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1 Johdanto 

Siivous on helppoa, kun muistaa kaksi asiaa: työt tehdään ylhäältä alas päin ja 

puhtaasta likaisempaan puhtailla ja tarkoituksenmukaisilla välineillä. Mutta meneekö 

se aina näin? 

Aihe on saanut alkunsa siitä, että olen omassa työssäni toiminut eri kulttuureista 

tulevien henkilöiden kanssa ja huomannut erilaisia työtapoja ja puhtauden muotoja. 

Opinnäytetyössä selvitetään, miten ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden, Lassila & 

Tikanoja Oyj:n (myöhemmin L&T) suomalaisten esimiesten ja asiakkaiden käsitykset 

puhtaudesta eroavat toisistaan. Lisäksi selvitetään eri kulttuureista tulevien taustoja, 

mitkä asiat lähtömaissa koetaan puhtaiksi ja mitkä asiat likaisiksi ja selvitetään 

lähtömaiden tilannetta siivousalalla. Tutkimus keskittyy Keski- ja Pohjois-Suomeen, 

joka L&T:llä tarkoittaa aluetta Joensuusta Sodankylään. Tällä alueella ei ole pitkää 

kokemusta siitä, että työntekijöinä on muitakin kuin suomalaisia ja monella 

paikkakunnalla ei edelleenkään ole ulkomaalaisia työntekijöitä. 

Aiheesta tekee tutkimisen arvoisen se, että sen avulla löydetään mahdollisesti oikea 

työntekijä oikeaan kohteeseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää perehdyttämisessä, 

kun tiedetään, minkälaisiin asioihin pitää kiinnittää huomiota. Vertaamalla omia 

havaintoja ja esimiesten vastauksia saadaan selville, tietävätkö esimiehet, mitä 

kohteissa tapahtuu. Lisäksi halutaan selvittää, miten työntekijät suhtautuvat 

(nais)esimieheen, joka voi olla nuorempi kuin työntekjä itse. Asiakkaalta toivotaan 

tietoa siitä, miten he suhtautuvat ulkomaalaistaustaiseen työntekijään.  

Hoitoalalle on tehty opinnäytetöitä monikulttuurisuuteen liittyen, mutta 

puhtaanapitoalalta löytyi ainoastaan perehdyttämiseen ja johtamiseen liittyviä töitä. 

Tämä opinnäytetyö on näkemys työntekijätasolta. Vastaavina voi pitää Hanna 

Heinosen pro gradu – tutkielmaa luottamuksen rakentamisesta monikulttuurisessa 

työyhteisössä (L&T:llä). Heinonen oli haastatellut eri kulttuureista tulleita 

työntekijöitä, jotka työskentelivät samassa työkohteessa mutta eri työvuoroissa 

(Heinonen 2018). Mirkka Helkkula on tehnyt pro gradu –tutkielman afrikkalaisista 

miehistä siivoustyössä. Se on varsin realisitinen kuvaus siivoustyöstä ja 

työolosuhteista. Helkkula oli miesten mukana siivoamassa eri kohteissa eri 

vuorokauden aikoina ja vietti muutenkin paljon aikaa heidän kanssaan.  Näin 
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luottamus rakentui eri tavalla kuin satunnaisen kävijän kanssa (Helkkula 2014). 

Molemmat pro gradu –tutkielmat on tehty Etelä-Suomessa.  

Suomessa asui vuonna 2017 noin 385 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä. 

Suurimmat maahanmuuttajataustaiset ryhmät ovat Virosta, Venäjältä, Irakista, 

Kiinasta, Ruotsista, Thaimaasta ja Somaliasta. Yhteensä maahanmuuttajia on 180 eri 

kansalaisryhmästä. (Tilastokeskus. Viitattu 24.3.2019.)

 

Kuvio 1. Ulkomaalaisten kansalaisten ikärakenne Suomessa 2017. (Tilastokeskus. 

Viitattu 24.3.2019) 

Kuten ylläolevasta kuviosta ilmenee, valtaosa Suomessa asuvista ulkomaalaisista on 

työikäisiä ja miesten osuus on suurempi kuin naisten ja se näkyy myös siivoustyössä 

eli miehiä on enemmän töissä kuin naisia. 

Vuonna 2017 oleskelulupaa työnteon perusteella hakeneista 6 791 henkilöstä 3 182 

henkilöä tuli työskentelemään ravintola- tai suurtalousalalle, siivoukseen tai 

puutarha-alalle. Näihin töihin tultiin pääasiassa Ukrainasta tai Venäjältä, mutta myös 

Thaimaasta ja Filippiineiltä. Asiantuntijatöihin tultiin taas Ukrainasta, Intiasta ja 

Venäjältä.  

Samaan aikaan Suomeen tuli 5 194 opiskelijaa , joista osa tullee tekemään 

siivoustyötä osa-aikaisesti opiskeluluvan salliman määrän (Euroopan 

muuttoliikevirasto. Viitattu 24.3.2019). 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma 

Tutkimusalueeksi rajattiin alueellisesti oma työssäkäyntialueeni, joka on Keski- ja 

Pohjois-Suomi Joensuusta Sodankylään. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, 

eroavatko suomalaisten ja muista kulttuureista tulevien käsitykset puhtaudesta ja 

siivousalasta. Lisäksi haluttiin selvittää, voidaanko kulttuurieroja hyödyntää 

esimerkiksi valitessa työkohteita eri työntekijöille.  

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen. Teoriapohjaa muuhun kuin tutkimuksen 

tekemiseen ei välttämättä löydy. Koska kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, 

varsinainen tutkimusaineisto tulee yksilöhaastatteluista. Työhön haastateltiin 

työntekijöitä suurimmista L&T:n työntekijäalueista Venäjältä, Aasiasta ja Afrikasta ja 

näiltä alueilta tulleita löytyy myös omalta työntekijäalueelta. Työntekijöiden 

haastatteluissa kysyttiin mm. perehdytyksestä, lähtömaan siivoustyön kulttuurista ja 

suhtautumista (nais)esimieheen. 

Työnantajan edustajina haastateltiin kolmea eri ikäistä naista. Tavoitteena oli tietää, 

onko esimiehen iällä ja sukupuolella merkitystä esimerkiksi sääntöjen ja ohjeiden 

noudattamisen kannalta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, ovatko esimiehet itse 

perehdyttäneet vieraskielistä työntekijää, millä kielellä perehdytys on tapahtunut ja  

mitä materiaalia perehdyttämiseen on käytetty ja mitä kieltä käytetään työkielenä. 

Lisäksi haastateltiin myös asiakkaan edustajia, joilla on tai on ollut ulkomaalainen 

siivoustyöntekijä. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla olisi kokemusta 

useammasta eri kulttuurista tulleista siivoojista. Asiakkailta kysyttiin mm. onko 

tiedossa, mistä maasta työntekijä tulee, mitä kieltä käytetään kommunikoinnissa ja 

kuinka tyytyväisiä asiakkat ovat siivoojan työskentelyyn. Haastateltavat ovat eri 

puolilta Keski- ja Pohjois-Suomea. Haastattelut on tehty kesällä 2018. 

Haastattelurunko on liitteenä 1. 
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Tutkimusmenetelmänä olisi voitu käyttää myös erilaisia kyselyitä, kertomuksia, 

havainnointia, tutkia arkistoja ja kokoelmia, seurantaa ja kokeiluja. Haastattelut olisi 

voinut tehdä haastattelulomakkeella, jolloin vastausmäärä olisi ehkä ollut isompi. 

Henkilökohtaisilla haastatteluilla sai paremmin ilmi mielipiteitä, asenteita ja arvoja 

havainnoimalla haastateltavia. Haastattelu on vuorovaikutteinen menetelmä, jossa 

haastattelija voi vaikuttaa haastateltavaan ja hänen vastauksiinsa. Tässä 

tutkimuksessa kyseessä oli strukturoimaton eli avoin haastattelu (Jyväskylän 

yliopisto, avoimet materiaalit). Haastattelun eduista Hakala (2008, 35) sanoo, että 

ihminen on subjekti ja hän voi tuoda asioita esille vapaasti. Hän korostaa nimenomaa 

sitä, että ihminen on aktiivinen ja merkityksiä luova osapuoli. Haastatteluissa on 

mahdollista tehdä syventäviä ja tarkentavia kysymyksiä ja vastaukset eivät 

välttämättä ole yksiselitteisiä. 

Haastatteluja ei ole litteroitu kokonaan, vain opinnäytetyöhön olennaisena liittyvät 

asiat on litteroitu. Osa haastatteluista on tehty puhelimen ja Skypen avulla, ja 

puhelinhaastattelut ja Skype-kokoukset on nauhoitettu. Nauhoittamisesta on 

kerrottu ennen haastattelujen alkua kaikille osapuolille, ja nauhoitukset ovat vain 

minun käytössäni. 

Opinnäytetyössä on myös etnografisia piirteitä. Kohteissa on tehty osallistuvaa 

havainnointia, ja kirjoitettu päiväkirjamaisesti ylös. Kyseessä on case-tutkimus, koska 

opinnäytetyö on tehty L&T:n henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa ja tarkoituksena 

on hyödyntää tutkimusta organisaatiossa myöhemmin. 

Tutkimuksesta tehtiin fenomenologinen analyysi. Kyse on laadullisesta 

analyysimenetelmästä, joka perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja 

tutkimuskohteesta saatuun kokemukseen ja reflektointiin. Analyysi voi rakentua 

myös tutkijan itsensä ja omien kokemusten ja ymmärrysprosessin tarkastelusta. 

Menetelmä perustuu tutkijan avoimuuteen (Jyväskylän yliopisto, avoimet 

materiaalit). 

Aaltola ja Valli (2010, 149) kirjoittavat narratiivisesta analyysista ja narratiivien 

analyysista. Opinnäytetyön painopiste on  narratiivien analyysissa ja olisin 

enemmänkin halunnut käyttää tarinankerronnallisia osia tekemään 
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opinnäytetyöstäni kiinnostavamman. Heidän mukaan tällainen tyylilaji on yleistynyt 

etenkin etnografian ja naistutkimuksen alalla (Aaltola & Valli 2010, 150). 

2.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Koska haastatteltavia oli vain pieni joukko, niin tutkimusta ei voi pitää yleisesti 

pätevänä. Lisäksi tutkimuksen reliabiteetti eli satunnaiset tekijät ovat voineet 

vaikuttaa haastateltavien vastauksiin. Lisäksi Aaltolan ja Vallin (2010, 151) mukaan 

kaikki tekstit ovat fiktiivisiä. Omassa opinnäytetyössäni fiktiivisyys tulee siitä, että 

olen yhdistellyt eri vastauksia osaksi sen takia, että haastateltavien anonyymeys 

säilyisi ja toisaalta yhdistämään eri osioita toisiinsa. 

Hakalan mukaan haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta ja haastattelijan 

rooliin pitäisi kouluttautua (2008, 35). Kyseessä oli ensimmäinen oma 

haastattelututkimus, joten Hakalaa tulkittaessa se tekee haastatteluista jossain 

määrin epäluotettavat. Koska tunnen aiheeni erittäin hyvin, ymmärrys 

haastateltavien kanssa saavutettiin helposti. 

