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SISÄLTÖ

4. Johdon terveiset

Tutkimuskohde

INSTA 800:2010-standardin käyttö kohteissa 

INSTA 800:2010-standardin silmämääräinen tarkastus

Siivouspalvelun laadun kehittyminen

Tulokset



• Tutkimuskohteena ovat Jyväskylän kaupungin 

Tilapalvelu liikelaitoksen kohteet vuosina 2010 –

2018

• Siivouspalvelun laadunarviointimenetelmänä on 

käytetty Siivouksen teknisen laadun kuvaus- ja 

arviointijärjestelmän SFS 5994 – INSTA 800:2010 

standardin mukaista silmämääräistä tarkastusta

• Seuranta-aikana arviointeja on tehty 987 kpl

• Siivouspalvelut on tutkimusjakson aikana hankittu 

ostopalveluna

• Siivouspalvelun tuottajia on kunkin 

sopimuskauden aikana ollut keskimäärin kolme

TUTKIMUSKOHDE



INSTA 800:2010 –STANDARDIN
KÄYTTÖ KOHTEISSA

• Siivouspalvelun laatutaso on kuvattu
palvelusopimuksissa INSTA 800:2010 
mukaisin laatutasoin

• Laatutasot määritellään
pintaryhmäkohtaisesti

• Kiinteistön eri tilatyypeille määritellään
laatuprofiilit, jotka kuvaavat tietyille
tarkastusyksiköille sovittua laatutasoa



INSTA 800:2010 
STANDARDIN 
SILMÄMÄÄRÄINEN 
TARKASTUS (1)

• Silmämääräinen tarkastus perustuu kuuden eri 
laatutason (0 - 6) kuvaukseen 

• Kaikille laatutasoille on määritelty siivoustyön 
lopputulosta koskevat vaatimukset

• Ilmoittaa, kuinka paljon likaa saa siivouksen 
jälkeen jäädä neljään eri pintaryhmään sekä 
helposti tavoitettaville (A) että vaikeasti 
tavoitettaville (NA) pinnoille niin, että tulos 
on hyväksyttävä

• Siivouksen silmämääräisessä tarkastuksessa 
käytetty ns. yksinkertaista näytetarkastusta

• Näytetarkastuksen otoskoko määräytyy 
kiinteistön siivouspalvelusopimukseen kuuluvien 
tilojen kokonaismäärän perusteella



INSTA 800:2010 STANDARDIN 
SILMÄMÄÄRÄINEN TARKASTUS (2)

• Tarkastusyksiköt on valittu yksinkertaisella satunnaisotannalla

• Tarkastuksessa hylättyjen tarkastusyksiköiden lukumäärää on 

verrattu hyväksymislukuun (Ac)

• Hyväksymisluku (Ac) määräytyy kiinteistön 

siivouspalvelusopimuksessa määritellyn AQL-tason mukaan

• Hyväksytty laatutaso eli AQL-taso (Acceptable Quality Level) tarkoittaa 

suurinta sallittua arvioitujen tilojen hylkäysmäärää

• Jyväskylän kaupungin Tilapalvelu liikelaitoksen hallinnoimissa 

kohteissa AQL-tasoksi on määritetty 10,0 % neljästä, ISO 2859 -

1:1999 - laatustandardiin perustuvasta laatutasosta (2,5 %, 4,0 %, 

6,5 % tai 10 %)

• Tarkastusajankohta ilmoitetaan palveluntuottajille edellisenä 

päivänä



SIIVOUSPALVELUN LAADUN KEHITTYMINEN



TULOKSIA (1)

• INSTA 800:2010 standardin mukaiset laatuvaatimukset 

toteutuvat hyvin ostopalveluna tuotetussa siivouspalvelussa

• Standardin käyttö mahdollistaa tulosten luotettavan 

vertailun siivouspalvelun kohteesta tai palveluntuottajasta 

riippumatta

• Säännöllisellä laadunarvioinnilla voidaan parantaa 

siivouksen laatutasoa ja tukea työympäristöjen sisäilman 

laatua

• Seurantajakson 2010 – 2018 aikana hyväksyttyjen arviointien 

määrä kasvoi 65 %:sta 87 %:iin, samanaikaisesti arviointien 

vuosittainen määrä lisääntyi 46 kohteesta 136 kohteeseen 

• Siivouksen laadunarvioinnin tulee perustua tilaajan ja 

palveluntuottajan väliseen palvelusopimukseen, jotta 

arviointituloksia voidaan hyödyntää palvelun kehittämisessä



TULOKSIA (2)

• Yksittäisten laadunarviointien teho on pieni

• Säännöllinen laadunhallinta helpottaa 

uusien siivouspalvelusopimusten 

käynnistämistä

• Siivouspalvelun tuottajan ja ostajan 

yhtenäinen laadunarviointimenetelmä 

parantaa palvelun laatua

• Palveluntuottajat hyödyntävät 

laadunarvioinnin tuloksia oman toimintansa 

kehittämisessä

• INSTA 800:2010 -standardin mukainen 

laadunarviointi ohjaa tarkastelemaan kohteen 

kokonaislaatua palvelukuvausten 

tehtävälistojen toteuttamisen sijaan



TULOKSIA (3)

• INSTA 800:2010 -standardin mukaista 

laadunarviointia voidaan pitää yhtenä tärkeänä 

palvelusopimuksen johtamisen työkaluna

• Siivouspalvelun laatua voidaan kehittää tavoitteellisesti 

ja tasapuolisesti sekä varmistaa, että palvelu 

tuotetaan sisällöltään ja kustannustasoltaan 

sopimuksen mukaisesti

• Siivouspalvelusopimukseen kirjattava 

siivouksen laatutavoitteet, laadunarvioinnissa 

käytettävät menetelmät, laadunarvioinnin 

tavoitteet sekä toimintamallit 

laatupoikkeamien korjaamisessa 

• Luovat perustan siivouksen laadunhallinnalle ja palvelun 

kehittämiselle
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