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Puhtausala kiinnostavaksi – hankkeen perustietoja 

▪ Hanke edistää alan tunnettavuutta nuorten, maahanmuuttajien ja 
alanvaihtajien keskuudessa. 
▪ Teemme yhteistyötä erityisesti peruskoulujen opojen, kotoutumiskouluttajien, 

uraohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

▪ Kehitämme mm. puhtausalan oppimisympäristöjä, osaamisen 
tunnistamismenetelmiä sekä työpaikoilla järjestettävää koulutusta 
yhteistyössä alan yritysten kanssa.

▪ Tavoitteemme on kasvattaa alan koulutuksen vetovoimaisuutta ja osaavan 
työvoiman turvaamista tulevaisuudessa.

▪ Taitaja2019 Joensuu – ammatillisen koulutuksen SM-kisoissa 
pääkohteenamme olivat peruskoulussa opiskelevat nuoret ja heidän 
opettajansa



Kisoissa kävi noin 28 000 
henkeä ja heistä miltei 5000 
oli peruskoululaisia.  
Tavoitimme kohderyhmämme 
hienosti!



Kiinteistöpalveluala ja Puhtausala kiinnostavaksi 
–hanke olivat mukana Taitajissa yhteisellä 
osastolla.

Osaston toiminnasta vastasi hanke 3D-
oppimisympäristöä esittelemällä ja tekemällä 
kyselyn puhtausalaa koskevista 
ennakkoluuloista. 





3D-tekniikasta ja virtuaalisen 
leikkaussalisiivouksen esittelystä 
vastasivat Riverian datanomi-
opiskelijat Anne-Mari, Veeti, Linus 
ja Niko.



Puhtausalan väittämät – kyselyyn saatiin 
117 vastausta

▪ Hankeassistentti Helena Puhakka arpoi viisi onnekasta leffalipun 
voittajaa:
▪ Markku Kaltiainen

▪ Raija Tofferi

▪ Kalle Kokotti

▪ Laura Julmala

▪ Siiri Sirviö



Kooste väittämä-kyselystä
▪ Kysely perustui väittämiin, joita arvellaan olevan puhtausalaa kohtaan

▪ Mm. ”siivoojan työtä ei koeta arvostettavan, palkat ovat matalat”

▪ Kyselyn pääkohderyhmä oli nuoret

▪ Kyselyn perusteella vastanneet pitivät puhtausalaa monipuolisena 
asiakaspalvelutyönä. Digitaitojen osaamista pidettiin tärkeänä ja 
tiedettiin, että alalla käytetään paljon uutta teknologiaa ja 
robotiikkaa.

▪ Alaa pidettiin fyysisesti raskaana ja miltei puolet piti työtä likaisena.

▪ Vastaajat olivat myös sitä mieltä, että alaa on opiskeltava ja alasta saa 
helposti tietoa.























Virtuaalinen leikkaussalisiivous
▪ Hankkeen tavoitteena on mm:

▪ Uudistaa nykyistä mielikuvaa puhtausalasta
▪ Viestitään digitalisoitumisen ja robotisaation mahdollisuuksista
▪ Koulutuksen kehittäminen digitalisuutta lisäämällä 
▪ Oppimisympäristöjen monipuolistaminen

▪ Osastolla jokainen kävijä sai kokeilla virtuaalista leikkaussalisiivousta 
▪ Osa kokeili VR-laseja ensimmäistä kertaa, osa oli tottuneita käyttäjiä
▪ Sovellus herätti todella paljon kiinnostusta ja ihmetystä – onko 

puhtausalalla näin uutta teknologiaa käytössä?!
▪ Palaute oli erittäin positiivinen – tuli varmistus sille, että 3D 

oppimisympäristönä puhtausalalla on mahdollisuus!





Humanoidirobotti 
Pepper

▪ Tavoitteena oli tutustua humanoidirobottiin, joka 
olisi vastannut tyypillisiin alaa koskeviin kysymyksiin

▪ Valitettavasti Pepperin koodauksessa oli haasteita, 
emme saaneet sitä osastolle kisojen aikana. 

▪ Kun koodaus on kunnossa, Pepper on moitteeton 
aulapalvelija.

https://youtu.be/uRH5HCHzStQ


Loppupäätelmät
▪ Pääsimme hyvin tavoitteisiimme ja saimme levitettyä positiivista 

mielikuvaa puhtausalasta.

▪ Osastolla kävijöistä suurin osa oli kohderyhmäämme peruskoulun 
päättövaiheessa olevia nuoria. Kävijät olivat erittäin kiinnostuneita 
virtuaalisesta leikkaussalisiivouksesta  ja samalla saimme tuotua 
alaamme positiivisesti esille.

▪ Kyselyn perusteella suuri osa vastaajista tiesi, että alalla on 
mahdollista työskennellä itsenäisesti ja digitalisaatiota hyödynnetään 
jo monella työpaikalla. Vastausten perusteella käsitys alasta ei ole niin 
synkkä, kuin yleisesti luullaan.