3 Teoria 

Kuten jo aiemmin mainitsin, teoriapohjaa siivoustyön monimuotoisuudesta oli 

todella hankalaa löytää. Teoriapohjan mukaan kielikysymys on ollut haasteellinen. 

Heinosen (2018) pro gradu –tutkielman mukaan monikulttuurisuuskoulutus puolin ja 

toisin olisi aiheellinen siinä vaiheessa, kun työpaikasta tulee monikulttuurinen.  

3.1 Case Lassila&Tikanoja Oyj. 

Tutkimuksen case-yritys Lassila & Tikanoja Oyj.(myöhemmin L&T) on suomalainen 

monialayritys, joka tuottaa kiinteistöhuollon, ympäristöhuollon, teollisuuden, 

uusiutuvien energialähteiden ja teollisuustekniikan palveluita. Vuoden 2018 

vuosikertomuksen mukaan L&T:llä oli noin 8 600 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja 

Venäjällä. Työntekijöistä naisia oli 52 % ja esimiestehtävissä naisia oli 36 %. Suurin 

ikäryhmä oli 31 – 40 –vuotiaat (https://lt.fi/fi/yritys). Työntekijöistä noin 1 200 

henkilöä oli muita kuin suomalaisia ja he edustivat 85 eri kanasalaisuutta. Eniten 

https://lt.fi/fi/yritys
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työntekijöitä oli Virosta, Venäjältä ja Nepalista. Vieraista kielistä käytetyimpiä ovat 

viro, englanti ja venäjä (Nsuku 2017). 

 

Kuvio 2. L&T lukuina vuonna 2017 (L&T:n myyntimateriaali) 

3.1.1 L&T:n historiaa lyhyesti – tukkukaupasta kiinteistöalaln yritykseksi 

L&T:n historia on yli sata vuotta pitkä. Tarina sai alkunsa Vaasassa vuonna 1905, 

missä Jooseppi (Josef) Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat tukkuliikkeen. Mottona 

oli, että ”uuttera ja määrätietoinen työ sekä keskinänäistä luottamusta kasvattavat 

oikeamieliset ja terveet liikeperiaatteet” (Koskivirta 2005, 11). Yritys muuttui 

osakeyhtiöksi vuonna 1913, kun osakkaiksi otettiin kaikki vanhat toimihenkilöt ja 

nimeksi tuli Lassila & Tikanoja Osakeyhtiö. (Koskivirta 2005, 29) 

Lassila & Tikanoja osakeyhtiö laajeni pikkuhiljaa, vuonna 1919 mainittiin kenkätehdas 

ensimmäistä kertaa toimintakertomuksessa ja tässä vaiheessa siitä tuli yrityksen 

tytäryhtiö (Koskivirta 2005, 38). Kenkäteollisuus pysyi yhtiössä aina 1980 –luvulle 

saakka ja moni muistanee kenkämerkin TopMan (Koskivirta 2005, 272), jota ei enää 

ole olemassa. 

Yritys aloitti vuonna 1923 tekstiiliteollisuudessa ja tavoitteena oli saada 

”valmisvaatteita laajoille kansankerroksille” (Koskivirta 2005, 54 -55). 

Tekstiiliteollisuus yhtiöitettiin omaksi yritykseksi vuosina 1944-45 ja ainakin 

vanhempi väki muistanee TIKLAS –vaatemerkin (Koskivirta 2005, 80). Yritys kokeili 
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myös vuodevaatteiden valmistusta ja verhoilua, mutta luopui siitä pian 

kannattamattomana (Koskivirta 2005, 80). Kaikesta tekstiiliteollisuudesta luovuttiin 

1980 –luvulla (Koskivirta 2005, 272). 

Yritys laajeni jopa niin huomattavasti, että 1930 – luvulta aina 1950 –luvulle saakka 

L&T osakeyhtiö oli Suomen ja Pohjoismaiden suurin yksityinen tukkuliike (Koskivirta 

2005, 66). 

1960 – luvulla kaupan alalla tapahtui iso murros väen vähennyttyä maaseudulla ja 

muuttaessa kaupunkeihin. Tämä tarkoitti pienten myymälöiden loppua ja 

tavaratalojen syntyä. Samaan aikaan yritys suuntautui ulkomaille, aluksi Ruotsiin ja 

myöhemmin Neuvostoliittoon (Koskivirta 2005, 120, 132). L&T perusti myös omia 

liikkeitä ja kokeili postimyyntiä. Postimyynti loppui nopeasti kannattamattomana 

(Koskivirta 147 -148). 

1980 –luvulla yritys muuttui pörssiyhtiöksi listautumalla Helsingin pörssiin. Yhtiö 

laajeni edelleen joustopakkausteollisuuteen ja ympäristöalan palveluteollisuuteen 

(Koskivirta 2005, 238). Vuosikymmenen lopulla alkoi suuri uudistuminen ja 

yritysostojen kautta yhtiöön tuli Amerplast Oy ja Säkkiväline Oy (Koskivirta 2005, 

253). 

Tämän vuosituhannen alussa yritys muuttui perinpohjaisesti ja uudeksi yritykseksi 

muodostui nykyisin tuntemamme L&T (Koskivirta 2005, 325). Yritys on edelleen 

näkyvässä asemassa Helsingin pörssissä. 

3.1.2 Siivouksen historiaa Suomessa 

Suomalaisen siivouksen historiaa on käsitelty Suomen Siivousteknisen liiton kirjassa 

”Jokainen siivota osaa? Ammattisiivouksen historiaa 1950 – 2000” . Kirjan sivuja 23 - 

94 on käytetty lähteenä tässä osiossa.  

Vanhin pesuaine on vesi, jota Suomessa riittää. Veden pesutehosteena on käytetty 

hiekkaa, lisäksi pesuvedessä saatettiin käyttää virtsaa ja sappinestettä. 

Myöhäisempiä apuaineita ovat kasvista löydetty ja eristetty sapotiini ja tuhka. 

Saippuan teollinen valmistaminen on aloitettu Suomessa vasta 1800-luvulla, vaikka 

sen valmistus on tunnettu jo yli 5000 vuotta. 
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Suomalaista siivoushistoriaa on tallennettu järjestelmällisesti 1900-luvun alusta 

lähtien. Siisteyttä arvostettiin jo tuolloin ja ymmärrettiin, että likaisuudessa elävät 

taudit ja syöpäläiset, joista tuohon aikaan kärsittiin yleisesti. Tuon ajan 

siivousvälineet olivat lähinnä luutia, harjoja ja riepuja. Työvälineet tehtiin itse. 

Rikkalapiot olivat peltisiä ja lyhytvartisia. Työvälineet eivät saaneet pölytä, joten 

pölynsidontaan käytettiin vettä ja siihen ripoteltiin hiekkaa, sahajauhoja tai 

havunneulasia. Työvälineitä piti puhdistaa työn välillä eli luutia huuhdeltiin sankoissa 

ja vettä vaihdettiin. Lattia pestiin ja vahattiin polvillaan konttaamalla, joten 

työergonomia oli varsin alkeellista. 

Ostosaippuaa käytettiin säästeliäästi sen kalleuden vuoksi, pyykinpesuun ja 

siivoukseen saippua tehtiin itse. Vahat eivät olleet nykyisenkaltaisia vesivahoja, vaan 

öljyvahoja, jotka lämmitettiin juoksevaksi ennen levitystä. Työ oli kaiken kaikkiaan 

vaivalloisempaa kuin nykyisin. 

1950-luvulla Suomi teollistui nopeasti ja yhteiskunta kehittyi. Ensimmäiset 

siivousliikkeet aloittiivat toimintansa. Varsinaista siivousalan koulutusta ei ollut, 

mutta ensimmäiset siivousalan oppikirjat ilmestyivät. Samaan aikaan tulivat myös 

työasut, jotka olivat kietaisumekkoja tai -esiliinoja. Samalla vuosikymmenellä alettiin 

kiinnittämään huomiota myös ergonomiaan ja pitkävartisia työvälineitä tuli 

markkinoille. 

Imurit ja lattiankiillotuskoneet yleistyivät ja vuosikymmenen lopulla tuli myös 

lattianhoitokoneita. Koneista huolimatta vanhoja menetelmiä käytettiin yleisesti ja 

uudet työntekijät seurasivat vanhojen työntekijöiden oppeja. 

Ammattimaisessa siivouksessa aloitettiin Tolun käyttö ja synteettisiä pesuaineita tuli 

pikkuhiljaa markkinoille. Vahat muuttuivat vesivahoiksi pintamateriaalien 

muuttumisen myötä. Lattian vahaus oli erityisen tärkeää ja se saatettiin tehdä 

useamman kerran vuodesta. 

1960-luvulla alettiin kiinnittämään huomiota työn tehokkuuteen ja menetelmiä ja 

työvälineitä arvioitiin. Muovi yleistyi lattiamateriaalina. Ensimmäiset 

yhdistelmäkoneet tulivat Suomeen, mutta niitä oli ainoastaan muutamissa kohteissa. 

Siivousnimikkeistö muuttui, käyttöön otettiin pesumoppi ja puristin entisten 

välineiden lisäksi tai tilalle. Pitkävartisiin työvälineisiin saatiin nivelosia helpottamaan 



11 
 

 

työskentelyä. Siivousvaunut yleistyivät. Näin saatiin parannettua työntekijöiden 

ergonomista työskentelyä. Desinfiointiaineita käytettiin varsinkin 

sairaalasiivouksessa. ”Vedettömästä” siivouksesta kuultiin ensimmäisen kerran. 

1970-luvulla siivoustyöstä tuli ammatillista ja siihen sai koulutusta. Pyykkikoneita 

suositeltiin käytettäväksi siivouspyyhkeiden ja moppien pesussa, mutta 

todellisuudessa niitä oli harvoissa paikoissa ja siivoojien käytössä. Jatkovartta 

suositeltiin siivoojan työvälineeksi. Yhdistelmäkoneet yleistyivät. Nopeakierroksiset 

siivouskoneet tulivat markkinoille vuosikymmenen vaihtuessa. Puhdistusmenetelmät 

jaoiteltiin puhdistus-, suoja- ja hoitomenetelmiin. Siivouksen menetelmä- ja 

aikastandardit tulivat ja ovat sen jälkeen olleet pohjana kaikille mitoitusjärjestelmille. 

1970-luvulla aloitettiin puhumaan siivouksen laadusta ja mitä sillä tarkoitetaan. 

1980-luvulla alettiin mittaamaan ns. teknistä laatua ja sen jälkeen laatuun liitettiin 

myös asiakaspalvelun näkökulma. Tässä vaiheessa siivoojien työaika siirtyi pikkuhiljaa 

samaan työaikaan muiden kohteessa työskentelevien kanssa – aiemmin siivooja ei 

saanut näkyä ja siivous tehtiin kohteiden ollessa kiinni esim. koulujen loputtua. Nyt 

siivoojat tulivat näkyviksi useissa kohteissa. 

