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INSTA 800 -uudistus 2022 - vakioidut näytöt  
 

Arvioijan moduuli 

Arvioinnin suunnittelijan moduuli 

Mittalaitteet-moduuli 

Ostajan ja myyjän moduuli   

 

Arvioijan moduuli 
- Käytännön näytön suorittamiseen annetaan aikaa kaksi tuntia. 

- Näyttö tehdään valvotuissa olosuhteissa. 

- Hyväksytyn suorituksen kriteerit on kuvattu alla olevassa taulukossa. 
- Näytön läpäisee, jos tenttijä hallitsee ”pitää osata”-sarakkeen osa-alueet. 
- INSTA 800 –standardikoulutuksen järjestäjä organisoi ja arvioi käytännön näytön.  
- Kouluttajan laatima aineisto säilytetään 12 kk kouluttajan omassa arkistossa. 

 
  

Osaamisvaatimus Hyväksytty suoritus / PITÄÄ 
OSATA 

Hyväksytty suoritus / 
HYVÄ OSATA 

1 Siivouksen teknisen laadun 
arviointi silmämääräisesti 
- vähintään kaksi 

laatuprofiilia 
- vähintään viisi 

tarkastusyksikköä 
- erikokoisia 

tarkastusyksiköitä 
(vähintään kaksi 
kokoluokkaa) 
 

- täyttää lomakkeen 
perustiedot ennen 
tarkastusta 

- tunnistaa helposti ja 
vaikeasti tavoitettavat 
pinnat sekä 
tavoittamattomat pinnat 

- havaitsee likaryhmän 1 
likakertymät  

- osaa arvioida pintalian 
määrän oikein  

- kirjaa likakertymät oikein 
lomakkeeseen 

- laskee likakertymien 
kokonaismäärän oikein 

- osaa ottaa huomioon 
mahdolliset lisävaatimukset 

 

- osaa liikkua tilassa 
oikein 

- tarkastaa 
pintaryhmät oikeassa 
järjestyksessä 

 

 - yksinkertainen 
näytteenottosuunnitelma  
 

- osaa tehdä tarkastuksen 
perustuen yksinkertaiseen 
näytteenottosuunnitelmaan 
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2 Kirjallinen yhteenveto 
tuloksista ja johtopäätökset 
käyttämällä standardin 
liitteitä D ja E 

- osaa tehdä oikeat tulkinnat 
laadun arvioinneissa 
saaduista tuloksista 

- osaa laatia 
tarkastusraportin: 

 
o tarkastuksen 

tarkoitus 
o kaikki tarkastukseen 

liittyvät 
erityisjärjestelyt, 
kohdat 5.1.2, 7.2.1 
ja liite A. 

 
Raportissa on oltava seuraavat 
tarkastukseen liittyvät tiedot: 
- tarkastusyksikköjen 

lukumäärä kussakin erässä 
(N) 

- tarkastettavaksi valittujen 
tarkastusyksikköjen 
lukumäärä (n) 

- hyväksymisluku (Ac) 
- hylkäysluku (jos käytetään 

kaksinkertaista 
näytteenottosuunnitelmaa) 

 
Tarkastuksen tuloksissa on 
ilmoitettava vähintään 
- kaikkien otosten tulokset 

(hyväksytty tai hylätty) 
- hyväksyttyjen tai hylättyjen 

tarkastusyksikköjen määrä 
kussakin otoksessa 

- edellä mainittujen tietojen 
seuraukset, kuten 
mahdollinen ylimääräinen 
laadunvalvonta tai 
tarkastuksen 
keskeyttäminen. 

 
 
 
 
 
 
- tarkastuksen 

suorittaneiden 
henkilöiden sekä 
vastuuhenkilöiden 
nimet 

- tarkastettava 
alue: yritys, 
osoite, kerros 

- tarkastuksen 
päivämäärä ja 
kellonaika 

 

 

• Apuvälineet, joita on lupa käyttää kokeessa: 
- INSTA 800-standardi 
- INSTA 800- kurssimateriaali 
- Standardin lomakepohjat  
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Arvioinnin suunnittelijan moduuli   
- Käytännön näytön suorittamiseen annetaan aikaa kaksi tuntia. 

- Näyttö tehdään valvotuissa olosuhteissa. 

- Hyväksytyn suorituksen kriteerit on kuvattu alla olevassa taulukossa.  

- Näytön läpäisee, jos tenttijä hallitsee kaikki ”pitää osata”-sarakkeen osa-alueet. 
- INSTA 800 –standardikoulutuksen järjestäjä organisoi ja arvioi käytännön näytön. 

- Kouluttajan laatima aineisto säilytetään 12 kk kouluttajan omassa arkistossa. 

 

Osaamisvaatimukset Hyväksytty suoritus/ PITÄÄ 
OSATA 

Hyväksytty suoritus/ 
HYVÄ OSATA 

 Näytteenottosuunnitelman 
laatiminen 

• Silmämääräinen 
tarkastus 

• Yksinkertainen ja  

• Kaksinkertainen  

• Kokonaistarkastus 

• Ositettu osanta 

• Pölymittaus 
AQL:n hallinta 
Tarjousasiakirjat ja 
palvelusopimus 
 
Voi olla esimerkkikohde, 

kokomäärää ei ole rajoitettu 

 

Näytteenottosuunnitelman 
laatiminen 

• Silmämääräinen 
tarkastus 

• Yksinkertainen ja  

• Kaksinkertainen  

• Kokonaistarkastus 

• Ositettu osanta 

• Pölymittaus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQL:n hallinta 
Tarjousasiakirjat ja 
palvelusopimus 
 

    

 
• Apuvälineet, joita on lupa käyttää kokeessa: 

- INSTA 800-standardi 
- INSTA 800-kurssimateriaali 
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Mittalaitteet-moduuli 
 

- Käytännön näytön suorittamiseen annetaan aikaa kaksi tuntia. 

- Näyttö tehdään valvotuissa olosuhteissa. 

- Hyväksytyn suorituksen kriteerit on kuvattu alla olevassa taulukossa.  

- Näytön läpäisee, jos tenttijä hallitsee kaikki ”pitää osata”-sarakkeen osa-alueet. 
- INSTA 800 –standardikoulutuksen järjestäjä organisoi ja arvioi käytännön näytön. 

- Kouluttajan laatima aineisto säilytetään 12 kk kouluttajan omassa arkistossa. 

 

Osaamisvaatimus Hyväksytty suoritus / PITÄÄ 
OSATA 

Hyväksytty suoritus 
/ HYVÄ OSATA 

1 Pölyn mittaaminen 
tilassa/tiloissa kovilta 
pinnoilta 
 

- käyttää laitetta oikein 
- tekee riittävän määrän 

mittauksia 
- tekee mittaustuloksista 

oikeat tulkinnat annettuun 
laatutasoon verrattuna 

 

-  

2 Raportin laatiminen Raportointi johtopäätöksineen  
- Raportointi standardin 
mukaisesti (kohta B.1.8)   

 
 

    

 

• Apuvälineet, joita on lupa käyttää kokeessa: 
- INSTA 800-standardi 
- INSTA 800-kurssimateriaali 
- Laskin, jotta voidaan laskea mittalaitteista saadut tulokset 
- Mittalaite INSTA 800 mukaan 
- Raportointipohja/lomake, jotka kuvattu standardissa 
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Ostajan ja myyjän moduuli (ei vielä Insta 800 -osaamisen toteutuksessa) 

 
 


