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Insta 800 uudistus



Insta 800 uudistus – mikä muuttuu? 

Uudistustyöryhmän jäsenet:

PJ Tarja Valkosalo, SSTL Puhtausala ry

Mari Ahlgren, Palmia Oy

Riitta Häyrinen, Puolustuskiinteistöt

Pirjo Jokinen, Ramboll Finland Oy

Sari Niinimäki, Atop Oy

Veli-Matti Simola, ISS Palvelut Oy

Annika Viljakainen, Jyväskylän kaupunki

sekä 

Sari Mattila, Marili Saarme ja Outi Komi 

SSTL Puhtausala ry



Historia Suomessa:
• Kansallinen konsensus standardin hyväksymisestä käyttöön vuoden 2012 

standardiuudistuksen myötä.

• Päätös vuonna 2013 pidetyssä keskustelutilaisuudessa standardin mukaisesta 
henkilösertifioinnin aloittamisesta, jotta standardin käyttö tulisi olemaan yhdenmukaista 
koko maassa.

• Henkilösertifioinnin käytäntöjä alettiin kehittää Inspecta Sertifioinnin kanssa (nyk. Kiwa).

• Uudistustyö v. 2022, jossa osaamisen osoittaminen uudistuu. Muodostetaan 
osaamiskokonaisuudet, moduulit. Henkilösertifioinnista luovutaan. 



• Standardissa kuvataan siivouksen teknisen laadun määrittely- ja 
arviointijärjestelmä, joka perustuu standardissa EN 13549:2001 
määriteltyihin yleisiin periaatteisiin.

• Standardissa kuvataan kaksi pääperiaatetta: 

✓ silmämääräinen tarkastus (ks. Std kohta 4 → ) ja 

✓ mittauslaitteiden käyttöön perustuva tarkastus (ks. std liite B). 

• Yksittäisen siivoustehtävän arvioinnissa voidaan käyttää jompaakumpaa 
periaatetta tai niiden yhdistelmää sen mukaan, mikä soveltuu arviointiin 
parhaiten.

• Tilojen tarkastusta voidaan täydentää mittauslaitteilla.

Mikä on INSTA 800 -standardi



Standardissa esitettyä järjestelmää voidaan hyödyntää:

• siivouksen teknisen laadun tarkastamiseen

• likatason tai likaantumisnopeuden arviointiin

• siivouksen lopputulosta koskevina vaatimuksina siivouspalvelujen 

suorittamisen ja tilaamisen sekä niihin liittyvien tarjousten yhteydessä

• tietyn laatutason saavuttamiseen tarvittavan siivoustoiminnan 

määrittelyyn sen osoittamisessa, miten eri siivoustoimenpiteet vaikuttavat 

saavutettavaan siivouksen tekniseen laatuun

• Standardin kuvaukset koskevat heti siivouksen jälkeen mitattua 
lopputulosta.

• Standardi ei käsittele siivoukseen liittyvien palvelujen mittausta ja 
valvontaa (esim. saniteettitilojen tarvikkeiden täydentäminen, roskakorien 
tyhjentäminen, kierrätettävän materiaalin käsittely jne.) Ne kannattaa 
sisällyttää palvelusopimukseen.

Mikä on INSTA 800 –standardi



Insta 800 -käytön hyödyt



INSTA 800 -osaamisen osoittaminen uudistuu

• Uudistus perustuu saatuun palautteeseen, tukiryhmän näkemykseen, 
toiminnan kustannuksiin sekä Instan käyttäjien keskustelutilaisuudesta 
2021 koottuun palautteeseen. 

• INSTA 800 -standardin käyttö on todettu yleisesti toimivaksi 
järjestelmäksi monissa organisaatioissa. 

• Uudistuksen tavoitteena on keventää ja helpottaa standardin 
käyttöönottoa. Samalla tavoitteena on standardin käytön 
laajentaminen. 

Insta 800 uudistus – mikä muuttuu? 



• Uusi järjestelmä pohjautuu opintokokonaisuuksiin, moduuleihin.

• Jokaisen moduulin osalta on määritelty yksityiskohtaisesti, mitkä standardin 
osat sisältyvät kunkin moduulin osaamisvaatimuksiin.

• Osaaminen todennetaan hyväksytyllä testillä tai käytännön näytöllä ja testillä 
moduulin kriteerien mukaisesti.

• SSTL Puhtausala ry hallinnoi järjestelmää sekä testejä ja myöntää 
osaamistodistukset.