Siivousalan arvostus oli korkeimmillaan 1980-luvulla. Koulutuksiin oli hakijoita 

enemmän kuin pystyttiin hyväksymään. Samaan aikaan koneellinen siivous yleistyi. 

Siivoustyön ensimmäinen standardisanasto julkaistiin vuosikymmenen alussa. Se 

sisälsi määritelmät siivousmenetelmiin, -aineisiin ja käsikäyttöisiin siivousvälineisiin 

osanimityksineen. Säädettävät työvälineet yleistyivät ja niihin sai myös nivelosia, 

jotka paransivat ergonomiaa. Painehuuhtelukoneet yleistyivät, porraskoneet saatiin 

helpottamaan porrassiivousta vuosikymmenen lopussa. Annostelun apuvälineet 

yleistyivät, samoin siivouksen mitoitus. 

1990-luvun suurin muutos oli ”vedetön” siivous. Se tarkoittaa ylläpitosiivouksen 

suorittamista joko kuivilla tai nihkeillä menetelmillä likaisuuden mukaan ja 

koneellista siivousta lattioille mahdollisuuksien mukaan. Tämän mahdollisti 

mikrokuituisten tuotteiden tulo markkinoille. Ympäristöasiat olivat - ja ovat edelleen 

nouseva trendi, ja tuolloin se näkyi siivousaineiden koostumuksen muutoksina 

entistä ympäristöystävällisempään suuntaan ja erilaisia ympäristömerkkejä haettiin. 

Pesuaineet tiivistyivät ja pesuainepullojen etiketteihin laitettiin piktogrammit 
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kertomaan tuotteen käyttökohteet ja tarvittavien suojainten käytön. Kloorin käyttö 

väheni. Puhdastilasiivous tuli uutena mm. laboratoriotiloihin. Ergonomian ja 

työturvallisuuden merkitys ymmärrettiin entistä paremmin. Pääkaupunkiseudulla 

noin puolet työnhakijoista on ulkomaalaistaustaisia. 

Tällä hetkellä tilanne on lähes viime vuosituhannen lopun tasolla. Mikrokuitujen 

laatu on parantunut, koneista on tullut pienempiä ja tehokkaampia ja jonkin verran 

käytetään robottitekniikkaa (yhdistelmäkoneet, imurit). Älypuhelimia ja tabletteja 

käytetään yleisesti esim. työvuorojen leimaamiseen ja tilavarauksien tarkistamiseen. 

Niihin saadaan sama tieto reaaliajassa ja kaikille työntekijöille yhtä aikaa esim. 

sähköpostitse. QR-koodien avulla saadaan esim. pesuaineesta käyttöturvatiedote, 

enää ei tarvita erillisiä paperikansioita. Mitoitukset ja työvuorolistat tehdään 

tietokoneohjelmalla. Ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä on lähes kaikkialla Suomessa 

ja kaikilla toimialoilla. 

Perehdytyksen tärkeyteen on havahduttu toden teolla. L&T:llä alkuperehdytys 

tapahtuu älypuhelimen kautta ennen varsinaista työn aloittamista (ns. POLKU). 

Suoritetusta perehdytyksestä tulee merkintä esimiehelle. Puhelimen välityksellä 

suoritettu perehdytys ei poista tarvetta ihmisen antamalle perehdytykselle ja 

kohdeperehdytystä. 

3.2 Käsitteitä ja taustaa 

3.2.1 Siivous työnä 

Yleensä luullaan, että kaikki osaavat siivota. Ammattimainen siivous on kuitenkin 

ihan muuta kuin kotona tapahtuva siivous. Kohde on tarkkaan mitoitettu, joten 

työaika on käytettävä tehokkaasti. Käytetyt aineet ovat tiivisteinä ja työvälineet 

yleensä erilaisia kuin kotona käytettävät. Lisäksi täytyy osata käyttää erilaisia koneita. 

Työ on fyysisesti keskiraskasta työtä. Yleensä työpäivän pituus on 7,5 tuntia ja se aika 

ollaan jalkojen päällä – askeleita kertyy helposti yli 10,000. Työpäivät alkavat yleensä 

aikaisin aamulla tai kestävät myöhäiseen iltaan – tai siivoustyö saattaa olla yötyötä.  

Työkohteen mukaan vaaditaan mukautumista. Voimakkaiden hajusteiden käyttö on 

kielletty. Meikkaaminen on kiellettyä puhdastilasiivouksessa. Uimahallin siivoojalla ei 
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voi olla ripsipidennyksiä, ja pitkät hiukset on pidettävä kiinni. Tatuointeja ei ole 

kielletty. Rakennekynnet eivät kuulu siivoustyöhön, koska kynnen ja rakenteen väliin 

voi mennä epäpuhtauksia. Samasta syystä kynsilakkaa ei suositella, tai kynsilakan 

tulee olla ehytpintainen. Opiskellessani 1980-luvulla sanottiin, että kynnet eivät saa 

näkyä, kun kättä katsoo kämmenpuolelta. Se on edelleen hyvä sääntö käsihygienian 

kannalta, jota alla oleva kuva selventää. 

 

 

Kuvio 3. Käsihygienia. Kuva Googlen kuvapankista. 

Terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden kohteissa ei saa olla mitään koruja eli 

korvakorutkin täytyy ottaa pois. Muutenkaan isot ja näyttävät korut eivät kuulu 

siivoustyöhön. Tekonivelet tms. voivat olla esteenä joidenkin tilojen siivoukseen 

esimerkiksi magneettisuuden takia. 

Eri kohteiden erityispiirteistä saa tietoa L&T:n koulutuksista tai kohteen omista 

koulutuksista. Esimerkiksi magneettihuonetta ei voi mennä siivoamaan ennen kuin 

magneettihuoneen hoitaja on antanut siihen koulutuksen ja saanut allekirjoituksen 

siitä, että koulutettava on ymmärtänyt koulutukseen sisältyvät asiat. Yleensä 

tehtaissa on omat turvallisuuskoulutukset, ja alueelle ei voi mennä töihin ennen kuin 

on suorittanut koulutuksen ja siihen kuuluvan testin hyväksytysti. 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiskcbu4tTgAhXFxqYKHbflD-AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tays.fi/fi-FI/content/34958/1&psig=AOvVaw13C2OBRvG3hqJBYbxoFHqN&ust=1551111518882153
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Töissä käytetään  kohteen mukaisia työvaatteita. Tehtaissa käytetään erilaisia 

suojavarusteita ja turvakenkiä, kun taas uimahallisiivouksessa pärjää pitävillä 

sandaaleilla ja capri-housuilla – ja kaikkea tältä väliltä. 

Työ on asiakaspalvelutyötä, ollaanhan tekemisissä sekä asiakkaan että mahdollisen 

asiakkaan asiakkaan kanssa (esim. kaupat). Koskaan ei sanota, että en tiedä vaan että 

otan asiasta selvää. Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia töitä ja työkohteita,  ja 

kohteissa on valokuvaaminen kielletty siten, että kohde on tunnistettavissa. 

Puhtaus on siivoustoiminnan tulos ja L&T:n tuote. Kohteesta ja tilasta riippuen 

puhtautta on eri tasoista: terveydenhuollon kohteessa puhtaus on erilaista kuin 

autokorjaamolla. Suomessa puhtaus käsittää jopa mikrobilian. 

 

Kuvio 4. Puhtaustulokseen vaikuttavat tekijät. Kuva Googlen kuvapankista. 

3.2.2 Muita käsitteitä opinnäytetyöhön liittyen 

Ulkomaalaistaustainen henkilö on tässä opinnäytetyössä sellainen henkilö, joka on 

tullut Suomeen joko työn, opiskelun tai muun syyn takia. Hän ei ole Suomen 

kansalainen ja lähtee mahdollisesti pois Suomesta suoritettuaan tietyn työn tai 

opiskelun. Hän voi jäädä Suomeen ja saada Suomen kansalaisuuden, jolloin hänestä 

tulee maahanmuuttaja tai uussuomalainen. Ulkomaalaistaustaisen henkilön tulon syy 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT6pephbThAhXvoosKHTgJC50QjRx6BAgBEAU&url=https://peda.net/id/f8727caef10&psig=AOvVaw2bzgg6Q6fHGORPaKvHKu-g&ust=1554384840369493
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määrittää oikeutta tehdä työtä sekä muita etuuksia. Ulkomaalaistaustainen henkilö 

voi olla paluumuuttaja esim. inkeriläinen. 

Esimies on henkilö, joka johtaa ja valvoo työtä eli kysymyksessä on direktio-oikeus. 

Suomessa siivousalalla esimiehet ovat pääsääntöisesti naisia. Ohjaajat, jotka ovat 

esimiesten työpareja, ovat myös pääsääntöisesti naisia. 

Asiakas on työn tai palvelun ostaja ja maksaja. Asiakkaalla voi olla edelleen omia 

asiakkaita esimerkkinä kaupat, joiden asiakkaisiin siivouspalvelun taso vaikuttaa. 

L&T:n asiakkaina on mm. terveydenhuollon kohteita, erilaisia teollisuuden kohteita, 

myymälöitä, kouluja ja liikuntatiloja. Osa asiakkaista vaatii  työturvallisuuskortin ja / 

tai asiakkaan oman turvallisuuskoulutuksen. Turvallisuusselvitys tehdään sellaisiin 

kohteisiin, missä voi olla näkyvillä sellaista tietoa tai laitteistoa, jonka tiedon 

levityksestä voi seurata vakavaa haittaa sekä työntekijälle että asiakasyritykselle. 

Kaksoiskansalaisuus voi olla este työskentelylle joissakin kohteissa. Kohteessa voi 

joutua tekemään ruokahuollon tehtäviä eli osa päivästä työskennellään keittiössä ja 

osa siivouksessa. Tällöin työntekijällä tulee olla hygieniapassi. Tällaisia kohteita voi 

olla esim. koulu, päiväkoti tai hoivalaitos. 

3.3 Eri kansallisuuksien piirteitä 

On olemassa erilaisia, lähinnä kulttuurillisia piirteitä eri alueiden välillä. Suomessa on 

kulttuurieroja idän ja lännen sekä pohjoisen ja etelän välillä, mutta erot ovat 

kuitenkin pieniä. Yleensä suomalaiselle on itsestään selvää noudattaa annettuja 

ohjeita ja aikatauluja. Suomalaisten mielestä on kohteliasta antaa toisen ihmisen olla 

rauhassa emmekä kavahda hiljaisuutta. Sukupuolten tasa-arvoa emme kyseenalaista, 

vaan se näkyy kaikessa toiminnassamme. Meille on tyypillistä olla oma-aloitteisia, 

kysellä ja ottaa asioista selvää. Länsimaiden aikakäsitys on lineaarinen eli joku alkaa 

ja loppuu joskus. 

Kauhanen kirjoittaa Tiede-lehdessä (5 /2002), että länsimaiseen kulttuuriin liittyy 

individualistinen elämänkatsomus eli yksilö ja ydinperhe ovat avainasemassa. 

