Tukena urallasi puhtausalalla

T ukena urallasi puhtausalalla
SSTL PUHTAUSALA RY on koulutus- ja neuvontajärjestö,
joka auttaa puhtausalalla toimivia ihmisiä kehittymään ja
etenemään urallaan. Olemme yleishyödyllinen ja puolueeton
liitto, joka edunvalvonnan sijaan on keskittynyt jäsentensä
ammatillisen osaamisen tukemiseen.
Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1970, joten takanamme
on jo 50 vuotta työtä puhtausalan kehittämiseksi. Edustajamme toimivat asiantuntijoina useissa alan kehityshankkeissa. Kansainvälistä yhteistyötä teemme pohjoismaisen
puhtausneuvoston (NRR) jäsenenä.
Yhdistämme puhtausalasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset ja yhteisöt. Jäseneksemme voi liittyä kuka
tahansa, joka toimii tai on joskus toiminut puhtausalalla tai
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on muuten kiinnostunut alasta ja sen kehittämisestä.
Meillä on noin 1 500 henkilöjäsentä ja noin 100 yritysjäsentä.
Yhdistykseemme kuuluu 12 paikallista jäsenyhdistystä sekä
valtakunnallinen senioreiden yhdistys.

”

Autamme puhtausalalla toimivia ihmisiä
ammatillisessa kehittymisessä ja uralla
etenemisessä.

Kuvagalleria

Katso videomme!

a

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo
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E simerkkejä SSTL Puhtausala
ry:n toiminnasta

Tule mukaan!
Yhdistyksemme jäsenenä olet mukana
kehittämässä puhtausalaa ja saat ajantasaista tietoa oman ammatillisen osaamisesi tueksi.

• Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen.
Järjestämme koulutuksia, myönnämme stipendejä ja
ammattitutkintomerkkejä sekä jaamme apurahoja
puhtausalaan liittyville tutkimusprojekteille.

Henkilöjäsenenä saat mm. seuraavat edut:

• Julkaisemme alan ammattikirjallisuutta ja Puhtausala-lehteä.

• Puhtausala-lehden viidesti vuodessa
• Alennusta SSTL Puhtausala ry:n
tuotteista
• Tapahtumia, tutustumiskäyntejä ja retkiä
edullisesti tai jopa veloituksetta
• Paikallisyhdistysten omia etuja
• Alennusta yhteistyökumppaneidemme
tuotteista ja palveluista
• Kausiluontoisia jäsenetuja

• Tiedotamme alan ajankohtaisista asioista mm. uutiskirjeessä,
ammattilehdessä ja sosiaalisessa mediassa.
• Järjestämme eri puolilla Suomea vuosittain useita
tapahtumia, joista merkittävimpiä ovat Esimies- ja asiantuntijapäivät, Finnclean-messut sekä miniClean-tapahtumat.
Lisäksi järjestämme runsaasti ajankohtaisia lyhytkoulutuksia. Useimpiin koulutuksiimme voi osallistua myös videoyhteyden välityksellä.
• Tarjoamme monipuolista puhtausalaan liittyvää neuvontaa.
Kattavasti tietoa alasta löytyy esimerkiksi ylläpitämästämme
Puhtausalan tietopankista eli Puhtauspankista, nettisivuiltamme sekä
Puhtausala-lehdestä. Myös toimihenkilömme auttavat mielellään
kaikenlaisissa kysymyksissä.
• Vaikutamme aktiivisesti siihen, että puhtausalan arvostus kasvaa
ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa. 360º
KuvaCinemagraafi
panoraama

galleria

Kuvake

Lue lisää ja liity jäseneksi:
www.puhtausala.fi/yhdistys/
henkilojasenet
Snapvideo

Kestävän kehityksen ja puhtausinnovaatioiden edelläkävijä
TASKI swingobot 2000

Diversey Oy | SUOMI

diverseysolutions.com/fi
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Maailman
ostetuin
siivousrobotti!

TWISTER by Diversey
Lattian peruskunnostukseen
ja hoitoon.
ttisen
Timan ttiat!
la
t
a
puhta

SURE-tuotesarja
– 100 % biohajoava

P uhtausala-lehti
Puhtausala on aikaansa seuraava puhtausalan luetuin
ammattilehti, joka on perustettu vuonna 1970 (aluksi
nimellä Siivoussektori). Puolueettoman lehden teemoja
ovat muun muassa puhtausalan kehitys, työhyvinvointi,
koulutus, tutkimus sekä yrityselämään liittyvät asiat.
Puhtausala-lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Vuoden
2020 ensimmäisessä numerossa on laaja artikkeli liiton
ja lehden 50-vuotisesta historiasta.

