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✓Tarja Valkosalo

✓Outi Komi

✓Marili Saarme

✓Miia Manner

✓Aino Aho

✓Harri Piiparinen

✓Per-Olof Ekström

✓Sari Mattila

Esittelyt





SSTL Puhtausala ry – toiminnan kulmakivet 
vuodesta 1970.

• Puhtausalan ja jäsenten osaamisen 
kasvattaminen

• https://kauppa.puhtausala.fi/

Saatavana 

painettunatai e-kirjana! 

https://kauppa.puhtausala.fi/


SSTL Puhtausala ry 

• Alan innovaatioiden esilletuonti

✓ Näyttelyt, messut, tapahtumat

• Alan vaikuttavuuden lisääminen

✓ Verkostoyhteistyö

• Alan tieteellinen ja teknologinen 
tukeminen

✓ Hankkeet ja tutkimukset



SSTL Puhtausala ry 



– toimialan kehittäjä

VASTUULLISUUSOHJELMA



MITÄ
Parasta Puhtautta tarjoaa?

Ketterä

palveluliiketoiminnan 

kehitysprosessi
Opettaa omasta 

organisaatiosta 

ja parantaa 

kannattavuutta

Palveluntuottajat

erottuvat edukseen 

vastuullisuudella



Parasta Puhtautta -modulit



✓ Haluatko vaikuttaa ja kehittää puhtausalaa? SSTL 
Puhtausala ry:ssä vapautuu kaksi hallituspaikkaa 1.1.2023 
alkaen. Hae puhtausalan näköalapaikalle – pääset mukaan 
verkostomaiseen toimintaan ja toimimaan alan muiden 
osaajien kanssa. Hallituksen jäseneksi voi hakea henkilö, 
jolla on liiton henkilöjäsenyys tai yritysjäsenyys työnantajan 
kautta.

✓ Vapaamuotoiset hakemukset ja cv:t toimitetaan 20.9.2022 
mennessä toiminnanjohtaja Sari Mattilalle 
(sari.mattila@puhtausala.fi). Uudet hallituksen jäsenet 
valitaan SSTL Puhtausala ry:n syysliittokokouksessa 
8.10.2022. Hakemuksen liitteenä toimitetaan esittelyaineisto 
(1–2 powerpointin sivua) esitettäväksi liittokokouksessa ja 
valmistaudutaan esittäytymään joko paikan päällä tai 
etäyhteydellä.

Tervetuloa Puhtausala ry:n hallitukseen

mailto:sari.mattila@puhtausala.fi


✓ Aika: 8.10.2022
Paikka: Joensuu, hotelli Kimmel tai 
etäyhteys

✓ Ilmoittaudu syyskokoukseen

✓ Kokous on avoin Puhtausala ry:n 
henkilöjäsenille sekä yritysjäsenten 
edustajille. Kun olet ilmoittautunut, saat 
automaattisen vahvistusviestin. Viestissä on 
linkki, josta pääset muuttamaan tietojasi tai 
perumaan ilmoittautumisesi, jos sinulle tulee 
este. Linkki toimii ilmoittautumisajan 
loppuun asti.

✓ Etäyhteydellä osallistuvat saavat 
sähköpostiinsa osallistumislinkin kokousta 
edeltävänä päivänä. Kokousmateriaalit 
toimitetaan 3.10. mennessä 
ilmoittautuneille. Sen jälkeen lähetämme 
materiaalit ilmoittautumisen yhteydessä.