Länsimaissa sama moraali ja normit koskevat kaikkia. Normien rikkomisesta tulee 

huono omatunto, vaikka rikkomuksesta ei jäisikään kiinni. Länsimaissa saa ja voi 

ilmaista mielipiteitä. Työpaikalla ei harrasteta nepotismia, vaan työhön valitaan paras 
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hakija. Kauhanen kertoo artikkelissaan, että Douglas McGregorin ihmiset mukaan 

länsimaissa on teoria Y:n mukainen johtamisjärjestelmä, jossa työnantaja tai johtaja 

luottaa työntekijöihinsä ja antaa heille paljon vapauksia. On todettu, että  ihmiset 

ovat luottamuksen arvoisia. Samassa artikkelissa todetaan, että Andre Laurentin 

tutkimuksen mukaan monikansallinen yritys ei sekoitakaan kulttuureja, vaan oma 

kulttuuri korostuukin entisestään. 

Virolainen kulttuuri on lähimpänä länsimaista kulttuuria. Siellä arvostetaan 

koulutusta, aikakäsitys on samanlainen, osataan suunnitella ja järjestellä töitä ja työt 

tehdään sovitusti (Mäkipää & Piili 2009, 55-57). 

Venäläisessä kulttuurissa ystävät ja sukulaiset ovat tärkeitä. Aikakäsitys on joustava 

ja asioissa ollaan suuripiirteisempiä. Venäläiset ovat tottuneet hierarkiseen 

kulttuuriin, kokemusta ja ikää arvostetaan. Heidän käsityksen mukaan mies on 

korkeammassa asemassa kuin nainen, joskin  naisia arvostetaan ja heille ollaan 

kohteliaita. Esimiehen rooli on tärkeä, koska hän määrää työt, antaa ohjeet ja kantaa 

vastuun (Mäkipää & Piili 2009, 28, 51 -54). 

Aasialaisen kulttuurin ominaispiirteitä on kasvojen säilyminen tai niiden menetys. 

Aasialaiset eivät helposti myönnä, jos eivät osaa jotakin. Aikakäsitys on syklinen eli 

joustetaan, aina tulee uusi huominen. Aasialaiset arvostavat suoraa puhetta ja 

henkilökohtaisia kontakteja. Sopimukset ja ohjeet ovat syytä olla kirjallisina (ja 

mahdollisuuksien mukaan kuvallisina). Aasialaliset koetaan nöyrinä ja 

palveluhenkisinä, he ovat hillittyjä ja vaatimattomia (Mäkipää & Piili 2009, 63 -69). 

Aasialaisessa kulttuurissa nepotismi on suotavaa ja ihmistä pidetään jopa typeränä, 

mikäli ei hyödynnä mahdollisuutta siihen, kirjoittaa Kauhanen (2002). 

Afrikkalaisessa kulttuurissa ollaan hyvin tietoisia omasta identiteetistä ja omista 

juurista. Afrikkalaiset arvostavat omaa ryhmää ja ryhmätyöskentelyä. He etsivät 

omilleen töitä tai suosittelevat toinen toistansa työnantajalle. He arvostavat 

vanhempia ja miehiä. Esimiehen ei tule olla läheisissä välelissä työntekijöiden kanssa, 

koska menettää silloin uskottavuutta ja auktoriteettiasemaansa. Esimiehen tulee 

antaa selkeät ohjeet, oltava tiukka ja johdonmukainen. Afrikkalainen aikakäsitys on 

rento, syklinen. Afrikkalaiset koetaan ystävällisiksi ja palveluhenkisiksi (Mäkipää & 

Piili 2009, 59 -61). 
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Helkkulan (2014) pro gradu –tutkielmassa kerrottiin,  että afrikkalaisia miehiä 

pidetään ahkerina ja joustavina työntekijöinä. Omasta mielestä heidän on pakko 

joustaa, jotta työsuhde säilyisi. Vaikka siivoustyö ei olekaan arvostettua heidän 

kulttuurissa, miehet ovat ylpeitä siitä, että pystyvät elättämään itsensä ja perheensä 

sekä lähettämään rahaa omaan maahan esimerkiksi sukulaisilleen. 

Kollektiivisissa maissa johtamisjärjestelmä perustuu McGregorin teoriaan X, missä 

työntekijöille annetaan tiukat ohjeet työn tekemiseen ja työtä valvotaan. Ihmisten 

työpanos on suorassa suhteessa työn valvontaan (Kauhanen, 2002). 

Myös uskonnolla on merkitystä siivoustyössä. Soile Pitsola (2018) kertoi Sterisolin 

koulutuksessa, että tiukimmat islaminuskoiset eivät käytä käsihuuhdetta sen 

sisältämään alkoholin takia. Hänen edustamansa tuote on ”halal”, hyväksyttyä, koska 

tuotteen sisältämä alkoholi on puupohjaista ja siten ”puhdasta” alkoholia. 

4 Haastattelujen tulokset ja omat havainnot 

Kanasen mukaan “tutkimuksen tarkoituksena on ilmiön kuvaaminen, ymmärtäminen 

ja mielekkään tulkinnan antaminen. Laadullisella tutkimuksella pyritään ilmiön 

syvälliseen ymmrtämiseen”(Kananen 2008, 24). Hän toteaa myös, että ”laadullinen 

tutkimus antaa uuden tavan ymmärtää ilmiötä” (Kananen 2008, 25). Tässä 

opinnäytetyössä olen käyttänyt tiedonkeruumenetelminä yksilöhaastatteluja, 

havainnointia (suora-, piilo- ja osallistuvaa-) sekä tapaustutkimusta. Olen litteroinut 

haastattelut yleiskielisesti ja kääntänyt englanniksi tehdyt haastattelut suomeksi. 

4.1 Haastateltavat työntekijät 

Haastateltavana oli kolme työntekijää, jotka tulivat Aasiasta, Afrikasta ja Venäjältä. 

Haastatteluhetkellä he olivat asuneet Suomessa vähintään vuoden ja haastattelut 

kestivät noin tunnin. Kaksi haastattelua tehtiin englanniksi, toinen sen takia, että 

haastateltava tunsi ymmärtävänsä paremmin englantia kuin suomea. 

4.1.1 Aasia 

Työntekijähaastattelun ensimmäinen haastateltava oli noin 20-vuotias opiskelijamies 

Bangladeshista. Hänellä oli kokemusta asumisesta muualla Euroopasta ennen 
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Suomeen tuloaan. Hänen englanninkielen taitonsa oli todella hyvää. Haastattelu kesti 

noin tunnin ja se tehtiin työntekijän työkohteessa. 

Haastateltava oli joutunut lähtemään kotoa hyvin nuorena, jotta saisi kaupungeissa 

paremman koulutuksen kuin kotona maalla. Myöhemmin hän oli asunut 

Alankomaissa perheessä, jonka isä oli kotoisin Bangladeshista.  

Haastateltavan kertoman mukaan hänen kotimaassaan siivoustyötä tekevät vain 

kouluttamattomat, alimman kastin henkilöt. Siivoustyötä ei mielletä oikeaksi työksi, 

työajat ovat pitkiä ja palkka pieni. Kaikki työntekijät eivät osaa lukea ja kirjoittaa. 

Haastateltava kuvaili kotimaansa asumisoloja kurjiksi ja likaiseksi. Mutaa ja pölyä on 

kaikkialla, varsinkin maalla. Kaupunkikodit ovat hänen mielestään 95 %:isesti 

puhtaampia kuin maalla. Samoin kansainväliset yritykset ovat siistejä. 

Vesi on likaista, ja se pitää suodattamisen jälkeen keittää. Kaupungeissa vesi tulee 

hanasta, mutta maalla on edelleen kaivoja, ja kaivovesi on puhtaampaa kuin 

hanavesi.  

Luteita ja torakoita on paljon ja joka paikassa. Ne haisevat pahalle. Kysyin koirista, 

koska lähdemateriaalissa se nousi likaisten asioiden listalle. Haastateltava kertoi, että 

hänen kotimaassaan ei ole lemmikkikoiria – ainakaan samassa mittakaavassa kuin 

länsimaissa – vaan koirat ovat villikoiria ja siksi inhottuja.  

Haastateltava on ollut yllättynyt siitä, miten organisoitu ja suuri teollisuudenala 

siivoustyö on Suomessa (ja hänen käsittääkseen koko Skandinaviassa). Edes 

Alankomaissa siivoustyö ei ollut tällaista, vaan siellä soitettiin henkilölle ja kysyttiin,  

olisiko tämä halukas tulemaan töihin. Jos oli olemassa siivousyritys, se oli pieni. 

Haastateltava oli tehnyt pari kuukautta siivoustyötä myös Alankomaissa ennen 

Suomeen tuloa. Hänen kotimaassaan siivousyritykset ovat vasta tulossa, ja ne ovat 

vielä pieniä. 

Koska haastateltava ei ole perillä eri maiden koulutusjärjestelmistä, hän arveli 

Alankomaissa olevan jotain koulutusta siivoukseen, mutta ei tässä laajuudessa kuin 

Suomessa. Omassa kotimaassa koulutusta ei ole ja koulutetut henkilöt eivät 

siivoustyötä tee. Kysyin, miten haastateltavan kotona suhtaudutaan siivoustyöhön 

Euroopassa. Haastateltava oli sitä mieltä, että onneksi vanhemmat ja perhe ovat 
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sivistyneitä ja ymmärtävät, että Suomessa eletään erilaisessa, tasa-arvoisessa 

kulttuurissa ja että täällä siivoustyö on oikeaa työtä, josta saa oikeaa palkkaa. 

Haastateltava oli sitä mieltä, että edes Alankomaissa ei ollut yhtä tasa-arvoista kuin 

Suomessa. Haastateltava oli sitä mieltä, että kotimaassa ollaan yleisesti tietoisia siitä, 

että ulkomailla opiskelijat tekevät  siivous- ja muita matalapalkka-alan töitä 

opiskelujen ohella. 

Esimiehen sukupuolella, joka oli nainen, ei ollut väliä. Haastateltavan mielestä 

esimiehen kanssa ollaan hyvin vähän tekemisissä. Haastateltavan kotimaassa naiset 

eivät ole vielä johtotehtävissä ja yleensä he saavat pienempää palkkaa kuin miehet 

(paitsi haastateltavan kotona). Hänen kotimaassaan naiset eivät voi tehdä kaikkea 

sitä, mitä miehet tekevät. 

Haastateltavan oli perehdyttänyt työhönsä toinen työntekijä ja kohteen esimies. 

Työntekijä tietää suomalaisesta työlainsäädännöstä ja vakuutuksista. 

Kieliasiasta puhuttaessa hän tunsi syyllisyyttä siitä, ettei puhu suomea. Nuorten 

englannin kielen taitoa hän pitää hyvänä, mutta vanhemmat ihmiset eivät 

välttämättä puhu ollenkaan englantia. Asiakaspalvelutilanteissa on yritetty selvitä 

sekä muutamalla suomen kielen sanalla että kehonkielellä englannin lisäksi.  