”

Kaikki jäsenemme saavat
Puhtausala-lehden jäsenetuna,
ja lisäksi näköislehti on luettavissa
nettisivujemme kautta.

DigiPuhtausala-sivusto tuo alan ajankohtaiset uutiset ja
tapahtumat maksutta kaikkien ulottuville.
DigiPuhtausala löytyy osoitteesta
www.puhtausala.fi/tiedotus/digilehti.
360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

TUTUSTU LAAJAAN KOULUTUSTARJONTAAMME
ja hae mukaan www.tts.fi/talonrakennusala
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L iiton tapahtumia
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1970

SSTL Puhtausala ry ja Siivoussektori-lehti (nyk.
Puhtausala) perustetaan.

1971

Ensimmäinen opintomatka Leningradiin. Alan perusopas
Siivoustyön käsikirja ilmestyy.

1974

Matka siivousalan suurmessuille Dallasiin.

1981

Ensimmäiset Finnclean-messut järjestetään Jyväskylässä.

1986

Siivoussektori Oy perustetaan huolehtimaan liiton
arvonlisäverotuksen alaisesta toiminnasta, kuten julkaisutoiminnasta ja tapahtumajärjestämisestä.

1995

Ensimmäinen ammattisiivouksen kansainvälinen
kongressi Cleaning in Tomorrow’s World järjestetään.

1998

Ensimmäinen miniClean-koulutus- ja näyttelytapahtuma
järjestetään. Lapsille ja nuorille suunnatun siisteyskampanjan keulahahmo Sipi Sammakko syntyy.

2003

Ensimmäiset vuotuiset Puhtausalan esimiespäivät
järjestetään. Myöhemmin nimi muuttuu Puhtausalan
esimies- ja asiantuntijapäiviksi.

2015

Valtakunnallisen Puhtauspäivän viettäminen alkaa.

2020

SSTL Puhtausala ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Vuosi
huipentuu 10.10.2020 Helsingin Paasitornissa Passion for
Puhtaus -seminaarin ja gaalaillallisen merkeissä.
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-luvulla

s

1930
–1940

-luvuilla

Vähäiset rahat ja raaka-aineet käytetään ensisijaisesti ruokaan ja
vaatteisiin. Siivoustarvikkeita tuodaan kotoa, saippuaa keitetään
itse ja esimerkiksi virastoissa virkailijat tuovat siivoojille riepuja.
Työtä tehdään urakalla iltaisin ja aamuvarhain.

1950

Naiset hakeutuvat työelämään. Isot virastot ja yritykset ovat valmiit
jättämään siivouksen ammattilaisten käsiin. Siivouksesta alkaa
tulla oikea ammatti, mikä käynnistää alan vauhdikkaan kehityksen.

1960

Siivous aletaan keskittää omaksi yksikökseen pois virastoilta ja
vahtimestareilta. Tavoitteina ovat osaamisen lisääminen, säästöjen tavoittelu sekä joustavampi ja tehokkaampi töiden järjestely.
Ammattimaisuus lisääntyy.

-luvulla

-luvulla

0
|K

1970

Kehitetään menetelmä- ja aikastandardit mittaamaan siivoojien
työmäärää. Seurauksena myös alan menetelmät ja välineet kehittyvät.

1980

Työssä aletaan painottaa asiakaslähtöisyyttä. Vedensäästöön
ryhdytään kiinnittämään huomiota, ja ensimmäiset hajusteettomat
pesuaineet tulevat markkinoille.

1990

Vahvojen puhdistusaineiden käyttö vähenee uusien innovaatioiden
(mm. mikrokuitu ja höyrypuhdistus) ansiosta. Siivoustöiden ulkoistaminen laajenee.

2000

Työterveys ja -turvallisuus sekä ympäristöasiat nousevat alan
yleisiksi kehityskohteiksi. Puhtaustason mittaaminen ja laaduntarkkailu kehittyvät.
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-luvulla

B

Tietoisuus tartuntatautien leviämisen syistä ja hygienian merkityksestä terveydelle alkavat asettaa vaatimuksia siivouksen laadulle.
Niukkojen resurssien vuoksi siivouksen tarpeellisuutta on kuitenkin
harkittava tarkoin.

