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326 milj.€

Liikevaihto 2019

14 000
Henkilöstö:

josta 10 000 Suomessa7 maassa

Toimintaa

yli 30 %
SOL Palveluiden työntekijöistä

muita kuin Suomen kansalaisia.
Suomen henkilöstöstä

22,8 % on alle 30 v.

SOL on monialainen ja kansainvälinen palveluyritys



SOL



Alan arvostus on 
korostunut

Toimisto

Hotelli ja 
tapahtumat

Kauppa-
keskukset ja 

myymälät

Terveyden-
huolto

Teollisuus

Liikenne

Oppi-
laitokset

Asunto-
osake-
yhtiö



Miten korona on vaikuttanut 
Nopeaa reagointia muuttuneisiin tarpeisiin
• SOLin valmiusryhmä antaa SOLille sisäisiä ja yleisiä ohjeita
• THL/TTL ohjeistuksien jatkuvaa seurantaa
• Henkilöstön koulutusta ja opetusta, ohjeistusta uusiin 

käytäntöihin
• Viestintää: SOL - asiakkaat - henkilöstö  

• Pysytään kartalla mitä tapahtuu, kysytään ja 
keskustellaan

• Koronatapaukset, - epäilyt ja toimintaohjeistus 
niissä

• Olemme” samassa veneessä” 
• Keskustellaan mm. SOLin menetelmistä ja 

desinfiointiaineista, käsihuuhteista
• Keskustelua ja yhteistyötä, mistä hankitaan 

kertakäyttöpyyhkeitä, desinfiointiaineita ja 
suojaimia (kevät)

• Kehitetään yhdessä hyviä käytäntöjä
13.10.2020



Miten korona on vaikuttanut 
• Asiakkaiden jatkuva kuuntelu ja  

tiedottaminen
• uutta ja muuttuvaa toimintaohjeistusta
• suojautumiseen liittyvää ohjeistusta
• auttaminen 24/7 – Aurinkovoimala
Tiedottamisen ja yhteistyön merkitys on 
korostunut
• Asiakkaiden toiminnan muutokset 

(sulkemiset) ovat vaikuttaneet suoraan 
palvelutarpeeseen, jouduttu lomauttamaan 
henkilöstöä, sekä työntekijöitä että 
toimihenkilöitä (erityisesti  hotellit ja tapahtuma-
ala, laivat )
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Miten korona on vaikuttanut 

• Aktiivisesti toimivissa asiakkuuksissa lisääntynyt 
palvelun tarve; väli- ja desinfiointisiivous (esim. 
toimistotalot, kauppakeskukset), uusia 
toimintamaleja asiakkaille

• Toimittu asiakkaiden ohjeiden mukaan 
(esim. suojaimet, desinfiointitarve), 
tehtävänämme olla selvillä asiakkaiden 
vaatimuksista

• Pysyvä henkilöstö, ei liikkumista 
kohteesta toiseen

• Esimiehen osaaminen ja nopea reagointi 
tärkeää
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Miten korona on vaikuttanut
• Korona-aikana siivouksen tärkeys on korostunut; SOLin

palveluvastaavat pitävät kriittiset kosketus- ja muut pinnat puhtaina
• Työntekijät ”etulinjassa”, altistumisriski (vähän todettuja tapauksia), 

suojautuminen, turvavälit ja hygieeniset työskentely- ja toimintatavat
• Osaamisvaatimukset nousseet: aseptinen työskentely, pintojen desinfiointi, 

esim. Nocospray-laitteen hyödyntäminen tilojen desinfioinnissa
• Miten turvavälit säilytetään asiakkaissa, lähikoulutuksissa
• Uutta tutkimusta käynnistetty siivouksesta ja desinfioinnista Asiakkaiden 

hygieniaymmärrys on lisääntynyt 
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Miten korona on vaikuttanut 
• Maantieteelliset sijainnit ja 

matkustusrajoitukset vaikuttaneet esim. 
koulutusten toteutukseen

• Lähivalmennuksiin tehtiin muutoksia;                
- siirrettiin verkkoon keväällä                            
- syksyllä niitä on toteutettu taas 
lähikoulutuksina ja ihmiset ovat nauttineet 
kohtaamisista ja lähitoteutuksista

• Etäpalaverit ja –koulutukset, webinaarit 
otettu isosti käyttöön

• ”Pakotettu”, mutta onnistunut digiloikka, esim. 
kaikki kevään piirien kokoukset pidetty 
etäpalavereina

• Asiat edenneet, koska palavereiden 
järjestäminen on helpottunut, tiivis aikataulu 
on ”pakottanut” keskittymään olennaiseen, 
tehostanut kokouksia ja nopeuttanut 
päätöksentekoa
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Verkkokoulutukset ja ohjeet
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Miten korona on vaikuttanut 

Toiveena yhteisammatillisuuden 
korostuminen ohjeiden laadinnassa esim. 
wc-siivous tekstiilien huolto, 
suojautuminen ym. (alan ammattilaisten 
ja  ammattikorkeakoulujen mahdollisuudet 
auttaa ohjeissa?)

Jokaisen (siivous- ja kiinteistöpalvelu-
alalla työskentelevän) hygieniaosaamisen 
merkitys kasvanut (ei vain sairaala, 
elintarviketeollisuus yms. korkean 
hygienian kohteet)

• etäisyydet, yskiminen, 
käsihygienia, aseptinen 
työskentely, 

• miten minä vaikutan
• toimittajayhteistyö
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Osaamisen kehittäminen  ja 
hygieniaosaaminen keskiössä

Me olemme 
vastuullisia. 

Se näkyy meidän 
arkipäivässä teoissa 

ja tuloksessa.
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