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Kastek Oy:n käynnistämä ja yhdessä Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa kehittämä
Hautomotoiminta on Puhtausalan Vuoden teko 2019. Puhtausalan Vuoden teko valittiin nyt kolmannen
kerran.
”Tämä oli iso juttu meille. Olemme panostaneet asiaan paljon, ja on hienoa, että se näin nyt huomioitiin. Ja
jos muutkin työyhteisöt saavat tästä nyt ideoita omien työntekijöidensä perehdyttämiseen, niin hieno juttu
sekin”, totesi palvelupäällikkö Tarja Pikarinen Kastek Oy:stä heti tulosten julkistamisen jälkeen. Tulos
julkistettiin SSTL Puhtausala ry:n toimistossa live-lähetyksenä maanantaina 2. joulukuuta.
Pikarisen mukaan heillä oli tavoite päästä Hautomotoiminnalla finaaliin.
”Siltä osin tavoitteemme oli jo täyttynyt lähetyksen alkaessa, mutta pakkohan se on myöntää, ettei mikään
ole niin kivaa kuin voitto”, hän kertoi.
”Meillä oli täällä live-lähetyksen aikana oma kisastudio, jossa jännitimme porukalla tuloksia. Heti tuloksen
julkistamisen jälkeen huusimme ”jee” niin kovaa, että studion ulkopuolelta alettiin ihmetellä, mitä me
oikein huudettiin. Meistä tuntui kuin olisimme voittaneet maailmanmestaruuden!”, Pikarinen nauraen
kertoi.
”Heti tulosten julkistettua saimme tekstarin KSAOlta, joka tässä oli merkittävä yhteistyökumppanimme. He
olivat myös katsoneet suoraa lähetystä julkistamistilaisuudesta”, Pikarinen kertoi.
Hautomo auttaa perehdyttämisessä
Kastekin yhdessä KSAOn kanssa kehittämä hautomotoiminta perustettiin uusien työntekijöiden
perehdytyksen tasalaatuisuuden takaamiseksi, työsuhteiden pysyvyyden parantamiseksi ja työhyvinvoinnin
nostamiseksi. Uusien työntekijöiden perehdytys oli kehittämiskohteena noussut aiemmin esille mm.
Kastekin henkilöstökyselyssä. Hautomotoimintaa alkoi suunnitella oma työryhmä.
Hautomossa saatava alkuperehdytys antaa uudelle työntekijälle perustiedot ylläpitosiivouksesta,
ateriapalveluista ja vuodehuollosta. Tämä keventää kuormitusta jatkoperehdytyksen osalta muun
henkilökunnan harteilta. Perehdyttäjä työskentelee ylimääräisenä vahvuutena opastettavan kanssa, jolloin
työkuormituskaan ei lisäänny muulla henkilökunnalla. Perehdytys jatkuu hautomon jälkeen vielä
kohdekohtaisilla ohjeistuksilla.
Hautomoa on tarkoitus hyödyntää myös nykyisen henkilökunnan perehdytyksessä.
Kastek Oy on Kymsoten konserniin kuuluva yhtiö, joka puhtaushuollon lisäksi tuottaa kiinteistö-, LVI-,
lääkintälaite- ja sähköautomaatiotekniikan palveluita sekä toimii rakennusprojekteissa ja
isännöintitehtävissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto on
noin 21 miljoonaa euroa.
Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO on monialainen oppilaitos, jossa opiskelee vuosittain runsaat 3000
nuorta ja aikuista ammatillisessa tutkintoperusteisessa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa.
Henkilökuntaa KSAOssa on noin 200. Monipuolisesta tarjonnasta koulutuksia on valittavana yli 60 perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Ammattilaisia valmistuu vuosittain yli tuhat.
Kaksi muutakin asiaa palkittiin
Puhtausalan vuoden teko 2019 -kilpailussa palkittiin myös kaksi muuta finalistia. Toinen palkituista on
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, jonka VR-sovellus ja Thinglink toimivat oppimista edistävinä
oppimisympäristöinä. Virtuaalinen oppimisympäristö leikkaussalisiivouksesta on kehitetty Riverian
kiinteistöpalvelualan tiimissä yhteistyössä Pohjois-Karjalan tukipalvelut Polkka Oy:n kanssa. Sovelluksen on
tehnyt opinnäytetyönään Karelia ammattikorkeakoulun opiskelija Samuel Hietalahti.

VR-sovellus on tehty palvelemaan sekä koulutuksen että työelämän tarpeita. Sovelluksen avulla opiskelijat
pääsevät ohjatusti tutustumaan leikkaussalisiivoukseen turvallisessa oppimisympäristössä. Sovellus on
mallinnettu aidossa toimintaympäristössä.
Riverian kehittämien Thinglink-oppimisympäristöjen avulla opiskelija hahmottaa kohteessa tehtäviä töitä
mm. videoiden avulla. Thinklinkin avulla Riveria on kehittänyt myös verkkokoulunsa sisältöjä.
Riverian Tilapalvelut / Puhtauspalvelut puolestaan palkittiin QR-koodein käyttöönotosta perehdytyksessä ja
opastuksessa. Koodit helpottavat opastusta eri puolilla kuntayhtymän tiloja, jotka ulottuvat koko
maakunnan alueelle.
QR-koodeja on tehty mm. koneiden opastukseen, muuttosiivouksen tueksi itselle ja asiakkaille. Jatkossa
koodeja tehdään lisää kattamaan laajemmin eri tiloja ja erilaisia pintamateriaaleja.