-luvulla

-luvulla
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2010

-luvulla

Puhtausviikko, Puhtauspäivä ja Puhtausalan esimies -kilpailu
lanseerataan nostamaan alan arvostusta. Modernin teknologian
hyödyntäminen työssä lisääntyy.
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S inä Puhtausalan ammattilainen, Sinulla on paikka joukossamme
SSTL Puhtausala ry on aktiivinen ja puolueeton
puhtausalan liitto.

asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi
RT-kortistot, rakentaminen, sisäilma-asioiden
hoitaminen ja alan koulutuksen kehittäminen.

Järjestämme energisiä ja ajankohtaisia
tapahtumia ja koulutuksia, joissa alan
henkilöstöllä on suuri rooli. Sinun
mielipiteelläsi on meille merkitystä.
Olemme mukana myös kansainvälisissä työryhmissä ja hankkeissa ja
kehitämme alaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä vaikkapa
Insta800, Puhki-hanke ja VR-leikkaussalimallinnus 3D-tekniikalla.

Mitä enemmän meitä on saman
liiton alla toimimassa, sitä paremmin
tulemme nähdyiksi ja huomioiduiksi
esimerkiksi rakennus- ja tilasuunnittelussa.
Mitä enemmän meitä on yhdessä, sitä
vahvempi on voimamme edistää alamme
toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

Parhaiten pääset kertomaan odotuksesi ja toiveesi
liittymällä jäseneksemme ja tulemalla mukaan tapahtumiimme ja koulutuksiimme.

Odotan näkeväni Sinut pian SSTL Puhtausala ry:n toiminnassa!

Mitä enemmän meitä on samassa joukossa, sitä paremmin
meitä kuunnellaan puhtausalaan ja siivoukseen liittyvissä

- Marja Mäkkeli, puheenjohtaja

Liity jäseneksi osoitteessa
www.puhtausala.fi!
360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Tutustu verkkokauppaamme!
TOIMISTO- JA PORRASSIIVOUKSEN SEKÄ
TEOLLISUUSSIIVOUKSEN ASIANTUNTIJA
LTQ-Partners Oy
Sorvaajankatu 15, 00880 Hki | 020 7417150 | LTQ.FI
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www.finntensid.fi

53
T ervehdys SSTL Puhtausala ry:stä
SSTL Puhtausala ry:n henkilöjäsenet yhdessä
jäsenyrityksien henkilökuntien kanssa
kattavat suuren osan koko Suomen
puhtausalan piirissä toimivista ihmisistä.
Toki monet jäsenyritykset ja -yhteisöt
toimivat useilla eri toimialoilla, joten
suoraa yhteyttä puhtausalaan niiden
koko henkilökunnalla ei varmaan ole,
mutta isolla osalla on.
Vaikuttamisemme näkyy parhaiten henkilöjäsentemme keskuudessa. He saavat
kotiinsa Puhtausala-ammattilehtemme, uutiskirjeen ja jäsenkirjeen sekä ovat suoraan yhteydessä yhdistykseen osallistumalla alueyhdistyksien
toimintaan ja liittokokouksiimme. Monet jäsenemme osallistuvat myös järjestämiimme koulutuksiin ja tapahtumiin.
Yritysjäsenille yhdistyksemme tarjoaa kontaktipinnan
puhtausalan kaikilla osa-alueilla. Heille tarjoutuu myös
mahdollisuus esittää puolueettomalla foorumilla uusia innovaatioita tai kertoa toiminnastaan.
Miksi puhtausalaa varten perustettiin 50 vuotta sitten
yhdistys? Puhtausalalla työskentelevät kuuluvat moniin
ammattiliittoihin tai työnantajaliittoihin, mutta näille liitoille

