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1 Johdanto 

Tässä ohjeessa kuvataan standardin SFS INSTA 800-2 tietotasojen 3 ja 4 henkilöiden sertifiointikäy-
täntö. Sertifiointiohjelmaa ylläpitää Insta 800 seurantaryhmä. 

Inspecta Sertifiointi Oy toteuttaa SSTL Puhtausala ry:n seurantaryhmän laatiman sertifiointiohjel-
man mukaista henkilösertifiointipalvelua. Sertifiointitoiminnassa noudatetaan Inspecta Sertifiointi 
Oy:n toimintajärjestelmää.  

Sertifiointia voivat hakea kaikki halukkaat, jotka täyttävät sertifiointiedellytykset. 

Ohje ja hakemuskaavakkeet ovat tulostettavissa ja ladattavissa Kiwan Inspecta:n kotisivuilta. Käsit-
telyn nopeuttamiseksi edellytetään, että hakemus tehdään kotisivuilta löytyvää hakemuskaavaketta 
käyttäen ja se lähetetään hakemukseen kuuluvine liitteineen mikäli mahdollista sähköpostitse. 

2 Sertifioitavat tietotasot 

Sertifiointi perustuu standardiin SFS INSTA 800-2 (5.1.1) ja sen pohjalta tietotasoille 3 ja 4 laadit-
tuihin henkilösertifiointivaatimuksiin, jotka on kuvattu SSTL Puhtausala ry:n seurantaryhmän laati-
massa sertifiointiohjelmassa. 

Standardissa on esitetty osaamisvaatimukset myös tietotasoille 1 ja 2, joihin näitä sertifiointivaati-
muksia ei sovelleta. 
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3 Sertifioinnin vaatimukset 

Sertifiointia voi hakea henkilö  

- jolla on kohdassa 3.1 esitetty työkokemus vähintään kahden vuoden ajalta, 
- joka on kohdan 3.2 mukaisesti osallistunut Insta-koulutukseen ja antanut koulutukseen si-

sältyvän näytön ja 
- joka on suorittanut tutkinnon kohdassa 3.3 esitetyn mukaisesti. 

3.1 Työkokemus 

Pätevyyden hakemiseen soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan 

a) työkokemus siivouspalvelun tuotannosta, ostamisesta tai laadunarvioinnista tai  
b) työkokemus sisäilmaluokituksen mukaisista P1-katselmuksista, joihin on sisältynyt puhtau-

den arviointia. 

Jos hakijalla on kohdassa a) mainittua työkokemusta vähintään viisi vuotta, ei hänen tarvitse osal-
listua Insta-koulutukseen, hän voi mennä suoraan tutkintoon. 

3.2 Koulutusvaatimukset 

3.2.1 Standardin tuntemiseen liittyvä koulutus 

Koulutuksen pituus tietotasolle 3 on vähintään yksi koulutuspäivä ja tietotasolle 4 vähintään kaksi 
koulutuspäivää. Tietotason 4 koulutuksessa voidaan huomioida aikaisemmin suoritettu tietotason 
3 koulutus. 

Koulutuksen tavoitteena on, että tietotason 3 henkilö tuntee standardin INSTA 800 oleelliset osat 
seuraavasti: 

- Silmämääräistä tarkastusta koskevien vaatimuksien perusteellinen tunteminen. 
- Mittauslaitteilla mittaamista koskevien menetelmien tunteminen.  
- Laatumittausten tilastollisten ehtojen perusteellinen tuntemus. Käytännössä tämä tarkoit-

taa tietoa siitä, kuinka usein tarkastukset on suoritettava, sekä tietoa mittausohjelmasta ja 
näytteenottomenetelmästä.  
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Tietotason 4 henkilön tulee tuntea koko standardi perusteellisesti. Tietotason 4 henkilöllä on ol-
tava kyky 

- laatia hankinta-asiakirjoja ja tarjouksia,  
- suorittaa silmämääräisiä ja mittauslaitteilla tehtäviä arviointeja,  
- raportoida tulokset ja käyttää niitä siivoustehtävien muuttamiseen.  

3.2.2 Käytännön näyttö 

Molempien tasojen koulutukseen kuuluvan käytännön näytön suositeltava pituus tietotasolla 3 on 
kaksi tuntia ja tietotasolla 4 kolme tuntia. Käytännön näytön hyväksytty suorittaminen tulee näkyä 
kouluttajan antamassa todistuksessa. 

3.3 Tutkinto 

Standardin SFS INSTA 800 riittävä tuntemus osoitetaan kirjallisella tutkinnolla. Tutkinnon kesto on 
tietotasolla 3 75 min ja tietotasolla 4 90 min. Jos tutkinnon suorittajan suomen kielen taito on 
puutteellinen tai hänellä on lukivaikeus, voidaan tutkinnon kestoa pidentää 50 %. Kirjallisen tutkin-
non organisoi SSTL Puhtausala ry. 

