
ALUEELLISET SIIVOUSKOULUTUKSET
SSTL Puhtausala ry:n alueelliset  
koulutukset siivoustyötä tekeville  
ja ohjaaville ovat käynnistyneet.  
Koulutusten tavoitteena on antaa 
ajanmukaista tietoa siivouksen  
perusteista ylläpito- ja perussiivouk-
seen, myöhemmin myös muihin  
aiheisiin. Koulutukset ovat  
ammatillista osaamista lisääviä ja 
ne toteutetaan vuorovaikutteisesti ja  
käytännönläheisesti.
 

             

Siivouksen perusteet
Koulutus antaa perustietoja hygieenisen, laaduk-
kaan, ergonomisen ja turvallisen siivoustyön teke-
miseen. Koulutuksessa opitaan ammattisanastoa, 
esivalmistellun siivouksen periaatteita, puhdistus-
aineiden merkitystä puhdistustapahtumassa sekä 
siivoustyön toteuttamista hyvää työtapahygieniaa 
noudattaen.

Koulutus sopii erinomaisesti vasta alalle tulleille, 
omaa osaamistaan päivittäville, kesätyöntekijöille ja 
myös muille, jotka kokevat tarvitsevansa osaamista 
ammatillisen siivouksen perusasioista. Koulutus to-
teutetaan hyvin käytännönläheisesti. Koulutuksessa 
siivoushenkilöstö saa ammatillista perusosaamista, 
joten esimerkiksi kohteiden haltuunottoon jää enem-
män aikaa, kun puhtaudenhallinnan perusosaaminen 
on jo olemassa.

KOULUTUKSEN KESTO JA HINTA
Koulutuksia voidaan järjestää joko aamu- tai iltapäi-
vällä, tai tilauskoulutuksissa sopimuksen mukaan.

Koulutuksen hinta on 60 € + alv /hlö, sisältää  
kahvituksen ja koulutusmateriaalin.

Katso uusimmat  
tapahtumatiedot 
puhtausala.fi/

koulutukset ja tapahtumat

OTA YHTEYTTÄ JA TILAA 
KOULUTUS ORGANISAATIOOSI!

Tilauskoulutuksia ja  
ryhmähinnoittelua voit tiedustella  
minna.kyllinen@puhtausala.fi

Voit myös tarjota koulutuspaikkaa 
johonkin avoimeen

koulutustapahtumaan.
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Puhki-hanke käynnistyi

Puhtausala kiinnostavaksi -hanke edistää alan 

tunnettuutta nuorten, maahanmuuttajien ja alan-

vaihtajien keskuudessa. Hankkeessa toimitaan 

läheisessä yhteistyössä muiden muassa perus-

koulun opettajien ja opojen, kotoutumiskoulutta-

jien ja uraohjaajien kanssa.

Puhki-hankkeessa kehitetään puhdistuspalvelualan oppimisympäris-

töjä, osaamisen tunnistamismenetelmiä sekä työpaikoilla järjestettä-

vää koulutusta yhteistyössä alan yritysten kanssa. Lisäksi tiedotetaan 

alan monipuolisista työmahdollisuuksista ja avoimista työpaikoista.

Hankkeen tavoitteena on alan koulutuksen vetovoimaisuuden 

kasvattaminen ja sen kautta osaavan työvoiman turvaaminen tule-

vaisuudessa.

Hankkeen toteuttavat 1.3.2019– 28.2.2021 Pohjois-Karjalan kou-

lutuskuntayhtymä Riveria, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Careeria 

sekä SSTL Puhtausala ry. Lisäksi hankkeessa on yhteistyökumppanina 

Kotityöpalveluyhdistys ry. Hanketta koordinoi Riveria ja hankkeen 

projektiasiantuntijana toimii Seija Ikonen.

Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston ja ELY-keskuksen osarahoitta-

ma. 

Puhki-hankkeen tavoitteet lyhyesti:

●  Puhtausalan koulutuksen vetovoimaisuuden kasvattaminen alu-

eellisten peruskoulujen, ammatillisen koulutuksen ja alan yritysten 

yhteistyötä tiivistämällä ja yhdessä kehitettävillä toimilla.

●  Puhtausalan työpaikoilla järjestettävän koulutuksen kehittäminen 

esimerkiksi digitaalisuutta lisäämällä sekä opiskelijoiden ja työpaik-

kaohjaajien osaamisen päivittäminen osaamiskartoitusten pohjalta 

osuvan ja ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi.

●  Puhtausalan koulutusten toteutussuunnitelmien ja oppimisym-

päristöjen kehittäminen ja tiedon jakaminen hankeverkostossa 

puhtausalan mielikuvan muuttamiseksi saadun palautteen pohjalta 

erityisesti liitännäisalat (rakennus-, kiinteistönhoito-, ravitsemus-, 

liiketalous- sekä sosiaali- ja terveysalat) huomioiden.

●  Puhtausalalle hakeutuvien henkilöiden osaamisen tunnistamisen 

menetelmien kehittäminen edelleen.

●  Viestintä ja tiedottaminen puhtausalan koulutus- ja työpaikoista 

sekä työelämälähtöisen oppimisen mahdollisuuksista koulutus- ja 

oppisopimuksen avulla.

●  Puhtausalan jatko-opiskelumahdollisuuksista kertominen, kohde-

ryhmänä erityisesti peruskoulun päättövaiheessa olevat nuoret, 

ammatinvaihtajat ja maahanmuuttajat.

Hankkeen etenemistä 

voi seurata osoitteessa puhki.fi .

25.5.2019 HELSINKI

Naisten Kymppi

5.9.2019 TAMPERE

Siivous epidemioiden aikana 

18.9.2019 HELSINKI

Puhtausalan innovaatiopäivä + koulutuksia

1.10.2019 HELSINKI

Monimuotoiset työyhteisöt puhtausalalla

11-12.10.2019 HELSINKI

Syyskokous ja jäsenetukoulutus pe 11.10.

sekä risteily pe-la 11.-12.10.

7.11.2019 TAMPERE

Haastavat siivouskohteet 

– Märkätilojen puhtaanapito

12.11.2019 HELSINKI  

Taloushallintaa puhtausalan esimiehille

2.12.2019 Puhtauspäivä

TAPAHTUMAT 2019
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Koulutuksia järjestetään läpi  
Suomen SSTL Puhtausala ry:n  

hyväksymien alueellisten  
kouluttajien toimesta.