puhtausala on aina vain osa suurempaa kokonaisuutta. Näin on nykyään, ja näin oli myös
50 vuotta sitten.
Perustetun yhdistyksen tarkoituksena
oli siivousalan ammattitiedon ja
-taidon lisääminen sekä siivousteknisten kysymysten parissa toimivien
henkilöiden ja yhteisöjen kokoaminen
yhteistoimintaan, kirjoitti Matti Kauppi
yhdistyksen 25-vuotishistoriikissa.
Tavoite on edelleen ajankohtainen.
Ammattitietoa ja -taitoa tarvitaan yhä
enemmän nykyään, esimerkiksi esille tulleiden
ympäristö- ja sisäilmakysymysten kohdalla. Tietämys
esimerkiksi puhdistusaineiden oikeasta käytöstä ja eri
materiaalien kierrättämisestä on noussut ajankohtaiseksi.
Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti myös kiinteistöihin
sidotun kansallisvarallisuutemme säilyttäminen,
johon pintojen oikea puhtaanapito ja hoito vaikuttavat.
50-vuotias SSTL Puhtausala ry tukee toiminnallaan alalla
toimivien ihmisten osaamisen kehittämistä ja urakehitystä.
Tavataan tapahtumissa!

- Per-Olof Ekström, toiminnanjohtaja

Hyvinvointia elämään – Puhtaasta Ilosta
www.puhdasilo.fi

www.phpalvelut.fi
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(c) Dastia-Siivous Oy

M onipuolinen puhtausala
Puhtausala on monien mahdollisuuksien ala. Siivoustyötä tehdään kaikkialla, missä ihmisiä liikkuu – ja myös
sellaisissa paikoissa, joihin vain hyvin harvoilla on pääsy.
Koulutetulla siivoojalla on hyvät mahdollisuudet valita
työpaikkansa ja siivouskohteensa oman mielenkiintonsa
mukaan.
Puhtausalalla toimivat pitävät työn parhaina puolina
itsenäisyyttä ja oman työn jäljen näkemistä. Omatoimisen
työskentelyn lisäksi tehdään monesti tiivistä yhteistyötä
oman työparin tai tiimin kanssa.
Siivoustyö on usein asiakaspalvelutyötä ja tarjoaa mahdollisuudet oma-aloitteiseen ja vastuulliseen toimintaan.
Työt on helppo sovittaa joustavasti oman elämäntilanteen
mukaan, ja mahdollisuudet kehittää ammattitaitoa sekä
edetä esimies- ja johtotehtäviin ovat erinomaiset.

10

Siivooja voi työskennellä mm.
• majoitusliikkeissä (hotellit)
• sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa
(koulut, sairaalat, päiväkodit, vanhainkodit)
• teollisissa tuotantolaitoksissa (tehtaat)
• liikennevälineissä (junat, bussit, laivat, lentokoneet)
• liikuntatiloissa (kuntosalit, uimahallit)
• vapaa-ajanviettopaikoissa (kauppakeskukset,
elokuvateatterit, kirjastot)
• ihmisten kotona (kotisiivoukset)

”

Koulutetulla siivoojalla on hyvät mahdollisuudet valita työpaikkansa oman mielenkiintonsa mukaan.

Raikkaudella, Fresh House.
Fresh House on siivouspalveluihin erikoistunut perheyritys
Helsingissä. Palvelemme yritysasiakkaitamme eri puolilla
pääkaupunkiseutua kaikissa puhtaanapitoon liittyvissä asioissa,
lähes 30 vuoden kokemuksella.

Tutustu tarjontaamme:

freshhouse.fi
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Ä ärimmäisen tärkeää työtä
Puhtaus on tärkeää koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Hyvin hoidettu siivous mahdollistaa
sujuvan arjen, ja lisäksi se tuo viihtyisyyttä, lisää turvallisuutta ja ylläpitää terveyttä. Jos
siivous jäisi tekemättä, monet toiminnot pysähtyisivät kokonaan esimerkiksi sairaaloissa.
Siivouksella on suuri merkitys muun muassa epidemioiden ehkäisyssä, sisäilman parantamisessa, kemikaalikuorman pienentämisessä sekä kiinteistöjen kunnon vaalimisessa.
Laatua arvioidaan tarkasti, ja monissa kohteissa säännöllinen puhtausnäytteiden
ottaminen on olennainen osa työtä.
Työelämä on viime vuosikymmeninä kokenut suuren murroksen, ja monet ammatit
ovat hävinneet. Siivoustyötä tarvitaan kuitenkin aina. Työskentelytavat, välineet,
koneet ja puhdistusaineet ovat toki kehittyneet selvästi ja vähentäneet työn
fyysistä kuormitusta. Esimerkiksi siivouskoneissa robotiikkaa on hyödynnetty paljon. SSTL Puhtausala ry on mukana alan toimintaa kehittävissä
hankkeissa. Jäsenet pääsevät ensimmäisinä kuulemaan tarkemmin
hankkeiden tuloksista.

