PUHTAUS- ja KIINTEISTÖPALVELUALAN
AMMATTITUTKINTO
MONIMUOTO- JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSENA
Tutkintonimikkeinä
Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja,
Kodinhuoltaja tai Henkilökohtainen avustaja
Koulutuksen kesto vaihtelee opiskelijan lähtötilanteen mukaan, keskimääräinen kesto on 1-1,5 vuotta.
Koulutuksen aloitusajakohta tarkentuu opintojen ja tutkinnon suorittamisen henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaan.

Kohderyhmä
Henkilö, joka toimii henkilökohtaisen avustamisen, kotityöpalvelujen, laitoshuollon tai toimitilahuollon tehtävissä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteissa.

Tutkinnon osat
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala), joista OPAO tarjoaa kotityöpalvelujen ja toimitilahuollon osaamisalaan liittyvää koulutusta.
Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja (AT).
Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja (AT).
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta (15 osp) tutkinnon osasta, yhdestä tai kahdesta osaamisalan
valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista, joita valitaan yhteensä
45 osp tai 90 osp. Tutkinnon laajuus on 150 osp.

Tutkintoon kuuluu yksi pakollinen osa:
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

Kotityöpalvelujen osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat:
 Henkilökohtainen avustaja: Henkilökohtaisena avustajan toimiminen (45 osp)
 Kodinhuoltaja: Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Toimitilahuollon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat:
 Laitoshuoltaja: Laitoshygieniapalvelut (45 osp)
 Toimitilahuoltaja: Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)
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Valinnaiset tutkinnon osat:
 Avustaminen ja huolenpito (30 osp)
 Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
(30 osp)
 Elintarviketeollisuuden puhtauspalvelut
(30 osp)
 Erityiskohteiden siivouspalvelut (30 osp)
 Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
(30 osp)
 Huonekasvien huoltaminen (15 osp)
 Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut (30 osp)
 Kodin ruokapalvelut (30 osp)
 Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut (30 osp)
 Laitoshuoltopalvelut (30 osp)
 Liikennevälineiden puhtauspalvelut (30 osp)
 Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
(30 osp)













Perussiivouspalvelut (30 osp)
Puhdastilojen puhtauspalvelut (30 osp)
Rakennussiivouspalvelut (30 osp)
Tekstiilien huoltaminen (30 osp)
Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut (30 osp)
Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut
(30 osp)
Työhön opastaminen (30 osp)
Työpaikkaohjaajana toimiminen (30 osp)
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
(30 osp)
Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa
(45 osp)
Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
(30 osp)

Koulutuksen toteutus
Opinnot monimuotokoulutuksessa voidaan suorittaa joko sivu- tai päätoimisesti, eivätkä opinnot edellytä
työsuhdetta. Mikäli olet työtön, tiedustele lähimmästä työ- ja elinkeinotoimistosta mahdollisuutta opiskella
työttömyysetuudella päätoimisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on työssä.
Valmistava koulutus sisältää lähiopetusta Oulun Palvelualan Opistolla (Teuvo Pakkalan katu 15) yhtenäkahtena iltana viikossa klo 15.30–19.30 sekä lisäksi etäopiskelua ja työssäoppimista joko omassa työsuhteessa tai työssäoppimispaikalla.

Kustannukset ja korvaukset
Monimuotokoulutuksen opiskelijamaksu on 100 €. Oppisopimuskoulutuksessa tietopuolinen opetus on
maksutonta.
Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja maksaa opiskelijalle palkkaa. Lisätietoja muista korvauksista
opiskelijalle ja työnantajalle saa oppilaitoksesta osoitteesta aiko@opao.fi tai puh. 044 737 2017.

Ammattitutkintostipendi
Ammattitutkinnon suorittanut alle 68-vuotias, jolla on työ- tai virkasuhdetta suomalaiseen työnantajaan
vähintään 5 v., voi hakea 400 euron suuruista ammattitutkintostipendiä.
Ks. www.koulutusrahasto.fi.

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutukseen haetaan joko oppilaitoksen www-sivulla (www.opao.fi) olevan painikkeen HAE TÄSTÄ
KOULUTUKSEEN kautta tai hakulomakkeella, jonka voi tulostaa www-sivun yläreunasta tai tilata puhelimitse (08) 535 2000.

Lisätietoja koulutuksesta
Kouluttaja, opinto-ohjaaja Merja Airaksinen, puh. 050 552 0572, merja.airaksinen@opao.fi.
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