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Minkälaisia osaamiskokonaisuuksia on syytä hallita nyt ja 
tulevaisuudessa, jotta selviät arjen siivoustyöstä? 

Mitä on se perusosaaminen, mitä alalle tulevat tarvitsevat? 

Miten rakennamme osaamispolut niin, että alalle saadaan työntekijät 
nopeasti työhön perusperehdytyksellä ja samalla avataan heille 
mahdollisuus täydentää puhtauden osaamista koko työuransa ajan. 

Mikä on osaamistarpeen merkitys alan vetovoimalle ja pitovoimalle?

Puhtausalan osaaminen nyt ja tulevaisuudessa

Outi Komi

Koulutusasiantuntija

Puhtausala ry



Rakennuksia vuonna 2020 oli  n. 218 000 
kappaletta ja niiden yhteispinta-ala oli  

n. 191500 000 m2 
Lähde: Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus

70 000 siivoustyötä tekevää, 
26 000 kiinteistöhuollon 

työntekijää ja esimiestä sekä 
5151 siivoustoimen esimiestä.

N 3,5 miljardia euroa, joka 
edustaa noin 12 prosenttia 

kiinteistön kaikista ylläpidon 
kustannuksista

Rakennuksiin on sitoutunut  
45 prosenttia 

kansallisvarallisuudestamme, eli 
noin 500 miljardia euroa

6 316 yritystä, joista 
Uudellamaalla toimii 2 378 

yritystä

Kaupallisen siivouksen osuus 
kiinteistöjen 

siivouskustannuksista kasvanut. 
Sen osuus on jo yli 80 %



• Työvoiman saatavuus ja houkuttelevuus

• Monimuotoisuus

• Teknologia ja robotiikka

• Osaamisen kehittäminen

• Vastuullisuus

• Siivottavuus / tilasuunnittelu

• Rohkeus / tulevaisuusnäkemys

Toimintaympäristön 
muuttumisen tarve

65 hlöä ei tee työtä
35 tekee työtä





OPPIMINEN
Oppiminen on tietojen, taitojen 
tai tapojen omaksumista. 
Oppiminen voi tapahtua joko 
opiskelemalla, opettelemalla tai 
harjoittelemalla, 
tai kokemuksen, esimerkin tai 
ympäristön vaikutuksen kautta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Harjoittelu


OSAAMINEN
Osaaminen on jonkin asian hallitsemista, 
joka mahdollistaa tietynlaisen toiminnan.  
Osaaminen on sen tiedostamista mitä, 
miksi ja miten jokin asia on.

Osaaminen koostuu:

- tiedoista eli faktoista

- taidoista, esimerkiksi ammatillisista 
taidoista tai 

- muista yleisistä taidoista kuten 
oppimiskyvystä, tietoteknisistä taidoista 
yms. 

- Osaamista ovat myös persoonalliset 
ominaisuudet kuten kokemus, 
toimintamallit, ote työhön tms.

- verkostoista



OSAAMINEN
Osaamisvaje

Työvoimapula

Osaamisen riittämättömyys

Osaamisen runsaus

Osaamisen moninaisuudesta 

Todistus, sertifikaattia tai testitulos

https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/#ajankohtaista

https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/#ajankohtaista


Ammatillinen osaaminen



LIKA

Puhtaus

Hygienia

Terveys

- Menetelmät



MATERIAALIT

Lattia, seinä, katto, kaluste



Työsuojelu, hyvinvointi, ergonomia



Puhtauden sanat

Puhtauden kieli

STD



OSAAMINEN NÄKYVIIN

Miten huomata yhä monipuolisempaa 
osaamista?

Koulutus, ammatti ja tutkinto

Tiedot, taidot, kokemukset,

Hiljaisesta tieto ja ymmärryksestä, joita 
meille elämämme aikana kertyy eri 
yhteyksissä.

työssä, opinnoissa, harrastuksissa ja 
arjen askareissa. Tästä laajasta ja 
moninaisesta kirjosta syntyy 
ainutlaatuisia osaamisyhdistelmiä.



OSAAMINEN JA 
HYVINVOINTI

Elinikäinen oppiminen Suomessa 
kysely (Sitra 2020).

Valtaosa vastaajista piti 
osaamista ja oppimista 
hyvinvointia lisäävinä tekijöinä



OPPIMISEN EDISTÄJÄT
Elinikäisen oppimisen motivaatio 
kumpuaa ensisijaisesti sisäisistä 
tekijöistä

Ihmiset kehittävät osaamistaan 
pärjätäkseen muuttuvassa maailmassa 
sekä kasvaakseen ihmisinä. 

Motivoituneet työntekijät, jotka 
innostuvat oppimisesta ja joilla on 
intohimoa kehittää työtään, on valtava 
resurssi työyhteisölle

Perehdyttäminen

Mahdollisuus oppia 
monipuolisilla tavoilla

Mahdollisuus toistaa, harjoitella



TULEVAISUUDEN 
OSAAMINEN

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/luupin-alla-millaista-osaamista-tarvitaan-vuonna-2035

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2022/luupin-alla-millaista-osaamista-tarvitaan-vuonna-2035


TULEVAISUUDEN OSAAMINEN



TULEVAISUUDEN 

OSAAMINEN
Digitaaliset 
kansalaistaidot:
- perusteiden hallinta

- digitaalinen lukutaito

- digitaalinen turvallisuusosaamine

- digitaaliset 
ongelmanratkaisutaidot

Resilienssiä vahvistavat 
osaamiset



DIGITAALISET TAIDOT
- Digitaaliset kansalaistaidot (perusteiden hallinta, digitaalinen lukutaito, 

digitaalinen turvallisuusosaaminen, digitaaliset ongelmanratkaisutaidot)

Digitaalinen murros edistää työn tuottavuutta ja hyvinvointia

Digikuilu ja syrjäytyminen

1. Kuilu - digitaalitekniikkaa työssään käyttävät / ei-käyttävät työssään. 
2. Kuilu  - kyky ja mahdollisuus käyttää digitaalitekniikkaa taitavasti ja 

monipuolisesti työssään / niiden, joilla tätä ei ole. 
3. Kuilu  - kykenevät hyötymään digitalisaatiosta vahvistamalla omaa asemansa ja 

mahdollisuuksiaan / ne, joiden asema ja mahdollisuudet pikemminkin 
heikkenevät. 

https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/digitalisaatio-kaikkien-kaveriksi

https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/digitalisaatio-kaikkien-kaveriksi


RESILIENSSIÄ VAHVISTAVAT 
OSAAMISET

Ennakointi

osaaminen

Sopeutumis

kyky

Kokeileva 

ajattelutapa
Itsensä 

johtaminen

Oman 

osaamisen 

ylläpito ja 

kehittäminen

Oppimiskyky



LISÄKSI
- Johtamisosaaminen 

- Laatuosaaminen - omavalvonta

- Ostamisosaaminen

- Rekrytointiosaaminen

- Perehdyttämisosaaminen

- Vastuullisuus (sosiaalinen vastuu)

- Työn monimuotoisuuden mahdollistaminen – osa-aikatyö→ täsmätyö

- Poisoppimisen taito

- Epävarmuustaitojen vahvistaminen

- Hyvinvointi, kuuntelu







Osaamispolku

Osaamis-

Kokonaisuudet 

+ testaus

Tutkinnon 
osa Koko tutkinto

PT, AT, EAT AMK Korkeakoulu

Organisaatioiden koulutukset

Oppisopimus
Koulutussopim
us

TE-toimistot



PUHTAUDEN URAPOLKU



Kiitos!
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