”

Valtaosa puhtausalalla toimivista pitää
työstään. Työ on itsenäistä, ja oman
työn jäljen näkee heti. Lisäksi ala pitää
sisällään valtavan kirjon erilaisia työtehtäviä, urapolkuja, toimijoita, tapahtumia
ja mahdollisuuksia.

www.orbotech.fi

Siivoustuotteet, jotka todella
muuttavat puhtausalaa.
12

”

Hyvin hoidettu siivous
lisää viihtyisyyttä, parantaa
laatumielikuvaa ja pidentää
rakennuksen käyttöikää.

(c) Dastia-Siivous Oy

Valtakunnallinen kumppani.
Paikallinen palvelu.
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”

Suomessa puhtausalalla työskentelee noin 80 000 ihmistä hyvin vaihtelevissa tehtävissä.
Alan yrityksiä on noin 4 200, joista suurin osa pieniä ja keskisuuria. Osaajista on kova
kysyntä, ja ammattitaitoisella työntekijällä on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan.

!
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Esimieheksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle
Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus alkaa 19.2.2020 ja päättyy kesäkuussa 2021. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka pitää sisällään työelämässä oppimisen lisäksi lähi- ja
etäopiskelua.
Yhteistyössä mukana
Katso lisätietoja: riveria.fi/lapupa
Riverian Tilapalvelut

RIVERIA.FI
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P uhtausalalle työllistyminen
Puhtausalalla on hyvät työmahdollisuudet, ja ammattilaisilla riittää
kysyntää. Uravaihtoehtoja on paljon,
ja varsinaisen siivoustyön lisäksi on
mahdollista toimia esimerkiksi esimiehenä, kouluttajana tai myyntineuvottelijana. Puhtausalalla on varsin yleistä
työskennellä myös yrittäjänä.

Puhtausalalla työskentely edellyttää
usein monipuolista osaamista.
Siivouksen lisäksi työhön voi kuulua
vaikkapa toimitilojen viihtyisyydestä
huolehtimista, tekstiilihuoltoa, toimistoja kokouspalveluiden järjestämistä,
väline- tai kiinteistönhuoltoa tai asukkaiden avustamista.

Siivoojien palkkaus on porrastettu
tehtävien vaativuuden ja osaamisen
mukaan. Koulutettu siivooja saa hieman
parempaa palkkaa kuin kouluttamaton.
Alan palkkaus vastaa ravintola- ja
kaupan alan palkkatasoa.

15

P uhtausalalle kouluttautuminen
Puhtausalalle johtavat monet eri polut. Alan koulutuksen hankkiminen
kannattaa, sillä se takaa vahvan osaamisen ja hyvän alun uralle ja
parantaa etenemismahdollisuuksia. Kuitenkin myös alalla toimivat
yritykset tarjoavat tarvittaessa hyvinkin kattavaa perehdytystä.
Puhtausalaa voi opiskella monissa ammatillisissa oppilaitoksissa
sekä työn ohessa oppisopimuksella. Alalla voi suorittaa perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammattikorkeakoulussa voi
opiskella restonomin tutkinnon, josta on hyötyä puhtausalan kehittämis-, koulutus- ja johtotehtävissä.
SSTL Puhtausala ry järjestää runsaasti ajankohtaisia lyhytkoulutuksia, joiden avulla työelämässä olevat voivat helposti päivittää ja
kehittää osaamistaan. Jäsenet pääsevät koulutuksiin edullisemmalla jäsenhinnalla.

”

Puhtausala on hyvä valinta reippaalle,
oma-aloitteiselle ja palveluhenkiselle ihmiselle,
joka on joustava ja ryhmätyötaitoinen. Iällä ja
aiemmalla työuralla ei ole väliä – puhtausala
työllistää monenlaisia ihmisiä ja on suosittu
vaihtoehto myös alanvaihtajien keskuudessa.