Edellisessä kohteessa haastateltava oli ollut todella pidetty työntekijä ja kun työ 

loppui, hänelle pidettiin läksiäiset. Asiakaskohteen esimies kertoi, että haastateltava 

saattoi tulla joskus eri aikaan kuin oli sovittu, mutta toiminnan kannalta sillä ei ollut 

merkitystä. Hän oli tehnyt sovitut työt, ja se riitti. Myös haastateltava oli pitänyt tästä 

kohteesta paljon. 

Haastateltavan mielestä Suomessa on liiankin puhdasta. Kodit ovat siistejä ja hyvin 

rakennettuja, mutta kodin ulkopuolella on samanlaista kuin esimerkiksi 

Alankomaissa. 

4.1.2 Afrikka 

Toinen haastateltava oli noin 30-vuotias nainen Nigeriasta. Hän oli muuttanut 

Suomeen noin viisi vuotta sitten miehensä kanssa, joka oli tullut Suomeen 

opiskelemaan. Molemmat työskentelevät tällä hetkellä Suomessa. Haastattelu kesti 
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noin tunnin, ja se tehtiin työntekijän työkohteessa. Haastattelu tehtiin englannin 

kielellä. 

Omassa maassa haastateltava oli opiskellut laborantiksi / laboratorioteknikoksi, 

mutta ei pysty tekemään oman alansa töitä Suomessa, koska Suomen sääntöjen 

mukaan hänellä on puutteellinen suomen kielen taito ja ammattipätevyys.  

Haastateltavan kotimaassa siivoustyötä tekevät heikoimmassa asemassa olevat 

henkilöt. Siivoustyötä tekevät eivät välttämättä osaa lukea ja kirjoittaa. Työpäivät 

ovat pitkiä, ja työhön kuuluu kaikki siivous. Palkka on todella huono. Koulutusta 

siivoustyöhön ei ole.  

Kotiväki tietää, että haastateltava (ja miehensä) tekevät siivoustyötä Suomessa ja 

ymmärtävät sen, mutta ystäville asiasta ei ole puhuttu. Haastateltavan mielestä 

siivoustyö on ”ihan ok”, koska Suomessa se on työ muiden joukossa ja ”saapahan 

vähän liikuntaa”. Haastateltava oli sitä mieltä, että  hän tekee siivoustyötä Suomessa 

oleskelun ajan. Toinen vaihtoehto on opiskella lähihoitajaksi. 

Haastateltavan kotimaassa on monessa paikassa ”omat siivoojat”. Pieniä siivousalan 

yrityksiä on tullut, jotka huolehtiat esimerkiksi sairaaloiden ja kansainvälisten 

yritysten siivouksesta ammattimaisemmin ja nykyaikaisin menetelmin ja konein. 

Kodeissa ja pienemmissä paikoissa siivotaan vanhanaikaisesti ”luutuamalla”, edes 

pitkävartisia työvälineitä ei käytetä. Opiskeluaikana haastateltava ja  muut opiskelijat 

olivat itse siivonneet luokkahuoneensa ja tapa on edelleen yleinen kouluissa. 

Kodeissa siivous tehdään lannan, öljyn, hiekan ja veden sekoituksella, jolla tavallaan 

maalataan huone uudestaan harjaa apuna käyttäen. 

Alussa haastateltavasta oli tuntunut pahalta, kun ei ollut osannut vastata asiakkaalle, 

jos asiakas ei osannut englantia. Nykyisin tilanne on parempi, koska hän itse 

ymmärtää suomea ja puhuu sitä jonkin verran. Ongelmana hän kokee sen, että jos 

puhutaan nopeasti tai murresanoja käyttäen, hän ei ymmärrä. Haastattelu tehtiin sen 

takia englanniksi. 

Toimistolla oli käyty paperiasioita läpi, mutta oma aviomies oli perehdyttänyt hänet 

varsinaiseen siivoustyöhön. Haastateltava kertoi oppineensa jonkin verran työstä, 

mutta puhdistusaineiden kanssa tulee joskus ongelmia eli mitä ainetta käytetään 
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mihinkin likaan – jos kohteessa on useampia pesuaineita. Lohdutin häntä kertomalla, 

että samoja ongelmia on myös suomalaisilla työntekijöillä. 

Koirista kysyttäessä haastateltava kertoi, että hänen kotimaassaan koirat ovat 

ulkokoiria tai vihaisia vahtikoiria. Jos menee kylään, niin talonväeltä pitää varmistaa, 

että koirat ovat kiinni.  

Esimiehellä ei ole väliä, onko hän nainen vai mies, koska Suomessa olosuhteet ovat 

erilaiset kuin kotimaassa ja arveli miehensä olevan samaa mieltä. Kotimaassa esimies 

on todella iso johtaja ja hän valvoo työntekijöitä. Heti, kun kun esimies on poissa, 

istutaan. Haastateltava oli sitä mieltä, että kun on vapaus tehdä töitä, niin silloin 

pyrkii tekemään työt mahdollisimman hyvin. 

4.1.3 Venäjä 

Kolmas haastateltava oli noin 30-vuotias nainen, joka on muuttanut Suomeen läheltä 

Venäjän rajaa ja asunut Suomessa pitkään. Hänellä on perhettä ja ystäviä Venäjällä. 

Haastattelu kesti vajaan tunnin ja tehtiin suomen kielellä työntekijän työkohteessa. 

Haastattelin tähän myös erästä venäläistaustaista esimiestä lyhyesti käydessäni 

kohteessa. Myös hän on asunut Suomessa pitkään, eikä osannut kertoa nykyisestä 

työntekijätilanteesta (siivousalalla) Venäjällä. Molemmat olivat kuitenkin sitä mieltä, 

että siivoustyö on samanlaista työtä kuin muukin työ ja että siivoojat ovat 

”samanlaisia ihmisiä” kuin muutkin työntekijät yrityksessä. Työntekijöillä on siis 

kohtuulliset työajat ja palkkataso verrattavissa Suomen siivoojien palkkatasoon 

(oman maan palkkoihin verrattaessa). Yleisesti Venäjällä miesten palkkataso on 

parempi kuin naisten. 

Esimiehenä toimiva venäläistaustainen nainen sanoi, että häneen suhtaudutaan 

samalla tavalla kuin muihinkin esimiehiin. Hän puhuu suomea hieman vieraalla 

aksentilla. Hän on saanut siivousalan koulutusta Suomessa, koska ei ole aiemmin 

tehnyt siivoustyötä tai ollut tekemisissä siivoustyön kanssa. Ainoa este hänellä on 

kaksoiskansalaisuus, jonka vuoksi hän ei voi mennä kaikkiin kohteisiin. 

Esimiehenä toimiva nainen kertoi tavanneensa Ukrainasta olevia henkilöitä, jotka 

olivat ihmetelleet Suomen pitkää siivousalan koulutusta. Heidän kertoman mukaan 

Ukrainassa koulutus kestää vain parisen kuukautta, jonka jälkeen työntekijät 
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menevät töihin. Nettitietojen mukaan Venäjällä annetaan siivouskoulutusta, mutta 

haastatellulla esimiehellä ei ollut tietoa koulutuksen sisällöstä ja pituudesta. 

Haastateltu esimies oli työskennellyt aiemmin Venäjällä muissa töissä. Hänen 

esimiehensä oli ollut nainen. Hänen mielestään kaikki sujui hyvin niin kauan kun teki 

annetut työt huolellisesti. Esimiestä arvostetaan ja häntä teititellään. 

Haastateltu työntekijä asui haastatteluhetkellä eri paikkakunnalla kuin aloittaessaan 

L&T:llä. Omien sanojensa mukaan hän on saanut hyvän perehdytyksen 

aloituspaikkakunnallaan esimiehen ja ohjaajan toimesta. 

4.2. Haastateltavat esimiehet 

Työnantajan edustajana ensimmäisenä haastateltavana oli keski-ikäinen nainen, joka 

on tehnyt pitkän uran L&T:llä. Haastattelu tehtiin puhelimitse ja se kesti vajaan 

tunnin. 

Toinen haastateltu esimies oli nuorehko nainen ja tehnyt siivouksen esimiestöitä 

noin vuoden. Työkokemusta oli, mutta oli tehnyt siivoustyötä aiemmin ”joskus 

opiskeluaikoina”. Haastattelu tehtiin Skype-kokouksena ja kesti reilun tunnin. 

Kolmantena haastateltavana oli vanhempi esimies yhdessä ohjaajansa kanssa. 

Haastatteluhetkellä oli jo tiedossa, että esimies jää vuorotteluvapaalle ja ohjaaja 

tulee sijaistamaan esimiestä – nykyisin hän on esimies. Haastattelu tehtiin toimistolla 

ja se kesti noin tunnin. 

Kaikilla esimiehillä oli ulkomaalaisia työntekijöitä, haastatteluhetkellä yhden 

esimiehen työntekijöistä jopa 80 % oli ulkomaalaistaustaisia.  

Esimiesten vastauksista nousi esiin johtajuus ja miten se vaikuttaa työntekijöihin. Yksi 

esimies oli sitä mieltä, että jos ei ole pysyvää esimiestä, työntekijät alkavat 

hallitsemaan tilannetta ja sanelemaan, kuinka toimitaan. Sama esimies kertoi myös 

sen, että ulkomaalaiset työntekijät ovat hyvin selvillä toistensa tekemisistä, palkoista, 

saaduista ja lähetetyistä viesteistä jne. Koska suurin osa työntekijöistä asuu samalla 

alueella, he pitävät ”kyläkokouksia”, missä asioita käydään läpi. 

Yksi esimiehistä kertoi, että noin kymmenen vuotta sitten ensimmäiset ulkomaalaiset 

tulivat hänelle töihin, aikakäsitystä jouduttiin ”jumppaamaan”. Pitkäjänteisellä työllä 
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ollaan päästy samaan aikakäsitykseen. Työntekijät ovat jopa ylpeilleet siitä, että ovat 

olleet ajoissa (varsinkin koulutustilaisuuksissa). Toinen haastateltu esimies taas 

kertoi, että aikakäsitys ulkomaalaisten työntekijöiden kesken on haastavaa, osa 

noudattaa tunnollisesti työaikoja ja toisen mielestä työaika alkaa, kun lähdetään 

kotoa. Keskenään he eivät välttämättä pysty asioista keskustelemaan, jos toinen on 

hierarkiassa korkeammalla kuin toinen. Ongelmaksi sen tekee se, jos toinen kulkee 

samalla autolla töihin samalle suunnalle tai samaan kohteeseen. 

Kielitaidon merkitys korostui. Mitä paremmin esimies ja ohjaaja osaavat (englannin) 

kieltä, sen parempi ja uskottavampi hän on.Työkielenä ulkomaalaisten kanssa 

käytetään pääasiassa englantia. 

