Kuluefektiivne vajaduspõhine puhastamine – INSTA 800 standard
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Mis on INSTA 800 standard?
INSTA 800 standard pakub koristustööde kvaliteedi tasemete mõõtmise ja kvaliteedikontrolli süsteemi. See põhineb EN 13549 standardil. Põhjamaad
lõid selle standardi 2000. aastal Taanis ja standardi neljas, täiendatud versioon avaldati 2018. aastal. Standard on tõlgitud seitsmesse keelde (inglise,
norra, rootsi, soome, islandi, eesti ja läti).
INSTA 800 standard kirjeldab mõõtesüsteemi rakendamist vajaliku kvaliteeditaseme määramiseks ja saavutatud puhastuse kvaliteedi kontrollimiseks.
INSTA 800 saab kasutada igat tüüpi hoonetes ja piirkondades, nagu administratiivhooned, haiglad, koolid, lasteaiad, supermarketid, kauplused,
tootmissaalid, rongid jne, sõltumata puhastusmeetoditest, sagedusest või süsteemist.
Praktikas nimetatakse INSTA 800 standardit ka „märka ja puhasta“, mis on INSTA 800 põhiidee. Selle standardi kasutamisel peab
puhastusspetsialistidel, juhtidel ja klientidel olema ühesugune arusaam nõutavatest tulemustest ning vastuvõetavast (määratud) kvaliteeditasemest.
Mudel on orienteeritud puhastusteenuste tulemustele, mitte puhastusprotsessile endale.
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SISSEJUHATUS – Koristustööde kvaliteedi tagamine
Puhastusteenuste kvaliteedi tagamise alused
Puhastusteenuste kvaliteedi tagamisel on ennetavalt oluline töötada järgmiste valdkondadega:
• Leping, kokkulepped ja koristuskirjeldused
Sealhulgas nõuete spetsifikatsioonid, teenuste kirjeldused, objektide nimekirjad, joonised.
• Organisatsioon, kompetentsus
Kas tellijal ja teenusepakkujal on vajalikud oskused, et lepingust kinnipidamine oleks tagatud?
Kas mõlemad pooled teavad lepingu sisu?
• Ressursid
Kas teenuse pakkujal on lepingujärgsete teenuste osutamiseks piisav ja mõistlik tööaeg?
Kas kliendil on ressursse lepingu täitmiseks?
(Kliendil tasuks kasutada orienteeruva tööaja määratlemiseks keskmisi tööjõudlusi (m²/ h) tüüpruumide kaupa)
• Puhastustehnoloogia ja logistika
Milliseid koristustarvikuid ja masinaid on vaja professionaalseks ning jätkusuutlikuks puhastamiseks? Lähtuvalt puhastatavast objektist
- koolidele, kontoritele, haiglatele jne.
Kuidas on tagatud asjakohane logistika?
• Tegevus, kvaliteedi tagamine ja järelkontroll
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Lepingu haldamine
Igal tasemel inimeste olemasolu tagamine nii klientide kui ka teenuse pakkuja osas. Selgete ja tuntud suhtluskanalite tagamine.
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Leping, kokkulepe – alusdokumendid INSTA 800 standardiga ja ilma
See tabel näitab, milliseid dokumente ja andmeid on vaja koristuslepingu jaoks. Samuti näitab see, mis on oluline kui INSTA 800 standardit
kasutatakse lepingu alusena.
Traditsiooniline leping ja hange

INSTA 800le tuginev leping ja hange

1. Hanke määrused

Erinevusi ei ole

2. Leping, mõisted ja määratlused

Viidake INSTA 800 standardile, kasutada INSTA 800 terminoloogiat

3. Üldised teenuse nõuded

Viidake täielikult INSTA 800 standardile

4. Teenuse kirjeldus
(sagedus)

Kvaliteediprofiilid, INSTA 800, kvaliteedisagedus
Lisatingimused

5. Koristatavate kinnistute ja ruumide kirjeldus

Koguste loetelu
Arhitektuursed joonised
Ruumide nimekirjad
Muud dokumendid
(Nt pakkumis- ja hinnavormid)

6. Muud dokumendid
(Nt pakkumis- ja hinnavormid)

INSTA 800 standardiga töötades
Leping – INSTA 800 klient
•
•
•
•

Selleks, et INSTA 800 töötaks, määrab standard, mida leping peaks hõlmama.
Oluline on, et see vastaks täielikult INSTA 800-le, et lepingut oleks lihtne tõlgendada.
Ärge unustage kirjeldada nõudeid, mida INSTA 800 ei hõlma.
Täiendavad nõuded – muud teenused, näiteks posti sorteerimine, koopiamasina täitmine vms

Lepingu haldamine
•
•
•
•

Kuidas toimub käivitamine? Tehke kalibreeriv kvaliteedikontroll esimese kuu jooksul või enne uue lepingu algust.
Millal tehakse kvaliteedikontrolle (kes on lepingus märgitud)?
Kuidas ja kellele esitatakse kvaliteediaruanded?
Kuidas kasutatakse kvaliteedikontrollide tulemust puhastusteenindajate juhendamisel?
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Kuidas INSTA 800 erineb traditsioonilisest puhastusteenuste hankest?
INSTA 800 standardil ja traditsioonilisel puhastusteenuste hankeprotsessis ja kvaliteedikontrollis on mõningaid erinevusi.

