Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitaja
Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä. Työnkuvaan kuuluu kiinteistön tekniikan
tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Ammatissa tarvitaan itsenäistä ja
vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä asiakaspalvelutaitoja.

Opintojen sisältö
Ammatillisia opintoja ovat kiinteistöpalvelujen tuottaminen, kiinteistön yleishoitoa ja valvontaa sekä LVIjärjestelmien hoitoa.

Sopivuus alalla toimimiseen
Alan opinnoissa ja työssä edellytetään riittävää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa, joka ei vaaranna omaa eikä
muiden työturvallisuutta. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä toimimiseen:
näön tai kuulon heikkous, tasapainoelimistön toiminnan häiriö, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä
psyykkiset sairaudet.

Mitä tekee
Vastaa kiinteistöjen toimivuudesta sekä kiinteistö- ja lämmityskulujen pysymisestä oikealla tasolla.
Työpaikkoina voivat olla kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritykset, isännöintiyritykset, teollisuus- ja
tuotantoyritykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, pankit, vakuutusyhtiöt, kunnat ja valtio.

Kodinhuoltaja
Kodinhuoltaja työskentelee palvelukodissa, kodinomaisessa laitoksessa, asiakkaan kotona, kotipalvelua
tuottavassa yrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työ edellyttää, joustavuutta, järjestelykykyä, toimimista
muuttuvissa olosuhteissa sekä ihmissuhdetaitoja.

Opintojen Sisältö
Ammatillisia pakollisia opintoja ovat majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen sekä lounasruokien
valmistus ja annosruokien valmistus. Lisäksi opiskelija valitsee valinnaisista tutkinnon osista itselleen
sopivimmat.

Sopivuus alalla toimimiseen
Terveydelliset kuormitukset hotelli- ja ravintola-alan koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä
kuntoa ja hyvää psyykkistä tasapainoa. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä
toimimiseen: epilepsia tai muut tasapainoon vaikuttavat sairaudet, näön tai kuulon heikkous,
tasapainoelimistön toiminnan häiriöt, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, allergiat sekä psyykkiset sairaudet.

Mitä tekee
Auttaa eri ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristössä eläviä ihmisiä, siivoaa koteja, avustaa
asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa, kokous- ja ateriapalvelujen järjestäminen, kahvilatyöskentely sekä
asiointipalvelu. Työpaikkoina voivat olla palvelukodit, kodinomaiset laitokset, asiakkaan koti, kotipalvelua
tuottavat yritykset tai oma yritys.
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Toimitilahuoltaja
Toimitilahuoltaja työskentelee kouluissa, toimistoissa, päiväkodeissa, kodinomaisissa laitoksissa, hotelleissa,
terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Työ edellyttää, joustavuutta, järjestelykykyä, toimimista muuttuvissa
olosuhteissa sekä ihmissuhdetaitoja.

Opintojen sisältö
Ammatillisia opintoja ovat ateria- ja kahvituspalvelut, ylläpitosiivous, perussiivous, toimitilapalvelut. Lisäksi
opiskelija voi valita kolme tutkinnon osaa: kerroshoitopalvelut, vaatteiden ja tekstiilien hoito, piha-alueen ja
huonekasvien hoito, siivouspalvelut erityiskohteessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten
puhdistuspalvelut.

Sopivuus alalla toimimiseen
Terveydelliset kuormitukset puhdistuspalvelujen koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä
kuntoa ja hyvää psyykkistä tasapainoa. Seuraavat sairaudet voivat olla este alan koulutukseen sekä työssä
toimimiseen: oireileva epilepsia, muut vaikeat tasapainoon tai lihaskoordinaatioon vaikuttavat neurologiset
sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, astma, hengitysoireet ja käsi-ihottuma.

Mitä tekee
Asiointipalvelu, erilaiset siivoustyöt, kokous- ja ateriapalvelujen järjestäminen, asiakkaan avustaminen sekä
piha-alueen ja huonekasvien hoito. Työpaikkoina voivat olla koulut, toimistot, päiväkodit, kodinomaiset
laitokset, hotellit, terveyskeskukset ja sairaalat.
Haku jatkuvan haun kautta. Hae milloin vain – vaikka heti!
Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Lisätietoja tutkinnon sisällöstä löydät
Tutustu myös
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