Perehdyttämisessä on ollut eroja. Toiset ovat hyödyntäneet kaiken mahdollisen 

materiaaliin, mitä englannin kielellä on ollut mahdollista käyttää.Toiset taas ovat 

käyneet pakolliset kaavakkeet läpi ja nopean kohdeperehdytyksen. Eräs esimiehistä 

arveli, että kielitaito perehdytystilanteessa ei ole ollut riittävää, jolloin tietoihin on 

jäänyt aukkoja ja kaikkea tarpeellista ei ole edes kerrottu. Toinen esimies kertoi 

käyttäneensä tulkkia, joka oli löytynyt omista työntekijöistä, kun töihin oli saapunut 

henkilö, jonka suomen kielen taito on heikko ja hän ei osannut englantia. 

Perehdyttämiseen täytyy varata enemmän aikaa, koska haastateltavien mielestä 

ulkomaalaisia pitää opettaa enemmän ”kädestä pitäen” ja varmistella osaamista. 

Ulkomaalaiset työntekijät eivät kysele aktiivisesti kuten suomalaiset ja paljon 

vastataan että ”jees jees”. Myöhemmin huomataan, että opetettua asiaa ei olekaan 

ymmärretty ja yhden esimiehen mukaan varsinkaan afrikkalainen mies ei voi 

myöntää naiselle, että ei ole ymmärtänyt asiaa. Yksi esimies kertoi tapauksesta, 

missä ”vanha” työntekijä oli tullut uuteen kohteeseen. Esimies oli kertonut työalueen 

ja tilat – kun oli ollut aika lähteä töihin, työntekijä oli ottanut sangon ja kuivan 

pyyhkeen. Tilanteessa olisi tarvittu esikostutettuja moppeja ja pyyhkeitä ja  

pesuaineen käyttöliuosta välineiden lisäksi. 

Toinen esimerkki perehdytyksestä on, että perehdytys oli suoritettu, mutta kun 

tehtiin perehdytyksen varmistusta ja parempaa perehdytystä kohteisiin, niin 

työntekijä suuttui ja hänelle tuli vaivoja. Kokiko työntekijä, että nainen tulee 

kertomaan, että  hän ei osaakaan tarpeeksi hyvin alustavan perehdytyksen jälkeen? 
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Edellisen tarinan esimies kertoi myös, että moppia käytetään kuten pitkävartista 

harjaa, roskat lakaistaan seinän viereen ja jätetään ne siihen. 

Yksi esimiehistä sanoi, että ulkomaalaisiin työntekijöihin tulee suhtautua kuten 

suomalaisiin työntekijöihin. Hänen mielestään kulttuuriset erot ovat yksilöllisiä 

eivätkä vaikuta itse työn tekemiseen. Kaikista kansallisuusryhmistä löytyy kaikenlaisia 

tekijöitä. Ulkomaalaisissa työntekijöissä on se hyvä puoli, että he haluavat tehdä 

töitä, sanoi samainen esimies. Toisen esimiehen mielestä suomalaisten 

työntekijöiden kanssa on enemmän ongelmia kuin ulkomaalaistaustaisten 

työntekijöiden kanssa. Hän kertoi myös, että on paljon luottavaisemmalla mielellä 

viikonlopun päivystyksissä silloin, jos työntekijät ovat ulkomaalaisia, koska he tulevat 

varmemmin töihin. Yksi esimiehistä kertoi, että ulkomaalaiset työntekijät ovat 

joustavia, erityisesti afrikkalaiset ja aasialaiset. Eräs esimiehistä sanoi, että 

työntekijät suunnittelevat ja järjestelevät itsekin töitä, jotta pystyvät hoitamaan sekä 

sovitut työt että opiskelun. 

Esimiehet kokivat, että naisesimiehenä toimiminen ei sinänsä ole ongelma, mutta 

luottamus pitää ansaita pitkäjänteisellä työllä, tasapuolisuudella ja kielitaidolla. 

Heidän mielestä ohjaajana voisi olla vanhempi nainen, nuoret eivät ehkä saa 

samanlaista arvostusta. Nuorempaa voidaan pyytää treffeillekin. Naisesimiestä 

puhutellaan ”madamena” ja ”pokkuroidaan”. Vain muutama ulkomaalaistaustainen 

työntekijä oli kyseenalaistanut naisen esimiesaseman. 

Alussa asiakkat olivat olleet vastahakoisia hyväksymään ulkomaalaistaustaisen 

työntekijän, mutta nykyisin on lähes normaalia, että työntekijöinä on muitakin kuin 

suomalaisia. Asiakkaat ja työntekijät kommunikoivat pääsääntöisesti esimiehen 

kautta. Mikäli he kommunikoivat keskenään, niin kielenä käytetään joko englantia tai 

näytetään. Osa asiakkaista haluaa edelleen suomalaisen tai hyvää suomea puhuvan 

työntekijän. Joka kohteessa ei joko osata tai haluta puhua englantia. Onko myös niin, 

että tunnetaan pelkoa ulkomaalaista kohtaan? 

Asiakaspalautteita on tullut jonkin verran. Osa asiakkaista kokee, että siivooja haluaa 

olla näkymätön, vaikka saisi olla osa työyhteisöä. Joissakin asiakaspalutteissa ja 

laatukierroilla on tullut ilmi, että työntekijä on laiminlyönyt tehtäviään, esimerkiksi 

saniteettitilat ovat voineet jäädä toistuvasti siivoamatta. Onko niin, että niiden 
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siivous ”ei kuulu miesten töihin”? Toinen esimerkki koskee sisäänkäynnin mattojen 

imurointia, jossa työntekijän mielestä hän oli työn tehnyt ja täytyy olla niin, että joko 

asiakas tai esimies valehtelee. Imurointi oli katsottu valvontakamerasta, jossa näkyi 

imurin käyneen matolla, mutta mattoa ei oltu imuroitu. Esimies, joka tapauksesta 

kertoi, sanoi kieltämisen olevan erityisesti afrikkalaisten ja venäläisten tapa reagoida 

palautteeseen. Hänen mielestään aasialainen ja  puolalainen ”nöyrtyy”, myöntää 

asian ja kertoo selityksen, miksi laiminlyönti on tapahtunut. Suomalainen taas 

myöntää tapahtuneen ja pyytää anteeksi. 

Eräs asiakaspalute oli tullut  itse työn suorittamisesta, kun asiakkaan asiakkatkin 

olivat ihmetelleet käytäntöä. Siinä vettä oli kaadettu edeltä kannusta ja työntekijä 

tullut perässä ja kuivannut. 

Yksi haastateltavista esimiehistä kyseenalaisti ulkomaalaisten (työ)moraalin. 

Työajoissa huijataan ja toivotaan, että esimies tarkastaa työajat ja –kohteet 

huolimattomasti. Eräs huijaus oli tullut ilmi pysäköintikuitista eli edellisen työkohteen 

työaika oli päällä, kun seuraavan kohteen pysäköintiä maksettiin. Haastateltavan 

mukaan venäläiset ja virolaiset huijaavat kaikessa missä voivat. Tästä kerrottiin 

esimerkkinä oman auton pesu asiakkaan tiloissa työaikana. 

4.3. Haastateltava asiakas 

Asiakas edusti suurta organisaatiota. Asiakasta haastateltiin hänen työpaikalla ja 

haastattelu kesti vajaan tunnin.  

Asiakkaalla on ollut alun perin yrityksen omat siivoojat. Kullakin alueella oli ollut 

ainakin yksi siivooja. Pikku hiljaa siivoojat alkoivat tehdä parityönä partiointia ja pikku 

hiljaa kohteitakin tuli enemmän ja enemmän, kunnes siivoustyöt ulkoistettiin. 

Ulkoistamisen myötä tuli vastarintaa, koska työntekijät eivät olleet enää ”omia” ja 

vaikka työntekijät olivatkin aluksi suomalaisia. Ulkomaalaisia työntekijöitä on tullut 

koko ajan lisää, mutta he eivät ole herättäneet samanlaista vastustusta. 

Kielitaito tai sen puute on yksi ja ilmeisesti suurin hankaluus, koska työntekijä ei 

välttämättä ymmärrä suomea ja asiakas ei osaa tai halua kertoa asiaa englanniksi. 

Lähinnä tämä tulee ilmi silloin, kun pitäisi tehdä jotakin poikkeavaa tai yritetään 

neuvoa jonkun asian tekemisessä. 
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Asiakkaan näkökulmasta työntekjät vaihtuvat useasti ja saattaa olla, että työntekijä 

käy vain parin päivän keikalla. Asiakkaan mielestä olisi tärkeää saada pysyvät siivoojat 

kohteisiin, jolloin he oppisivat kohteen viikkorytmin ja erityispiirteet ja pystyisivät 

suunnittelemaan töitä sen mukaan. Erityisesti asiakas korosti perehdyttämisen 

merkitystä eli olipa työntekijä mistä kulttuurista tahansa, hänet pitää perehdyttää 

kunnolla sekä työn tekemiseen että työkohteeseen. Haastateltava oli sitä mieltä, että 

ihmiset tekevät yksilöllisesti töitä; toinen tekee paremmin kuin toinen, olipa 

kansallisuus mikä hyvänsä. 

Koska en saanut haastattelua muilta asiakkailta, lisään tähän vielä kommentteja, joita 

olen eri kohteesta kuullut asiakkaiden kanssa keskustellessani. Perehdytys nousee 

aina esille, eli asiakkaiden mielestä työntekijöitä ei ole perehdytetty kunnolla työn 

tekemiseen ja työkohteeseen.Työntekijät kertovat, että on perehdytetty, esimerkiksi 

kohteen edellinen siivooja on kertonut ja näyttänyt, mitä ja miten kohteessa 

toimitaan. Tämä ei koske ainostaan ulkomaalaisia työntekijöitä,  vaan kaikkia uusia 

kohteiden työntekijöitä. 

Kielitaito on toinen vakioaihe, josta keskustellaan asiakkaan kanssa silloin, kun 

kohteessa on ulkomaalaistaustainen työntekijä. Kaikki asiakkaat eivät joko halua tai 

osaa puhua englantia, ja usein ulkomaalaistaustainen työntekijä ei ymmärrä kaikkea 

suomeksi puhuttua – varsinkaan, kun kysymys voi olla ammattisanastosta. Useissa 

kohteissa asiakkaan työntekijät ovat vanhempia ihmisiä, joilla kielitaitoa ei 

välttämättä ole, ja aina ei haluta tai voida olla yhteydessä esimieheen tai ohjaajaan. 

4.4 Omat havainnot 

Omassa työssä perehdyttäjänä olen ollut tekemisissä sekä suomalaisten että 

ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa. Työkokemukseltaan työntekijöitä on ollut 

siivoustyössä vasta-alkajista kokeneisiin ”kehäkettuihin”, ikä on ollut nuorista lähes 

eläkeikään ja eri kansalaisuuksia ainakin kymmenkunta. Itse olen tehnyt siivoustyötä 

yli kolmekymmentä vuotta. 

Yleensä työhön lähdetään palvelukuvauksen kautta, koska perehdyttämään 

mennessäni menen outoon kohteeseen ja haluan tietää, mitä kohteessa pitää tehdä. 

Työntekijä voi kertoa sanallisesti työtehtävät tai hänellä voi olla käsinkirjoitettuna 
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yleisohje, jonka edellinen siivooja on kertonut. Voi siis olla niin, että kohteen 

työntekijä näkee siinä tilanteessa ensimmäisen kerran palvelukuvauksen ja sieltä 

saattaa löytyä töitä, mitä edellinen siivooja ei ole seuraajalleen kertonut. 