Tutkinnot voidaan järjestää koulutuksen yhteydessä tai tutkintoja voidaan järjestää myös erillisinä. 
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4 Sertifiointiprosessi  

4.1 Sertifikaatin hakeminen 

Sertifiointia varten on hakijan toimitettava Inspecta Sertifiointi Oy:lle hakemus, jossa on täytetty 
hakemuskaavake liitteineen. Näissä on oltava seuraavat tiedot: 

− Henkilön täydellinen nimi 
− Syntymäaika 
− Työnantaja (jos työnantaja maksaa kulut niin myös yrityksen Y-tunnus) 
− Yhteystiedot, sähköpostiosoite ja laskutusosoite 
− Tieto mitä tietotasoa (3 tai 4) haetaan 
− Kokemustiedot (työtodistus tai tietojen täyttö hakemuskaavakkeeseen) 
− INSTA 800 koulutustiedot (lisäkoulutus) + näytön hyväksyntä 
− Tutkintotodistus 

 

Hakemisessa käytetään Kiwa Inspectan kotisivuilta tulostettavaa lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei 
palauteta hakijalle, minkä vuoksi hakemukseen tulee liittää alkuperäisistä todistuksista kopiot.  Ellei 
sertifiointia voida myöntää, hakijalle ilmoitetaan, miltä osin hän ei täytä sertifiointiedellytyksiä. 

Hakulomakkeen ja skannatut liitteet voi lähettää henkilösertifiointiin postilla tai sähköpostilla. Yh-
teystiedot löytyvät tämän ohjeen kohdasta 7. 

4.2 Sertifikaatti 

Myönnetty sertifikaatti toimitetaan paperiversiona hakijalle. Inspecta Sertifiointi Oy pidättää täyden 
omistusoikeuden sertifikaattiin. Jos hakija haluaa, myös kuvallinen muovikortti voidaan toimittaa. 
Tällöin hakijan on toimitettava valokuva (tai kuvatiedosto) sekä todiste (esim. kopio ajokortista), 
minkä avulla kyseinen kuva voidaan yhdistää henkilöön. 

4.2.1 Sertifikaatin voimassaolo 

Myönnetty sertifikaatti on voimassa 5 vuotta julkaisupäivästä sillä edellytyksellä, että haltija täyttää 
sertifiointiedellytykset ja  toimii sertifikaatin mukaisen tietotason (3 tai 4) mukaisissa tehtävissä. 
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Sertifikaatin voimassaolo edellyttää myös, että sertifioitu henkilö toimittaa sertifiointielimelle do-
kumentteja Insta 800 mukaisista toimenpiteistä sertifikaatin kolmannen voimassaolovuoden ai-
kana. Dokumentit on toimitettava sertifiointielimelle aikaisintaan 24 kk:n ja viimeistään 36 kk:n ku-
luttua sertifiointipäivämäärästä. Jos dokumentteja ei toimiteta ylläolevan aikaikkunan kuluessa ser-
tifiointielimelle, lakkaa sertifikaatin voimassaolo 3 vuoden kohdalla sertifiointipäivästä. 

Henkilön itse tai työnantajan on seurattava sertifioidun henkilön toiminnan jatkuvuutta ja fyysistä 
kykyä toimia tehtävissä. Sellaisista sertifioidun henkilön ammatillista toimintaa kohtaan tehdyistä 
valituksista, jotka voisivat vaikuttaa sertifikaatin voimassaoloon tai aiheuttaa peruuttamisen on il-
moitettava sertifiointielimelle. 

Työantaja on myös velvollinen huolehtimaan tarkastuksessa tarvittavista laitteista ja ohjeista. Mikäli 
sertifioitu henkilö on samalla itse työnantaja, hän vastaa edellä esitetyistä työnantajan velvoitteista. 

4.2.2 Uudelleen sertifiointi 

Sertifikaatin voimassaoloa voidaan jatkaa uudeksi viisivuotiskaudeksi edellyttäen, että sertifioinnin 
mukainen toiminta on ollut jatkuvaluonteista ja hän on osoittanut tuntevansa standardisarjan IN-
STA 800.  

Standardisarjan tuntemus voidaan osoittaa: 

- toimittamalla sertifiointielimelle tarkastusraportteja ja muita asiakirjoja arvioitavaksi tai 
- toimittamalla loppukokeen sisältävän kurssin todistus tai tutkinto, jotka eivät ole 12 kk:tta 

vanhempia tai 
- toimittamalla ajantasainen todistus standardisarjan INSTA 800 uudistamiseen osallistumi-

sesta kansallisella tai pohjoismaisella tasolla. 