• Henkilösertifikaattien myöntäminen on päättynyt keväällä 2022. Nykyisten henkilösertifikaattien 
voimassaolo jatkuu sertifikaatissa olevaan päivämäärään saakka. Jos henkilösertifikaatin voimassaolo 
on päättymässä, jatkohakemus osoitetaan SSTL Puhtausala ry:lle.

Insta 800 uudistus – mikä muuttuu? 



Insta 800 - moduulirakenne ja sisällöt 



Insta 800 - moduulirakenne ja sisällöt 



Insta 800 - moduulirakenne ja sisällöt 



Insta 800 - moduulirakenne ja sisällöt 



Insta 800 - moduulirakenne ja sisällöt 

Moduuli ei vielä käytössä



Insta 800 - moduulirakenne ja sisällöt 



Insta 800 –
moduulirakenne
ja sisällöt

https://puhtausala.sharepoint.com/sites/yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/General/Koulutukset/Koulutukset%202022/Insta%20uudistus%202022/Kouluttajien%20info%209.8.2022/Insta%20800%20kouluttajien%20info%209.8.2022%20moduulien%20standardit.docx?web=1
https://puhtausala.sharepoint.com/sites/yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/General/Koulutukset/Koulutukset%202022/Insta%20uudistus%202022/Kouluttajien%20info%209.8.2022/Insta%20800%20kouluttajien%20info%209.8.2022%20moduulien%20standardit.docx?web=1


• SSTL Puhtausala ry julkaisee verkkokoulutuksena

Puhtauden perusteet –moduulin. Se sisältää myös testin. 

• Moduulien koulutuksia järjestävät SSTL Puhtausala ry:n hyväksymät 

INSTA 800 -kouluttajat. 

✓ Nykyisten kouluttajien kanssa tehdään yhteistyösopimus. Ennen 

sopimusta varmistetaan INSTA 800 –osaamisen ylläpito.

✓ Kouluttaja suunnittelee koulutuksen sisällön ja toteutuksen siten, 

että tukiryhmän määrittelemät osaamisvaatimukset täyttyvät. 

✓ Kouluttaja organisoi ja arvioi näyttösuorituksen laadittujen ohjeiden 

mukaisesti, jos moduuliin liittyy käytännön näyttö

Insta 800 osaamisen hankkiminen ja 
osoittaminen



Insta 800 – testit, näyttö ja verkkokoulutus
Verkkokoulutusasema
Vakioidut näytot

Testin 

hyväksymisraja on 

80%

Rajaton 
määrä 

yrityskertoja

Testin 
tekoon 
aikaa 

90 min

Ei 
vielä 

https://xoompointproduction.ispring.eu/s?s=project%2Fcf0167fa-c160-11ec-9b78-722fc770143a%2Fa117792e-f77b-11ec-aed1-7a25d2338c1e
https://puhtausala.sharepoint.com/sites/yhteiset/Jaetut%20asiakirjat/General/Koulutukset/Koulutukset%202022/Insta%20uudistus%202022/Kouluttajien%20info%209.8.2022/INSTA%20800%20-uudistus,%20vakioidut%20näytöt%20liite%209.8.2022%20koulutus.docx


• SSTL Puhtausala ry organisoi testitoimintaa ja antaa 

todistuksen hyväksytystä testisuorituksesta. 

✓ Testiin voi osallistua ilman koulutusta tai koulutuksen 

yhteydessä. Siivousalan peruskoulutusta tai työkokemusta 

ei edellytetä.

✓ Todistus on voimassa viisi vuotta (5 v)

✓ Valvotut testit järjestetään sähköisesti sekä tarvittaessa 

paperitesteinä

Insta 800 osaamisen hankkiminen ja 
osoittaminen



Insta 800 osaamisen hankkiminen ja 
osoittaminen



Insta 800 – näyttö



• Kouluttajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut hyväksyttävästi kouluttamansa moduulin /-t, ja jolla on 
tukiryhmän edellyttämä kokemus INSTAn käytöstä. 

• Insta 800 -teknisen laadun arvioinnin koulutuspätevyyden edellytyksinä ovat:

✓ Vähintään kaksi (2) vuotta puhtausalan työkokemusta

✓ Vähintään yksi (1) vuosi Insta 800 -kokemusta

✓ Insta 800 Puhtauden perusteet -moduulin testin suorittaminen sekä sen moduulin testin/näytön suorittaminen, johon aikoo 
järjestää koulutusta, näyttöjä ja testejä.

