmät eivät ole 

itsestään selvyyksiä, joten työnantajan tuleekin huolehtia, että työntekijät saavat riittä-

västi ohjausta ja opastusta esim. säännöllisillä tekniikkaharjoituksilla. Työntekijän vas-

tuulle jää noudattaa hyviä työkäytäntöjä ja työnantajan antamia ohjeita. (Hopsu & Laine 

2010, 177–179; 190.) 

Tutkimuksen kohteena olevat Sastamalan oppilaitokset ovat tällä hetkellä kehittämässä 

omaa siivoustaan. Lähes kaikkiin kohteisiin on jo tehty siivoustyönmitoitus ja laadittu 

työohjeet. Organisaatiolle on myös nimetty oma kohde-esimies. Ammattikoululla ja 

Vexve Areenalla on käytössä työnkierto ja töitä tehdään paljon parityönä. Kaikissa koh-

teissa on monipuolinen konevalikoima ja nykyaikainen pyykkihuolto.  

Havainnoiva tutkimusmenetelmä mahdollisti konkreettisen kuvan saamisen siivoojien 

työskentelystä. Tutkimuksessa tuli hyvin esille koulusiivoukselle tyypillinen työkuor-

man painottuminen aamuun ennen opetuksen alkua. Työtehtävät toistuivat päivittäin ja 

tilojen likaisuusaste sekä siivottavuus vaihtelivat. Tilatyyppejä oppilaitoksessa oli erilai-

sia, mikä vaikutti myös työn kuormittavuuteen. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen 

pohjalta koin kehitystyön hyvinkin järkeväksi sekä työnantajan että työntekijöiden nä-

kökulmasta. 

Tutkimuksen kohteissa tärkeimmiksi siivouksen kehittämisen kohteiksi nousivat er-

gonomisten siivousvälineiden ja -menetelmien käyttö sekä esivalmisteltu siivous.     
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Siivousmenetelmät tulisi valita tilojen, likatyypin ja lian määrän mukaan. Kuormitta-

vuuden kannalta valitaan niin vähän vettä sisältävä menetelmä kuin lian poistamisen 

kannalta on mahdollista. Koneellisten menetelmien käyttö nopeuttaa työtä, parantaa 

lopputulosta ja mikä tärkeintä, vähentää kuormitusta. Siivoustekstiilien nihkeyttäminen 

ennen töiden aloittamista on ergonomista, taloudellista ja ekologista. Esivalmistelu on 

helpoin tehdä tekstiilien pesun yhteydessä hyödyntäen jälkikäsittelyohjelmaa tai jollei 

haluta käsitellä kaikkia tekstiilejä samalla puhdistus- tai hoitoaineella, tehdään esival-

mistelu manuaalisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Esivalmistelussa vältetään tekstii-

lien liiallinen kosteus sekä vääntämisen ja puristelun aiheuttamat rasitukset. Yhdistettä-

essä esivalmistelu ja mikrokuitutuotteet saadaan käsityömenetelmistä huomattavasti 

kevyempiä.  

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti olivat hyviä. Tutkimuksen validiteetti eli päte-

vyys, kyky selvittää haluttuja asioita toteutui. Havainnoivalla tutkimusmenetelmällä 

saatiin tarvittavaa tietoa siivouksen toteuttamisesta. Aineistoa kerättiin lisäksi keskuste-

lujen ja kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksessa saadut vastaukset eivät kuiten-

kaan vastanneet odotuksiani ja sitä kautta saadut tiedot olivat minimaalisia. Reliabili-

teettiin eli tutkimuksen luotettavuuteen saattoivat vaikuttaa ulkopuolisen läsnäolo sekä 

havainnointiin käytetty pienehkö aika. Tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että eri siivoo-

jilla oli keskenään samankaltaiset työskentelytavat. 

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Mielestäni henkilökohtainen havain-

nointi oli hyödyllistä molemmille osapuolille. Uskoakseni siivoojat kokivat havainnoin-

tini positiivisena ja kehittävänä tapahtumana. Kävimme laaja-alaisia keskusteluja sii-

vouksesta ja samalla mietimme erilaisia vaihtoehtoja tekemiselle. Jos toteuttaisin tutki-

muksen uudelleen, lisäisin havainnointipäivien määrää ja kyselytutkimuksen osalta 

muokkaisin kysymykset yksityiskohtaisiksi vaihtoehtokysymyksiksi. 

 Tutkimuksen tekemisen teki mielenkiintoiseksi oma suuntautuneisuuteni yksityiselle 

sektorille. Tutkimuksen myötä oli mielenkiintoista havaita samanlaisten epäkohtien ja 

ongelmien ilmenemisestä erilaisissa organisaatioissa. Olen toiminut omassa organisaa-

tiossani esimiehenä vastaavan tyyppisessä kohteessa, joten aikaisemmat kokemukseni 

ovat omakohtaisia. Havainnoinnin yhteydessä tehty tutkimuksen rajaaminen helpotti ja 

selkeytti työskentelyäni. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät siivousaineet, työaikamitoitus 
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ja työn organisointi. Mielenkiintoinen jatko kehittämistyölle voisikin olla puhdistus- ja 

hoitoaineet sekä niiden käyttö käsi- ja konemenetelmissä. Toisen laajemman ja haasteel-

lisemman tutkimusprojektin saisi koko työyhteisön töiden organisoinnista maantieteelli-

sesti hajallaan olevissa työkohteissa.  
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LIITTEET 

Liite 1. Oman työni kehittämisehdotukset 

OMAN TYÖNI KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Teen opinnäytetyönä siivouksen kehittämissuunnitelman ja myös sinun mielipiteesi on 

minulle tärkeä. Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan alla oleviin kysymyksiin. Saat 

vastata nimettömänä ja vastaukset tulevat vain minun käyttööni.  

 

Koulutus ________________________________________________ 

Työkokemus siivouksessa ________vuotta. 

Miten haluaisit kehittää omaa työtäsi (aineet, välineet, koneet, menetelmät, osaaminen, 

työalueet, jotakin muuta) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________Kiitos vastauksistasi! 

Kirsi Aurasto restonomi opiskelija. 

 