Työjärjestyssuositus on, että mennään puhtaasta likaisempaan ja kuivat tilat ensin, 

mikäli se on mahdollista ja työn joutuisuuden kannalta järkevää. Asiasta on saatettu 

keskustella tilaan tullessa, mutta usein se on unohtunut siinä vaiheessa, kun wc-tilat 

näkyvät. Ja wc-tiloissa tärkein ja usein ainoa puhdistettava on wc-istuin (työntekijän 

mielestä). ”Te suomalaiset olette niin tarkkoja”, sanoin eräs venäläisnainen, kun 

likaisella pyyhkeellä olisi lähtenyt wc-tilaa siivoamaan. Jostakin syystä siivoojien on 

vaikea ymmärtää sekin, että ne hanskat, joilla wc-tilat on pesty, ei siivota muita tiloja.  

Pesuaineen annostelu tuottaa ongelmia erityisesti ”vanhan ajan” suomalaisille 

siivoojille että ulkomaalaisille. L&T:n käyttämät pesuaineet ovat tiivisteitä ja 

yleisimmin 1 ml / l on riittävä. Työntekijät eivät ymmärrä tai usko, että pesuaineen 

valmistaja on testannut, mikä määrä riittää puhdistukseen ja annosteluohjeissa ei ole 

virhettä. Vaikka pesuainepullossa olisi annostelupumppu, niin siitä laitetaan 

”varmuuden vuoksi kerta kiellon päälle”. 

Veden käyttö siivouksessa on edellä mainituille ryhmille hieman haasteellista. Usein 

näkee, että työntekijä kastelee siivouspyyhkeet ja mopit – ei kostuta annettujen 

ohjeiden mukaan (jotka ovat yleensä nähtävillä seinällä). Tätä tehdään myös silloin, 

kun lattiat puhdistetaan ja hoidetaan koneellisesti. Työntekijä voi ottaa vettä vielä 

mukaansa ja tehdä pyyhkeelle tai mopille välihuuhteluita, koska on sitä mieltä, että 

välineitä ei ole tarpeeksi. Tai hän saattaa heittää sangosta vettä lattialle, että saa 

hangattua lattian puhtaaksi – kuten esimiesten kertomuksessa kuvailtiin. 

Moppaaminen on yksi haasteellisimmista töistä. Oman kokemukseni mukaan 

erityisesti aasialaiset käyttävät moppia kuten harjaa. Usein käy niin, että vartta ei 

säädetä omalle pituudelle sopivaksi, vaan se on liian pitkä. Oikea varren pituushan 

löytyy oman leuan ja nenän väliltä ja porrassiivouksessa työväline on alemmalla 

portaalla säätöä tehdessä kuten edellä on neuvottu. Liian pitkä varsi aiheuttaa 

ylimääräistä rasitusta käsille ja olkapäille – erityisesti silloin, kun pyyhe tai moppi on 

märkä. 
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Viimeisin perehdytettäväni kertoi osaavansa käyttää yhdistelmäkonetta. Annoin 

hänelle tehtäväksi puhdistaa sillä lattiat ja että hän itse laittoi koneen 

työskentelyvalmiiksi. Hän lähti lattianpesuun ja siinä huomasin, että koneesta puuttui 

kokonaan yksi osa. Koneen puhdistamisessa hän ei olisi huoltanut koneen kaikkia 

osia ohjeiden mukaan. Koneiden huoltamattomuutta näkee kentällä todella usein ja 

siihen syyllistyvät kaikki kansallisuudet. Selityksenä kuulee usein, että aika ei riitä 

kunnolliseen puhdistukseen. 

Pyykin pesu kuuluu työntekijän tehtäviin, mikäli kohteessa on siivouspyykille 

tarkoitettu pyykkikone. Sama työntekijä edellisestä esimerkistä oli pessyt pyykkiä, 

mutta halusi minun kertovan, miten pyykkikonetta käytetään ja miten eri 

siivouspyyhkeet ja mopit pestään. Kohteessa oli kuitenkin jo  pyykinpesun ohjeet 

valmiina seinällä. Asia käytiin monta kertaa läpi ja nyt vain voin toivoa, että hän on 

pessyt pyykkinsä oikein.  

Kielitaito, tai sen puute, on kaikkien osapuolten ongelma. Vaikka työntekijä osaa 

näennäisesti englantia, on ammattisanasto usein ongelmallista. Ne, jotka osaavat 

hyvin englantia, pystyvät itsekin päättelemään joitakin sanoja tai tietävät 

synonyymejä eri sanoille. Kielen murre ja aksentti ovat välillä hämääviä ja joidenkin 

kanssa on todella hankalaa keskustella jopa kasvotusten. Eräs tälläinen työntekijä 

kysyi minulta: ”Miksi esimieheni ei halua puhua minun kanssani puhelimessa?” En 

voinut vastata, että sinun kanssasi on haasteellista keskustella kasvotustenkin, koska 

työntekijä puhui erittäin aasialaisittain ja esimerkiksi r-kirjain ei kuulunut puheessa. 

Nuoremmat asiakkaat tai asiakkaan edustajat puhuvat pääsääntöisesti englantia ja 

kommunikoivat työntekijöiden kanssa. Monet ulkomaalaisista työntekijöistä sanovat 

ymmärtävänsä suomea – on hankala tietää, kuinka paljon tai vähän he ymmärtävät. 

Osa työntekijöistä käy suomen kielen kursseilla ja siksi olisi mukavaa puhua heidän 

kanssaan suomea – ainakin välillä. Osa työntekijöistä puhuu ainoastaan äidinkieltään 

ja toisena kielenä on joku muu kuin englanti, se asettaa haasteita perehdyttämiselle. 

Varsinkin opiskelijat tulevat ns. hyvistä tai rikkaista perheistä tai suvusta. Tämä on 

ehkä selityksenä sille, että ei ole totuttu ns. käytännön töihin ja oma ”hoksaaminen” 

puuttuu. Oman kokemuksen mukaan erityisesti Aasiasta tullevat ovat sukua toisilleen 

tai muuten tuttuja keskenään ja suosittelevat koulu- ja työpaikkoja toisilleen. 
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5 Johtopäätökset 

Haastatteliden ja omien kokemuksen perusteella tuotetaan parannusehdotuksia 

case-yritykselle. 

Ensimmäinen ehdotus liittyy kielitaitoon ja muiden kulttuurien tuntemukseen. 

Edellytyksenä on hyvä englannin kielen taito kaikilla osapuolilla ja jonkun olisi hyvä 

osata venäjää, arabiaa tai kiinaa. Tähän onkin havahduttu L&T:llä ja yhtenä 

työnsaantiperusteena tänä päivänä on englannin kielen taito. Ja kielitaito karttuu, 

mitä enemmän sitä käyttää. Toisaalta taas työntekijälle olisi hyvä, jos hän pystyisi 

harjoittelemaan omaa suomen kielen taitoa. Useat työntekijät käyvät suomen kielen 

tunneilla, varsinkin jos ovat jäämässä Suomeen ja hakemassa Suomen kansalaisuutta. 

Pääsääntöisesti kummallakaan osapuolella (työntekijällä ja työnantajalla) ei ole 

englannin kielen ammattisanasto hallussa, joten joudutaan näyttämään ”kädestä 

pitäen” ja yhdessä on löydetty nimi jollekin tai verbi tekemiselle. Yhteinen kieli on 

tärkeää myös työturvallisuuden kannalta. Työntekijän täytyy ymmärtää, miksi jotkin 

asiat ovat kiellettyjä, kuten varvassandaaleilla työskentely, tai miksi suojalaseja ja 

kestokäsineitä täytyy käyttää. 

Muiden kultturien tunteminen olisi tarpeellista siinä mielessä, että voitaisiin ottaa 

huomioon jo työvuorosuunnittelussa esimerkiksi rukoushetket ja mahdolliset  

juhlapyhät. Olemme työpaikalla keskustelleet siitä, että töitä hakiessa ”kaikki käy”, 

mutta käytännössä onkin sitten rajoitteita. 

Selkeät vastuualueet ovat erittäin tärkeitä monikulttuurisessa työyhteisössä. 

Johtajuus on oltava selvä eli työntekijöille on syytä painottaa, kuka on esimies ja 

kenen ohjeita noudatetaan. Ulkomaalaisille työntekijöille on syytä avata 

laajemminkin suomalaista työkulttuuria, lakeja ja asetuksia, koska syyt moniin 

ohjeisiin löytyvät sieltä eivätkä ole työnantajan keksintöä. 

Työn valvonta kohteissa tulee järjestää paremmin. Esimiehillä pitäisi olla aikaa ja 

mahdollisuuksia käydä kohteissa valvomassa työn tekemistä ja työn laatua 

muulloinkin kuin laatukierroilla. Ohjaajaa voi käyttää apuna eli hän voisi käydä 

piipahtamassa kohteissa silloin tällöin. Samalla hän pystyisi varmistamaan sen, onko 

työntekijä ymmärtänyt perehdytetyt asiat. Aina ei tarvitse odottaa palautetta 
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asiakkaan suunnalta, varsinkin negatiivisissä palautteissa saattaa olla ”kertymää” 

pitkältä ajalta ja jälkien korjaaminen ja luottamuksen palauttaminen saattaa kestää 

pitkään ja olla kallista. Työntekijälle on raskasta, jos saa aina huonoa palautetta, 

vaikka parhaansa yrittäisi. 

Edelliseen liittyen osassa kohteista on niin tiukat työajat, että niistä ei annetussa 

ajassa selviä -  ei vaikka kaikki tehtäisiin oikein ja ohjeiden mukaan. Tämä on 

valitettava ilmiö koko alalla ja tähän tulisi kiinnittää huomiota sekä palveluja 

ostavassa yrityksessä että palveluja myyvissä yrityksissä. Halvin hinta ei tässä 

tapauksessa ole laadun tae. 

Johdonmukaisuus kaikessa tekemisessä on oleellista ja tähän totta kai pyritään. 

Henkilökemia on ehkä syynä siihen, että toiset saavat enemmän anteeksi kuin toiset. 

Edelleen, vaaditaan kunnollinen alkuperehdytys, joka L&T:llä tapahtuu vuoden 2019 

alusta puhelimella ennen ensimmäistä työpäivää. Puhelimen kautta tapahtuvassa 

perehdytyksessä käydään läpi perusasioita kuten käytetäviä puhdistusaineita, 

välineitä ja koneita. Siellä kerrotaan siivoustyöstä yleensä, ergonomiasta ja 

työturvallisuudesta. Sisältöön kuuluu sekä tekstiä että videoita. Perehdytys on jaettu 

eri osiohin ja osioiden lopussa on testit, jotka täytyy suorittaa hyväksytysti ennen 

kuin pääsee jatkamaan. Puhelinperehdytys ei korvaa ihmisen antamaa perehdytystä 

ja kohdeperehdytys täytyy tehdä aina henkilökohtaisesti. Kohdeperehdytyksessä 

käydään läpi palvelukuvaus, pohjakartta, viikkosiivoukset ja muuta tärkeää tietoa 

kohteesta (esimerkiksi hälytyslaitteet). Olisi hienoa, jos kohteissa olisi jo valmiiksi 

englanninkieliset palvelukuvaukset, koska kääntäjä ei välttämättä tunnista kaikkia 

sanoja. Jos taas kerrot ja näytät yhdellä kertaa kaikki, niin ensimmäisenä työpäivänä 

tulee muutenkin niin paljon uutta asiaa, että ihminen ei voi muistaa kaikkea. Tämän 

takia kohdeperehdytykseen pitää varata useampi päivä aikaa. 