• Kouluttajan kanssa tehdään yhteistyösopimus SSTL Puhtausala ry:n kanssa

• SSTL Puhtausala ry hyväksyy kouluttajat ja testien ja näyttöjen valvojat tukiryhmän kriteerien pohjalta.

• SSTL Puhtausala ry ylläpitää kouluttajarekisteriä. Koulutusten ja testien tarjoajien tiedot julkaistaan ry:n 
verkkosivuilla sovitusti.

Insta 800 Kouluttajana toimiminen

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fi-FI&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=84e0dfe4-65be-4b99-a89e-b01a8bc74290&subpage=design&id=j9Jc7LhzLUyUy6w90wRhhi7js2IDsAFJvwpqgTvESQ5UMTlPQVhLQTJDQUFCQ0VBSDJINlJCR0IwRi4u&topview=Preview


Voimassa oleva Insta-kouluttajan pätevyys

• Henkilösertifioituneet kouluttajat siirtyvät uuteen järjestelmään tekemällä yhteistyösopimuksen SSTL 
Puhtausala ry:n kanssa (ks. Ed.sivu). 

• Yhteistyösopimuksen tekevä kouluttaja täyttää ensin jatkohakemuslomakkeen.

✓ Entisellä tietotason 3 pätevyydellä saa pätevyydet neljään moduuliin (perusteet, arvioijan, arvioinnin 
suunnittelija, ostaja ja myyjä)

✓ Entisellä Tietotason 4 sertifikaatilla saa pätevyyden kaikkiin moduuleihin (ed. + mittalaitteet)

• Hakemus Insta 800 -kouluttajan pätevyys - jatkohakemus

✓ Insta 800 -kouluttajan pätevyys on voimassa 5 vuotta. 

✓ Jatkohakemuksen edellytyksenä on, että olet tehnyt Insta 800 -laadunarviointiin liittyviä töitä viimeisen 2 
vuoden aikana. Mikäli et ole tehnyt Insta 800 -laadunarviointiin liittyviä töitä viimeisen 2 vuoden aikana tai niitä 
on ollut erittäin vähän, voit uusia pätevyytesi Insta-testauksen kautta. Tarkempia tietoja antaa 
outi.komi@puhtausala.fi

Insta 800 Kouluttajana toimiminen

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=outi.komi%40puhtausala.fi&lang=fi-FI&origin=OfficeDotCom&route=Start&sessionid=0f9c8734-8148-4ab2-8aa4-20a4cf97277a&subpage=design&id=j9Jc7LhzLUyUy6w90wRhhi7js2IDsAFJvwpqgTvESQ5UQk9JMTcwOEpRUDlSR0g3MkFGWTU4VU1UMy4u&analysis=true&topview=Preview
mailto:outi.komi@puhtausala.fi


Hintoihin lisätään alv 24%

Kouluttajat hinnoittelevat koulutukset ja näytöt itse Puhtauden perusteet verkkokurssia lukuun ottamatta.

Insta 800 - hinnoittelu

Verkkokurssi 
ja testi 

50 € (3 kk)

Testi 
120 €

Testi 
180 €

Ei 
vielä

Testi 
100 €



Tukiryhmä

✓ Tehtävänä on ollut antaa tulkintoja standardin käytöstä. 

✓ Jatkossa tukiryhmän tehtäväalue laajenee mm. INSTA 800 -pätevyyden 
osoittamisjärjestelmän kehittämiseen ja laadun valvontaan ja jatkohakemusten kriteerien 
laadintaan. 

✓ Nykyisen tukiryhmän toimikautta jatketaan uudistusprosessin vuoksi.

✓ SSTL Puhtausala ry:n hallitus nimeää tukiryhmän jäsenet hakemusten perusteella kahdeksi 
vuodeksi (2 v) kerrallaan. Tukiryhmään toivotaan laajaa osaamiskokemus (ostaminen, 
palveluntuottaminen, koulutus, asiantuntijat)

Laajennettu tukiryhmä (perustetaan jatkossa)

✓ - tukiryhmä + kouluttajat + asiasta kiinnostuneet

Insta-foorumit



• Uusi INSTA 800 -osaamisen osoittamisen järjestelmä 
on valmis syyskuussa 2022

• Markkinointi ja viestintä alkaa syyskuussa

https://puhtausala.fi/tapahtumat/insta-800-standardi

• Lisämateriaalia Insta 800 kv-hankkeesta Cost Effective, 
Need Based Cleaning

Markkinointi ja viestintä

https://puhtausala.fi/tapahtumat/insta-800-standardi


Kiitos!

Mitä haluaisit kysyä 
tukiryhmän asiantuntijoilta?


