
Puhtaus-ja Kiinteistöpalveluala



Perustutkinnot
 Toimitilahuoltaja 180 osp (Toimitilahuolto)

 Kodinhuoltaja 180 osp (Kotityöpalvelu)

 Kiinteistönhoitaja 180 osp (Kiinteistönhoito)

 Opinnot koostuvat pakollisista ammatillisista ja valinnaisista ammatillisista 
yhteensä 145 osp

 Valinnaisia on 29, joita voi valita ristiin toiselta osaamisalalta

 Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

 Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 9 osp

 Yhteiskunta-ja työelämäosaaminen 9 osp

 Opintojen kesto 2 v – 3 v



Perustutkinnot
Toimitilahuoltaja 180 osp

(Toimitilahuolto)
Pakolliset Ammatilliset tutkinnonosat 15 osp kaikille osaamisaloille

Pakolliset 
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
 Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp
 Perussiivouspalvelut, 30 osp

Valinnaiset esimerkiksi

 Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 20 osp

 Koneiden käsittely puhtaus-ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp

 Hotelli-ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp

 Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 20 osp



Kodinhuoltaja 180 osp 
(Kotityöpalvelun osaamisala)
 Pakolliset:
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
 Avustamis-ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 osp
 Kotisiivouspalvelujen tuottaminen 30 osp

 Valinnaiset esimerkiksi
 Kodin ruokapalvelujen tuottaminen 20 osp
 Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20 osp
 Kiinteistön toimintakunnon arviointi 20 osp
 Piha-ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp



Kiinteistöhuoltaja 180
(Kiinteistönhuoltopalvelu)

Pakolliset:

 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen 
tuottaminen, 15 osp

 Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp

 Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset esimerkiksi

 Ilmanvaihtokoneiden toimintakyvyn ylläpitäminen 20 osp

 Koneiden käsittely puhtaus-ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp

 Lvi-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp

 Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp



Ammattitutkinto
 Toimitilahuoltaja 150 osp (toimitilahuolto)

 Laitoshuoltaja 150 osp (toimitilahuolto)

 Kodinhuoltaja 150 osp (kotityöpalvelu)

 Kiinteistön hoitaja 150 osp 
(kiinteistönhoitaja/tekninen 
kiinteistönhoitaja)

 Opinnot koostuvat ammatillisista 
pakollisista 60 osp ja valinnaisista 
tutkinnonosista 90 osp

 Opintojen kesto 1 v – 2 v



Ammattitutkinto
 Toimitilahuoltaja 150 osp
 Pakolliset (60 osp)
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
 Ylläpitosiivouspalvelut 45 osp

 Valinnaiset (90 osp)esim.
 Oppilaitosten ja päiväkotien 

puhtauspalvelut 30 osp
 Perussiivouspalvelut 30 osp
 Ympäristöhuoltopalvelut 30 osp



Ammattitutkinto
 Laitoshuoltaja 150 osp  Sairaala 

työympäristönä

 Pakolliset (60 osp)
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen 

tuottaminen, 15 osp
 Laitoshygieniapalvelut 45 osp

 Valinnaiset (90 osp) esim.
 Perussiivouspalvelut 30 osp
 Laitoshuoltopalvelut 30 osp
 Ympäristöhuoltopalvelut 30 osp



Ammattitutkinto
 Kodinhuoltaja 150 osp – työympäristö kodit

 Pakolliset (60 osp):
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen 

tuottaminen, 15 osp
 Kotisiivouspalvelut 45 osp

 Valinnaiset (90 osp)esim.
 Avustaminen ja huolenpito 30 osp
 Avustaminen ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 

osp
 Kodin ruokapalvelut 30 osp



Ammattitutkinto
 Kiinteistönhoitaja 150 osp (Kiinteistönhoito)

 Pakolliset: (60 osp)
 Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen 

tuottaminen, 15 osp
 Kiinteistön toimintakunnon ylläpito 45 osp

(Kiinteistönhoitaja)
 LVI-järjestelmien käyttö- ja ylläpito 45 osp

(Tekninen kiinteistönhoitaja)

 Valinnaiset (90 osp)esim.
 Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 30 osp
 Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus 30 osp
 Piha ja ulkoalueiden hoitaminen 30 osp



Miten pääsen opiskelijaksi?
 Mikäli sinulla ei ole aiempaa koulutusta voit hakea meille yhteishaun kautta.

 Mikäli sinulla on lukio tai muu koulutus voit hakea meille Lappian koulutushaun kautta. 
Koulutushaku - lappia.fi

 Voit myös opiskella omaehtoisesti ja haku on samaa reittiä Lappian koulutushaku

 Jos olet työssä ja haluat suorittaa tutkinnon tai tutkinnonosia, sovi työnantajasi kanssa 
ja solmi oppisopimus. Lappian oppisopimustoimistosta saat lisää tietoa.

 Jos olet oikeutettu työttömyysetuudella opiskeluun voit hakeutua te-palveluiden 
kautta meille opiskelemaan.

https://www.lappia.fi/koulutukset/koulutushaku/


Alan työpaikat



Jatko-opinnot
 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon jälkeen voit jatkaa esimerkiksi näihin 

ammattikorkeakoulututkintoihin: 

 ➢ Insinööri AMK, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

 ➢ Insinööri AMK, talotekniikka 

 ➢ Insinööri AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka 

 ➢ Restonomi AMK, palvelujen tuottaminen ja johtaminen 

 ➢ Tradenomi AMK, liiketalous; yrittäjän koulutusohjelma



Jatko-opinnot
 Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voit hakeutua, kun sinulla on 

ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen alan työkokemusta vähintään kolme vuotta. 
Alaan liittyviä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi: 

 ➢ Insinööri YAMK, talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma 

 ➢ Restonomi YAMK, palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 

 ➢ Restonomi YAMK, uudistava johtaminen 

 ➢ Tradenomi YAMK, johtaminen ja palveluliiketoiminta 

 ➢ Tradenomi YAMK, yrittäjyyden ylempi tutkinto-ohjelma



Jatko-opinnot 
 Yliopistossa voit opiskella esimerkiksi näitä tutkintoja: 

 ➢ Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, kone- ja rakennustekniikka 

 ➢ Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

 ➢ Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, tuotantotalous 

 Jatkotutkintona yliopistossa voit opiskella esimerkiksi: 

 ➢ Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma 

 ➢ Tekniikan tohtori 
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