Hyvällä perehdyttämisellä voidaan ehkäistä työntekijöiden vaihtuvuutta ja 

sairauspoissaoloja. Työntekijöiden vaihtuvuus tai sairastavuus on ongelma sekä 

asiakkalle että työnantajalle ja se vaikuttaa myös yrityskuvaan. Useat pitkät 

sairauspoissaolot tai jatkuva vaihtuvuus pakottaa mahdollisten sijaisten puutteessa 

esimiehen tai ohjaajan kohteeseen töihin. Toisaalta olen sitä mieltä, että jokaisen 

esimiehen ja ohjaajan tulisi käydä kohteissa siivoamassa, niin he huomaisivat mm. 
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koneiden ja välineiden kunnon ja ajan riittävyyden – asioita, joita ei esimerkiksi 

laatukierrolla huomaa. 

Keskusteluissa sekä esimiesten että ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa on tullut 

usein esille miksi suomalaisia ei saa töihin esimerkiksi neljältä aamulla tai 

viikonloppuisin. Monet ulkomaalaiset opiskelijat tekevät töitä opiskelujensa ohessa ja 

pystyvät hoitamaan sekä työn että opiskelun. Onko yhtenä syynä se, että suomalaisia 

tuetaan rahallisesti opiskeluissa ja ulkomaalaisia ei?  

6 Pohdinta 

Onko puhtauskäsityksissä loppujen lopuksi eroa? Silmämääräisestä puhtaudesta 

voidaan olla samaa mieltä, mutta eroja löytyy siitä, miten haluttu puhtaustaso 

saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti. Suomalaisen siivoushistorian 

tietolähteiden mukaan muista kulttuureista tulleet ovat samalla tasolla kuin 

Suomessa oltiin 70 - luvulla. Tämä näkyy selkeimmin veden käytössä ja 

puhdistusaineiden annostelussa. 

Kuten jo teoriaosassa mainitsin, Suomessa puhtauteen käsitetään jopa mikrobilika. 

Se on ongelmallista muista kulttuureista tulleille työntekijöille. He haluavat pitää 

kestokäsineitä koko työvuoron ajan, ja samoilla käsineillä puhdistetaan kaikki tilat. 

Jos heillä on mahdollisuus käyttää kertakäyttökäsineitä, ne vaihdetaan ainoastaan 

rikkoutuessa eikä välttämättä esim. heti wc:n siivouksen jälkeen. On vaikeaa saada 

perille se ajatus, että vain puhtaalla voi tehdä puhdasta. Toki tämä ongelma on tullut 

vastaan myös joidenkin suomalaisten kanssa, mutta he ovat ymmärtäneet asian, kun 

on perusteltu, miksei niin voi tehdä. Osittain asia liittyy myös kostuttamiseen ja 

veden käyttöön siivouksessa. 

Useat muista kulttuureista tulleista työntekijöistä ovat ”hyvistä” perheistä eivätkä 

välttämättä ole tottuneet tekemään siivoustöitä kotonaan. Se näkyy siinä, että 

teoriassa työ osataan, mutta teoriaa ei osata tuoda käytäntöön. Asia tuli selvimmin 

ilmi erään työntekijän kanssa, joka opiskeli Suomessa työergonomiaa, muttei itse 

tehnyt töitä ergonomisesti. Tai kiinnitetään huomiota vaikkapa lattian puhtauteen, 

mutta kosketuspintoja  tai lasipintoja ei huomata pyyhkiä. 
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Jos kulttuuriin ei kuulu kysyä tai kyseenalaistaa annettuja ohjeita, niin tekemättömiä 

ja laiminlyötyjä töitä löytyy. Perehdyttäjä ei aina huomaa painottaa tärkeitä asioita ja 

jos perehdytys kestää vain yhden päivän, niin työntekijä ei voi omaksua kaikkea 

kerrottua.  Tämä tulee esille myös työvälineissä ja –koneissa. Niihin suhtaudutaan 

”hällä väliä”-asenteella, nehän ovat työnantajan omaisuutta – toisaalta ei sitten 

pyydetä uusia välineitä tai lisää työvälineitä, jos entinen rikkoutuu tai on 

huonokuntoinen. 

Olen oppinut, että paikalla ollaan viisi minuuttia ennemmin kuin viisi minuuttia 

myöhässä. Perehdyttämään mennessäni olen joskus odotellut työntekijää saapuvaksi 

jopa puoli tuntia, joskus illalla tai aamuvarhaisella. Toinen ääripää on se, että 

työntekijä on jo aloittanut työt, ja melkein joskus lopettanutkin, kun olen saapunut 

perille esimiehen tai ohjaajan kertomaan työaikaan. Suomalaisia tarvitsee 

harvemmin odotella.  

Jos entinen työntekijä on opettanut seuraavan työntekijän kohteeseen ja uusi 

työntekijä tekee annetun ohjeistuksen mukaan, niin mistä johtuu toisen saama 

reklamaatiomäärä? Onko syynä henkilökemia? Vai onko kysymyksessä sukupuoli, jos 

toinen on eri sukupuolta kuin toinen? 

Tutkimusta voisi jatkaa esimerkiksi siitä, onko sukupuolella tässä työssä merkitystä 

silloin, kun tehdään pääasiassa ylläpitosiivousta? Tai jos on, niin missä kohteissa? Tai 

minkälaista on olla mies naisvaltaisella alalla – alalla, joka ei ole kovinkaan haluttu ja 

arvostettu Suomessa (muuta kuin puheissa).  

Voitaisiin myös tutkia, miten suomalaisista vähemmistökulttuureista, kuten 

romaneista, on työllistytty tälle alalle. Myös vajaakuntoisten määrää siivoustyössä 

voisi kartoittaa: mitä he tekevät, minkälaisiin kohteisiin työllistyneet ja mikä on se 

syy, miksi ovat vajaakuntoisuuden statuksella.  

Miten itse suoriuduin tehtävästä? Ajallisesti tehtävä oli haastava, koska työni on 

epäsäännöllistä eli työvuorot voivat alkaa varhain aamulla, olla sekä aamu- että 

iltavuoro tai olla pelkästään iltavuoro (joka voi kestää alkuyöhön). Työssäni joudun 

matkustelemaan runsaasti ja voi olla, että lähden jo sunnuntai-iltana 

kohdepaikkakunnalle ja tulen sieltä vasta perjantaina iltapäivällä. Sen lisäksi työni 
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muuttui vuoden vaihteesta kouluttajaksi, ja koulutusmateriaalien opskeluun ja siihen 

liittyvään muuhun työhön on mennyt aikaa. 

Tehtävää aloittaessani luulin saavani haastateltavat työntekijät helposti ja että 

venäläistaustaisen työntekijän löytäminen  olisi helpointa. Käytännössä hän olikin 

vaikein löytää, samoin sopivia asiakkaita haastateltavaksi. Yksi syy siihen oli se, että 

haastatteluun sopiva valtakunnallinen asiakkuus loppui. 

Nyt, kun opinnäytetyöni on melkein valmis, olen todennut, että olisi ollut järkevää 

ottaa vapaapäiviä pelkästään tämän työn tekemiseen. 
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Liite 1. 

Haastattelukysymykset liittyen opinnäytetyöhön / Anna Limingoja 

Työntekijöille (Venäjä / Viro, Aasia (Nepal?), Afrikka tai Lähi – Itä. Työntekijät alla 

olevien esimiesten alueelta:  

1. Taustakysymykset: 

 Ikä ja sukupuoli 

 Mistä maasta haastateltava tulee? 

 Kauanko hän on ollut Suomessa ja kauanko tehnyt siivoustyötä? 

 Äidinkieli? Työkieli? 

2. Miten koet siivouksen työnä? Mitä mieltä olet siivoustyöstä? Mitä 

ajatuksia, tunteita? 

3. Kuka tekee omassa maassa siivoustyötä? Minkälaisissa olosuhteissa? 

Palkkaus? 

4. Onko saanut koulutusta siivoustyöhön? Onko perehdytetty? Kuka 

perehdytti? 

5. Oletko kaivannut  perehdytystä / koulutusta suomalaiseen työkulttuuriin 

ja siivoukseen? 

6. Minkälaisissa kohteissa työskentelee? 

7. Mitä asioita / tiloja pidetään kotimaassa puhtaana ja miten puhtaus 

saavutetaan? Entä mitkä asiat / tilat ovat likaisia ja miksi? Mitä eroja 

suomalaiseen kulttuuriin? 

8. Miten suhtautuu siihen, että on naisesimies ja / tai naisohjaaja? (huom! 

Onko iällä väliä?) 

Esimiesten kysymykset: 

1. Taustakysymykset: 

 Kauanko ollut siivoustyössä ja esimiehenä / ohjaajana? 

 Alaiset muita kuin suomalaisia, paljonko? Mistä kulttuureista? 

 Onko itse perehdyttänyt muista kulttuureista tulleita? Onko 

tullut ongelmia perehdytyksen aikana? 

 Millä kielellä? 

 Minkälaista kirjallista ohjeistusta on käyttänyt heidän 

ohjaamisessa ja perehdyttämisessä? Onko jäänyt kaipaamaan 

jotain materiaalia? 

2. Mitä eroja huomannut verrattuna suomalaiseen työntekijään? Vai onko 

eroja siisteyskäsitykseen liittyen? Aikakäsitys, siisteyskäsitys, ohjeet (jos 

muuttuu) 

3. Minkälaisia eroja eri kulttuureista tulleilla on siisteyskäsityksessä? 

4. Millä tavalla eri ulkomaalaistaustaiset suhtautuvat esimieheen? 

Asiakaskysymykset (asiakkaille, joilla ollut joko yhdestä tai useammasta 

haastattelumaasta ollut työntekijä). Asiakkaat y.m. esimiesten asiakkaita. 

1. Taustakysymykset: 

 Kauanko ollut ulkomaalainen / ulkomaalaisia siivoojia? Mistä 

maasta (jos tietää kansalaisuuden)? 

 Millä kielellä kohteessa kommunikoidaan siivoojan kanssa? 

2. Miten työyhteisössä on otettu vastaan ulkomaalainen työntekijä?  
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3. Onko eroavaisuuksia suomalaisten ja muiden kansallisuuksien välillä 

 Aikakäsityksissä 

 Siisteyskäsitykessä 

 Mahdolliset työn muutokset ja ohjeistusten muutokset? 