Puhastusteenuste hankeprotsess
1. Hoonete, ruumide ja ruumitüüpide loend
Traditsiooniliselt
• Hoonete, ruumide ja ruumitüüpide (korruseplaanid)
loend

Kasutades INSTA 800 standardit
Hoonete, ruumide ja ruumitüüpide loend (korruseplaanid) ja jaotus kontrollaladeks.
Kuni 100 m2 suurused ruumid on üks kontrollala. Mõnedel juhtudel peab
kontrollala jagama väiksemateks kontrollaladeks.
Näide: Tualett mitme kabiiniga.
- Ruumi saab jagada loogiliselt väiksemateks kontrollaladeks, nt see tualett neljaks
kontrollalaks.
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•

Suuremate kui 100 m2 ruumide jagamine kontrollaladeks:
Näide: Spordikeskus, 500 m2
- Vastavalt standardile jagatakse see viieks kontrollalaks, mis kõik on umbes
ühesuurused (100 m2)

•

•

Puhastuskõrguse ülempiir. Selle määramiseks on
mitmeid erinevaid viise. Näiteks, puhastuskõrgus 1,8 m,
määratud selle järgi kui kõrgele puhastuspersonal
ulatub.

Puhastusele kuuluvate pindade, mööbli ja esemete
nimekiri.

•

Standardi järgi puhastuskõrguse ülempiir puudub. See tuleb määrata lepingus
vajaduspõhiselt, näiteks puhastuskõrgus kuni 3 või 4 meetrit.

•
•

Valmis pindade-esemete grupid, soovitav on täpsustada objekti pindade näiteid
Pindade-esemete grupid on
- mööbel ja esemed
- põrand
- seinad
- laed
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•
•

Nimekirja saab koostada objektidest, mis kuuluvad puhastatavasse pindadeesemete gruppi või objektidest, mis ei kuulu.
Puhastusega seotud teenused ei ole INSTA 800 puhul kaasatud ja need tuleb
lepingus eraldi määratleda
o Nt prügikastide tühjendamine, tualetitarvete täiendamine, tualettharjade
puhtana hoidmine
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•

Puhastuse mahajäämuse korral tuleb kvaliteediprofiilid
saavutada enne või vahetult pärast uue lepinguperioodi
algust, nt. põhjaliku puhastamise teel.

Kasud
• Lihtne, kiire
• Paljud pinnad ja esemed on juba pindade-esemete grupis kirjas (võib-olla tänu
sellele vähem tähelepanuta jäävaid ja „unustatud“ pindasid?)
• Puhastuse mahajäämuse korral tuleb kvaliteediprofiilid saavutada enne või
vahetult pärast uue lepinguperioodi algust, nt. põhjaliku puhastamise teel.

2. Soovitud puhastuskvaliteedi täpsustamine
Traditsiooniliselt
• Määratlused, mida ja millises mahus ruumides
koristada.

Kasutades INSTA 800 standardit
• Soovitud kvaliteeti kirjeldavad kvaliteediprofiilid.
• Kvaliteediprofiil koosneb kvaliteeditasemetest.
• Kvaliteeditaseme määrab ära lubatavate mustuse kogumike arv kergesti
ligipääsetaval või raskesti ligipääsetaval alal.
• Eraldi kvaliteeditaseme saab määratleda igale pindade-esemete grupile ning eraldi
ka mustuserühmades 1 ja 2.
• Võimalik on seada täiendavaid nõudeid.
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Näide, puhastusjuhend
Ruum: Tualetid
Puhastusmeetod
Prügikastide tühjendamine
Põranda puhastamine
mopiga
WC istme, kraanikausi,
kraanikausitaguse seina ja
peegli puhastamine

Näide:
Sagedus
5 korda
nädalas
5 korda
nädalas
5 korda
nädalas

Ukselinkide ja puutepindade 5 korda
pühkimine.
nädalas

•

Paberi ja seebi lisamine

5 korda
nädalas

Seintelt plekkide
eemaldamine
Vabade pindade,
põrandaliistude ja
radiaatorite pühkimine

1 kord nädalas
1 kord nädalas

Suulised määratlused
- Kui puhas see pärast puhastamist peaks olema: nt.
hooldatud, puhas või hügieeniline

Kasud
• Täpne, objektiivne viis soovitud puhastuskvaliteedi määratlemiseks, mis aitab
kvaliteeti kontrollida
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3. Sagedused
Traditsiooniliselt
• Ostja määrab, kui tihti ruume ja erinevaid pindasid jms
puhastatakse
- vaja häid teadmisi puhastamisest
- vt ülal olevat puhastusjuhendit punktis 2