Tervetuloa syysliittokokoukseen

https://ssl.eventilla.com/event/bJYA7


✓ Aika: Keskiviikkona 12.10.2022 klo 9–15, 
etätapahtuma

✓ Tule inspiroitumaan Nostetta syksyyn! -
tapahtumaan, jossa Koti Puhtaaksi Oy:n Saana 
Tyni kertoo hyvästä työnantajakuvasta ja 
yrityskulttuurin merkityksestä puhtausalalle. 
Kuulet myös merkityksellisiä ja inspiroivia 
puheenvuoroja ympäristövastuullisuudesta 
(Oona Saarinen) ja puhtausalan 
digitaalisuudesta (Riku Moisio). Päivän 
päätteeksi Kaswu Oy:n Mikko Ojanen nostattaa 
tunnelmaa esihenkilöiden työtä tukevalla 
”Yhdessä enemmän, yhdessä paremmin” –
puheenvuorollaan. Päivän keskiössä on myös 
Puhtausalan ammattilaisen Mirja Liukon 
kuulumiset ja ajtukset!

Nostetta Syksyyn!





Esihenkilö- ja asiantuntijapäivät 26.1.-27.1.2023
Torstai 26.1.2023

8.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.30 Tervetuloa
Sari Mattila, SSTL Puhtausala ry
10.00 Digitaalinen murros puhtausalalla, osa 2
Tomi Teikko, yrittäjä, futuristi ja digitaalisten ihmiskeskeisten palveluiden arkkitehti
11.30 Puhtausala - vastuullisesta ostamisesta tabujen tulevaisuudesta
Teemaa alustavat Aino Aho, SSTL Puhtausala ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Sari Mattila, SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja – Suomi maailman siisteimmäksi ja puhtaimmaksi maaksi 
-luotsit
12.00 Puhtauspalvelujen ostamisen tulevaisuus – Case Senaatti-kiinteistöt
Kirsti Liljeroos, tuotepäällikkö, toimitilapalvelut, Senaatti-kiinteistöt
12.30 Lounas
13.30 Vastuullinen puhtaus elämäntyönä
Tarja Jantunen, toimitusjohtaja, vastuullisen puhtauden elämäntyöntekijä / Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut
14.15 Iltapäiväkahvi
14.30 Epävarmuuden sietäminen
Mari Rosendahl, Tiimi- ja organisaatiovalmentaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), Työelämän asiantuntija / Toisintekijät Oy
16.00 Päivän yhteenveto
16.15 Päivän ohjelma päättyy
19.00 Illallinen

Perjantai 27.1.2023

8.30 Aamukahvi
9.00 Rakennusten P1-laatutason loppusiivous ja testausjärjestelmä
Juha Takkunen, aluejohtaja ja puhtaudenhallinnan asiantuntija / Sirategroup Oy
9.45 Siivouksellisuuden huomiointi ja omavalvonta nykytekniikalla (puhuja täydentyy)
10.15 Kahvi
10.30 Puhdasta tulevaisuutta
Perttu Pölönen, futuristi, visionääri, tietokirjailija, Sävelkellon keksijä ja moniosaaja.

12.00 Vuoden esihenkilö -kilpailun voittajan julkistaminen / JHL, KITA, PALTA, PRO,SSTL
12.30 Lounas



Mikä on Puhtausalan esihenkilö -kilpailu?

Kunnianosoituksella halutaan korostaa laadukkaan 
esihenkilötyön merkitystä tuloksekkaan toiminnan ja 
henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Voittajalle on luvassa 
1000 euron palkkio sekä hienoja kokemuksia puhtausalan 
edustustehtävissä. Puhtausalan esihenkilön toimikausi on 
kaksivuotinen.

Puhtausalan esihenkilö -tunnustuksen saaja

• Toimii tuloksekkaasti – sekä suunnittelu että 
organisointi sujuvat

• Hänellä on hyvät vuorovaikutus-, asiakaspalvelu- ja 
yhteistyötaidot

• Panostaa aktiivisesti puhtausalan kehittämiseen

• Pystyy rakentamaan hyvän työilmapiirin ja tukee 
henkilöstöä yksilöllisesti, tai toimii muutoin 
poikkeuksellisen innostavasti esimiehenä

Puhtausalan esihenkilö



www.puhtausala.fi

Tilaa uutiskirje Nettisivuiltamme 
www.puhtaus.fi

http://www.puhtausala.fi/




E-kirjat



Kiitos!