Monipuolista puhtaus- ja kiinteistöalan koulutusta!
Hanki lisää osaamista itsellesi tai henkilökunnallesi. Järjestämme joustavasti ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot, myös oppisopimuksella. Jatkuvan haun kautta voit hakea heti! Puhtaus- ja kiinteistöalalla ei työt lopu kesken!

keuda.fi

#ykkösvalinta #omapolku #työelämäävarten
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magraafi

Etsitkö puhtausalaan liittyvää tietoa?
Katso maksuton ja kaikille avoin Puhtausalan tietopankki! www.puhtauspankki.fi
Kuvake

Snapvideo
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J uhlitaan puhtautta!
Puhtauspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, jonka tarkoitus on saada ihmiset näkemään
siivoustyön tärkeys. Kun kaikki toimii, siivousta tuskin huomaa, mutta puuttuva siivous
vaikuttaa jokaisen arkeen kouluissa, työpaikoilla ja muissa julkisissa tiloissa. Erityisesti
terveydenhuollon kohteissa laadukas siivous on välttämätöntä potilaiden turvallisuuden takaamiseksi.
Puhtauspäivän pysyvänä teemana on ”Kiitä siivoojaa”, ja sen
rinnalla saattaa olla vuosittain vaihtuvia teemoja. Päivää
vietetään aina joulukuun ensimmäisenä maanantaina,
ja Suomen lisäksi mukana ovat ainakin Ruotsi ja Norja.
Ensimmäinen Puhtauspäivä järjestettiin vuonna 2015.
Lue lisää Puhtauspäivästä osoitteesta www.puhtausala.fi ja
tule mukaan juhlimaan puhtautta!

Puhtauspäivän tuotteita, kuten Juhlitaan puhtautta -kortteja ja I love Puhtaus -paitoja
on saatavana nettikaupastamme.

www.nilfisk.fi

KANSAINVÄLISET PUH TAUSALAN AMMAT TIMESSUT

24.–25.3.2021

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
F I N N C L E A N . F I
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Puhtaampien tilojen puolesta
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puhtauspäivä

• D

@puhtausala

@puhtausala

#puhtauspäivä #juhlitaanpuhtautta #kiitäsiivoojaa
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”

The cleaning sector is a good option for
an active, flexible and service-oriented
person who takes the initiative and works
well in a team. Your age and earlier work
experience do not matter – the cleaning
sector provides employment for many
kinds of people and is a popular option
among those looking for a new career.

(c) Dastia-Siivous Oy

E xtremely important work
In Finland, approximately
80,000 people work in the
cleaning sector in a wide
range of tasks. There is high
demand for professionals: if
you have solid professional
competence, you have great
opportunities for choosing
your job and proceeding in
your career. Work is independent and can be flexibly
adapted to different life situations. You can see the results
of your work immediately.
Cleaning takes place everywhere where people move
20

– and also in places that only
a few people can access.
There are many career
options: in addition to actual
cleaning work, you can work
as a supervisor, a trainer or
a sales consultant. It is also
very common to work as an
entrepreneur.
There are many different
paths to the cleaning sector.
Cleaning studies are offered
by many vocational education institutions, through
apprenticeship and even at
higher levels of education.

Training guarantees strong
competence, serves as a
good starting point for the
career and improves career
advancement opportunities. However, companies
operating in the sector also
offer very comprehensive
orientation training, when
necessary.
Cleanliness is important for
society in its entirety. Good
cleaning makes everyday
life run smoothly, improves
living comfort, increases
safety and security as well

as maintains people’s health.
Without cleaning, many functions would come to a halt in
places such as hospitals.
Cleaning plays an important
role in preventing epidemics,
improving the indoor air
quality, decreasing the chemical burden and maintaining
the condition of buildings,
among other things. Its
quality is monitored closely
and on many sites, regular
cleanliness sampling is an
essential part of the work.

Supporting your career in the cleaning sector
SSTL Puhtausala ry (Finnish Association of Cleaning Technology) is a training and guidance organisation that helps
people working in the cleaning sector develop and proceed
in their careers. We are an independent non-profit organisation and, instead of advocacy, we focus on supporting our
members’ professional competence.
The association was founded in 1970. Anyone who has worked
or is working in the cleaning sector or is otherwise interested
in the sector and its development can become a member of
our association.
Each year, we organise many training sessions, exhibitions
and other events that serve as a meeting place for the entire
cleaning sector, publish professional literature and the
Puhtausala magazine, provide information about current
issues in the sector, offer cleaning sector guidance and work
actively to increase general appreciation for the sector.