Kasutades INSTA 800 standardit
• Ostja määrab kvaliteedisageduse – kui sageli, kui puhas peab olema
• Teenuseosutaja otsustab kui tihti erinevaid pindu/mööblit puhastama peab
Kasud
• Võimalus vältida üle- või alapuhastust
• Võimalus osta ja saada kuluefektiivne ning vajaduspõhine puhastustulemus

Kvaliteedikontroll
Traditsiooniliselt
• Visuaalne kontroll
• Objektiivsed mõõtmised
•

Mõlema meetodi jaoks tuleb luua süsteem
- Mida tähendab näiteks hooldatud, puhas,
hügieeniline tulemus?
- Mida tähendab näiteks natuke, vm hulk mustust?
- Objektiivsete mõõtmiste jaoks tuleb luua
piirväärtused ja testide arv (testitulemuste
usaldusväärsus- piirnormide määratlemine enda
vastutus)

Kasutades INSTA 800 standardit
• Visuaalne kontroll
• Objektiivsed mõõtmised
•
-

Nii visuaalse kontrolli kui ka objektiivsete mõõtmiste jaoks on määratletud:
kuidas valida kontrolliks ruume
mitut ruumi kontrollitakse
o statistiliselt usaldusväärne number, mis põhineb ala suurusel
millal on kontroll läbitud ja millal mitte
- statistiliselt usaldusväärne tulemus, mis põhineb kontrollitud alade
suurusel

11

•
•

Inimene või inimesed, kes kontrolli teostavad
- INSTA 800 määratleb erinevad teadmiste tasemed, kontrolli teostamiseks on
soovitatav tase 3 -> sama oskusteave kõigil kontrollijatel
Kontrolli ulatus ja sagedus
- teenuse ostja otsustab kontrolli ulatuse
- sagedus on vastavalt standardile iga kolme kuu tagant
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•

Võimalused kontrolli ulatuse määratlemiseks (tööaja ja kontrolli kulude
mõjutamiseks)
3 näidet:
1. Kaasatud on kõik lepingus olevad ruumid.

2. Kindla kvaliteediprofiiliga ruumid moodustavad valimi

3. Ainult ühe korruse ruumid moodustavad valimi
Vastavalt standardile on valimi määratlemiseks erinevaid viise. Enne hanget on hea
need üle lugeda ja selgelt määratleda kontrollide läbi viimine.
Number 1 on levinuim meetod valimi määratlemiseks. Samuti võib olla iga
kvaliteediprofiil (või muu tunnuse järgi, näiteks erinevad hooned) eraldi valim.
Oluline on teada, et sõltuvalt kasutatavast kontrollalade valimise meetodist on
kontrollitavaid alasid erinev arv. Ülaltoodud näidete 2 ja 3 puhul on ühine see, et
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võrreldes näitega 1 on vähem kontrollalasid. See tähendab, et kvaliteedikontrolli
teostamiseks kulub vähem aega.
•

Kontrollalade valiku meetodi täpsustus.
Juba hankedokumentides tuleks määratleda kontrollaade valimise meetod või
meetodid.

•

Mida teha kui valim on vastav või mittevastav
- Standardis kirjeldatud süsteem

•

Kui pindade tolmu ja/või põranda läike hindamiseks kasutatakse mõõteriistasid,
määrake, milline meetod on tähtsam (visuaalne või mõõteriistadega saadud
tulemus).

Puhastusega seotud täiendavate tegevuste ulatus ja nende kvaliteedi mõõtmise
kriteeriumid lepitakse kokku eraldi. Näiteks millisel juhul loetakse paberidosaator
täidetuks ja millisel juhul täitmata.
Kasud
• Valmis süsteemi on lihtne kasutada, et saada usaldusväärseid tulemusi
• Pidevate ja regulaarsete kvaliteedikontrollide tulemusena säilib ühtlane kvaliteet
• Õiglane kvaliteedihinnang nii ostjale kui ka teenusepakkujale

Peamised kasutegurid INSTA 800 põhise lepingu kasutamisel
•
•
•
•
•
•
•

Klientide, juhtide ja puhastusteenindajate määratletud pädevus
Koostöö kliendi ja teenusepakkuja vahel
Hästi väljatöötatud leping, mis järgib standardit (ilma oma ümberkirjutusteta).
Juhid koolitavad ja juhendavad puhastusteenindajaid vastavalt kvaliteedikontrollide tulemusele
Viige läbi kõik kvartaalsed kvaliteedikontrollid, esimene kontroll võib olla mitteametlik ja kalibreeriv
Eeltöö ja lepingute piiritlemine – mis sisaldub ja mis mitte.
Kes sooritab kvaliteedikontrolle, vajadusel mõõtmisi?
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