
Opiskelu 

puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto



Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto 180 osp

• Kotityöpalvelujen 
osaamisala
• Kodinhuoltaja

• Toimitilahuollon osaamisala
• Toimitilahuoltaja



Kodinhuoltaja

Opinnot muodostuvat kotityöpalveluissa 
tarvittavasta osaamisesta:

• Avustamis- ja asiointipalvelut

• Viriketoiminnan järjestäminen

• Erilaiset siivoustehtävät

• Tekstiili- ja vaatehuoltotehtävät

• Ruoanvalmistus 

• Asiakaspalvelu

• Työ- ja asiakasturvallisuus



Kodinhuoltajan 
työtehtäviä voivat olla:

• Siivous- ja vaatehuoltotehtävät

• Ruoanvalmistustehtävät

• Asiakkaiden avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa

• esim. ruokailu, pukeutuminen, 
henkilökohtainen hygienia, 
ulkoilu, viriketoiminta

• Erilaiset asiointitehtävät

• esim. kaupassa käyminen



Kodinhuoltaja työelämässä

Työnimikkeitä voivat olla esimerkiksi: 

• Päiväkotiapulainen

• Kotityöpalvelutyöntekijä

• Ruokapalvelutyöntekijä 

Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi:

• Palvelutalot

• Päiväkodit

• Kotityöpalveluyritykset



Ammatillinen valinnainen:

Kodin ruokapalvelujen 

tuottaminen 20 osp

Pakollinen osa: 

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 

osp

Ammatillinen valinnainen:

Avustamispalveluissa 

toimiminen 15 osp

Työpaikka löytyi 

opintojen lopussa 

työelämässä oppimisjakson 

työpaikasta

Opiskelijan polku kodinhuoltajaksi 

(esimerkki)

Ammatillinen 

valinnainen: 

Sosiaalihuoltolaitosten 

puhtauspalvelut 40 osp
Osaamisalan pakolliset:

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 

30 osp

Kotisiivouspalvelujen tuottaminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 

35 osp



Toimitilahuoltaja

Opinnot muodostuvat toimitilapalveluissa 
tarvittavasta osaamisesta:

• Ylläpitosiivous

• Perussiivous

• Toimitilojen palvelutehtävät

• Asiakaspalvelu

• Työ- ja asiakasturvallisuus



Toimitilahuoltajan 
työtehtäviä voivat olla: 

• Siivoustehtävät erilaisissa tiloissa

• Vaatehuoltotehtävät

• Työpaikan palvelutehtävät 
• esim. viherkasvien hoito, kokoustilan 

järjestelyt, kokouskahvituksen 
kattaus



Toimitilahuoltaja työelämässä

Työnimikkeitä voivat olla:
• Toimitilahuoltaja
• Puhtaustyöntekijä
• Siivooja
• Siistijä
• Hotellisiivooja

Työpaikkoja voivat olla:
• Puhtauspalveluyritykset 
• Päiväkodit ja Koulut
• Palvelutalot
• Terveyskeskukset ja sairaalat
• Kaupat
• Kylpylät ja hotellit 
• Majoituspalvelut
• Toimistot ja yritykset



Ammatillinen valinnainen:

Hotelli- ja majoitustilojen 

puhtauspalvelut 20 osp

Pakollinen osa: 

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelujen tuottaminen 

15 osp

Ammatillinen valinnainen:

Oppilaitosten ja päiväkotien 

puhtauspalvelut 20 osp

Työpaikka löytyi 
opintojen lopussa 
työelämässä oppimisjakson 
työpaikasta

Opiskelijan polku toimitilahuoltajaksi 

(esimerkki)
Ammatillinen valinnainen: 

Uima-allas- ja kylpylätilojen 

puhtauspalvelut 20 osp

Osaamisalan pakolliset:

Perussiivouspalvelut 30 osp

Ylläpitosiivouspalvelut 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 

35 osp

Ammatillinen valinnainen:

Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen 

20 osp



LISÄTIETOJA

www.jypao.fi

@jklpalvelualanopisto

Jyväskylän palvelualan opisto