Sertifioinnin jatkamisen hakemisen yhteydessä haltijan on toimitettava seuraavat tiedot tai asiakir-
jat 

− hakemuskaavake 
− mahdollinen tutkinto- tai kurssitodistus/kolmannen osapuolen arviointi/osallistumis-

todistus INSTA 800 uudistamistyöhön 
− työtodistus tai selvitys, josta selviää jatkuvaluonteinen työskentely siivousalan tehtä-

vissä 
− tiedot mahdollisista pätevyystodistuksen haltijan toimintaa kohtaan tehdyistä vali-

tuksista 
− tieto täydennyskoulutuksesta, jos standardiin tulee muutoksia 
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Sertifioinnin jatkohakemus tehdään Kiwa Inspectan kotisivuilta löytyvällä hakemuskaavakkeella. Ha-
kemuksessa annetaan tiedot jatkuvaluonteisesta työskentelystä ja haltijan toimintaa kohtaan teh-
dyistä valituksista eikä niistä tarvita erillistä todistusta. 
 
Sertifioinnin uusimista voi hakea aikaisintaan 6 kuukautta ennen sen umpeutumista. Sertifikaatin 
voimassaoloa voi vielä jatkaa korkeintaan 6 kuukautta umpeutumisajan jälkeen. Tämän jälkeen ser-
tifikaatin voi saada uudelleen voimaan joko suorittamalla tutkinnon tai osallistumalla täydennys-
koulutukseen. 

4.2.3 Sertifikaatin peruuttaminen 

Sertifioija voi peruuttaa sertifikaatin joko määräajaksi tai kokonaan. 

Ennen sertifikaatin lopullista peruuttamista sertifioija pyytää sertifioidulta henkilöltä selvityksen ti-
lanteesta. Sertifioijan halutessa ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa asian käsittely annetaan sertifi-
ointilautakunnalle. Lautakunta antaa oman, sertifioinnin voimassaoloa koskevan esityksensä serti-
fioijalle. Sertifioija tekee sen jälkeen sertifikaatin voimassaoloa koskevan päätöksen. 

Sertifikaatin peruuttamisen syynä voi olla 

− Merkittävä katkos pätevyysalueen mukaisissa tehtävissä 
− Henkilö ei toimi tehtävissään annettujen ohjeiden ja standardin INSTA 800 mukaisesti 
− Henkilön osaaminen tietotason mukaisissa tehtävissä osoittautuu riittämättömäksi (toistuva 

virheellinen toiminta). 
− Henkilö antaa tahallisesti vääriä lausuntoja tarkastusten tuloksista 
− Sertifikaattia käytetään tahallisesti väärin tai harhaanjohtavasti 

Sertifioijalla on oikeus julkistaa sertifikaattien peruutuksia koskevat päätökset. 

5 Tietojen julkaiseminen 

Sertifiointielin pitää SFS-EN ISO/IEC 17024 standardin mukaisesti sertifioiduista henkilöistä ja heidän 
pätevyysalueistaan (tietotasoista) luetteloa, joka on kaikkien halukkaiden nähtävissä Kiwa In-
specta:n kotisivuilla. Hakemusasiakirjat sertifiointielin käsittelee luottamuksellisina ja arkistoi ne vä-
hintään 10 vuotta.  
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6 Valitusmenettely 

Jos asiakas, joka hakee sertifiointia tai jolle sertifikaatti on myönnetty, haluaa valittaa sertifioijalle 
sertifiointia koskevasta päätöksestä, sen tulee 14 päivän kuluessa päätöksen saapumisesta toimittaa 
valitus kirjallisesti sertifioijalle. 

Sertifiointilautakunta nimeää kutakin valitusta varten erikseen puolueettoman, esteettömistä jäse-
nistä koostuvan valituslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. 

Valituslautakunnan kokous pidetään 21 päivän kuluessa valituksen saapumisesta. Valittajalle ilmoi-
tetaan vähintään seitsemän päivää etukäteen kokousaika, -paikka ja valituslautakunnan kokoon-
pano. 

Sertifioijan päätös on voimassa valituslautakunnan kokoukseen asti. Kokouksessa sekä valittajalla 
että sertifioijan edustajalla on oikeus tulla kuulluksi luottamuksellisesti. Valituslautakunnan enem-
mistöpäätös on lopullinen. 

Kielteinen päätös ei poista asiakkaalta oikeutta hakea sertifikaattia uudelleen. 

7 Yhteyshenkilöt 

Voimassaolevat yhteyshenkilöt löytyvät Kiwa Inspectan internet sivuilta osoitteesta: 

www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/siivouksen-tekninen-laatu-sfs-insta-800/henkilosertifiointi.yh-
teystiedot2.pdf 

 

http://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/siivouksen-tekninen-laatu-sfs-insta-800/henkilosertifiointi.yhteystiedot2.pdf
http://www.kiwa.com/fi/fi/palvelumme/siivouksen-tekninen-laatu-sfs-insta-800/henkilosertifiointi.yhteystiedot2.pdf
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