Keskity olennaiseen
me pidämme huolta
kiinteistöstäsi.
RTKPALVELU.FI
LUOTETTAVAA KIINTEISTÖPALVELUA.
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E tt synnerligen viktigt arbete
I Finland arbetar cirka 80 000 personer inom städbranschen
med mycket varierande uppgifter. Det är stor efterfrågan på
kunnig arbetskraft. En yrkeskunnig arbetstagare har goda
möjligheter att välja arbetsplats och gå framåt i karriären.
Arbetet är självständigt och går flexibelt att anpassa efter livssituationen. Resultatet efter arbetet syns genast.
Städarbete utförs överallt där det finns människor – också på
sådana platser som väldigt få har tillträde till. Karriärmöjligheterna är många. Förutom att arbeta med städning kan man till
exempel också jobba som chef, utbildare eller säljkonsulent. Det
är ganska vanligt att arbeta som företagare inom städbranschen.
Många olika vägar leder till städbranschen. Det går att utbilda
sig inom branschen i flera yrkesläroanstalter, med läroavtal och
också på högre nivå. Utbildning är en garanti för en stark kompetens, den ger en bra start på karriären och förbättrar avanceringsmöjligheterna. Företagen som är verksamma inom branschen
erbjuder vid behov en mycket omfattande inskolning i arbetet.
Renlighet är viktigt för all verksamhet i samhället. En väl utförd
städning möjliggör en fungerande vardag. Dessutom gör den
omgivningen trivsammare och tryggare och upprätthåller
hälsan. Om ingen skulle städa, är det många funktioner som
skulle stanna av helt till exempel på sjukhus.
Städning har en stor betydelse bland annat för att förhindra av
epidemier, förbättra inneluften, minska kemikaliebelastningen
och sköta om fastigheternas skick. Kvaliteten bedöms noggrant.
I många objekt utgör tagning av regelbundna renhetsprov en
viktig del av arbetet.

”
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Städbranschen är ett bra val för en energisk,
initiativrik och serviceinriktad person som är
flexibel och har förmågan att arbeta i grupp.
Ålder och tidigare yrkeskarriär spelar ingen
roll – städbranschen sysselsätter många
slags människor och den är ett populärt val
bland många som vill byta bransch.

Vi stödjer dig i din karriär inom städbranschen
SSTL Puhtausala ry (Finlands Städtekniska fb) är en utbildnings- och rådgivningsorganisation som hjälper människor
som är verksamma inom städbranschen att utvecklas och
avancera i karriären. Vi är ett allmännyttigt och obundet
förbund som i stället för intressebevakning inriktat sig på att
stödja medlemmarnas yrkeskompetens.
Föreningen grundades år 1970. Vem som helst som är eller
någon gång har varit verksam inom städbranschen eller som är
intresserad av branschen och av att utveckla den kan bli medlem.
Varje år ordnar vi ett flertal utbildningstillfällen samt utställningar och andra evenemang som skapar samhörighet i
branschen. Vi ger ut branschens facklitteratur och tidningen
Puhtausala (Städbranschen). Vi informerar om aktuella frågor,
erbjuder rådgivning inom städbranschen och arbetar aktivt för
att höja uppskattningen för branschen och branschens status.

Siivouksen- ja kiinteistöhuollon
mitoitusohjelma
www.cleanbasic.fi
jaakko.laiho@cleanbasic.fi
tai puh. 0400 676 964
CleanNet® | CleanConv | CleanCad | CNLasku | CateNet | CleanQuality | CleanNetWeb
23

Tervetuloa mukaan
toimintaan!

Puh. 040 766 0055
asiakaspalvelu@puhtausala.fi
www.puhtausala.fi
www.puhtauspankki.fi

• EQD
360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Pysy helposti ajan tasalla ja
tilaa
Puhtausalan uutiskirje
Snapvideo
osoitteesta www.puhtausala.fi

Kiitos esitteen kuvista yhteistyökumppaneillemme: Tampereen Messut Oy,
SOL Palvelut Oy, Dastia-Siivous Oy,
Meranti Siivouspalvelut Ky, Nilfisk Oy
ja OrboTech Finland Oy Ab.

• www.jssuomi.fi

Mitä alalla tapahtuu?

