Toimitilahuoltaja
Aloita Järvenpäässä alueen työnantajien tarpeisiin suunniteltu
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Valmistut
reilussa vuodessa toimitilahuoltajaksi hyvään työtilanteeseen
Järvenpäässä ja lähialueella.
Opinnot alkavat syyskuussa 2020,
ja kestävät kevääseen 2021 saakka.

Hae koulutukseen jatkuvan haun
kautta: seurakuntaopisto.fi/puki-at-jpaa

Työskentelet opintojen aikana
ammattiasi vastaavissa tehtävissä.

Kysy lisää

Saat monipuolisen ja ajantasaisen
ammattitaidon puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle, jossa on paljon avoimia
tehtäviä.

Ritva Marjanen, p. 040 706 3723,
ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi
Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö,
p. 040 727 8777,
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi

Käytössäsi ovat ammattimaiset siivousvälineet ja -koneet, jotka tekevät
työskentelystä sujuvaa ja ergonomista.

Järvenpään kampus
www.seurakuntaopisto.fi

Toimitilahuoltaja
Toimitilahuoltaja työskentee asiakaskohteissa huolehtien tilojen viihtyisyydestä ja siisteydestä
asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Työ on itsenäistä ja tehtävässä
tarvitaan huolellisuutta, asiakaspalvelutaitoja sekä työturvallisuuden huomioimista.
Toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisten tilojen ylläpitosiivouksen ja ottaa
huomioon pintamateriaalien asettamat vaatimukset siivous- ja hoitomenetelmille.
Tutkinto on tarkoitettu
y lisäkoulutukseksi puhdistuspalvelujen
parissa työskenteleville
y alasta kiinnostuneille uuteen ammattitutkintoon johtavaksi koulutukseksi.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä, ja siihen kuuluu sekä pakollisia
tutkinnon osia (60 osp) että valinnaisia
tutkinnon osia (90 osp). Valinnaiset tutkinnon osat on suunniteltu yhdessä
alueen työnantajien kanssa vastaamaan
työtehtävien osaamistarpeita.
Voit yhdistää tutkintoosi myös valinnaisia
tutkinnon osia esimerkiksi kasvatus- ja
ohjausalan perustutkinnosta sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Voit
halutessasi hankkia myös yrittäjyysosaamista 30 osp:n laajuisesti.

Tutkinnon suorittaminen
Koulutus alkaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan
sovittuna aikana ja sovitulla tavalla. Koulutus toteutetaan monimuotoisena ja se
sisältää lähi-, etä- sekä verkko-opetusta ja
työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp
Tutkinnon suorittaminen,
palvelusopimusten sisältö,
asiakaspalvelu

Opintojen aloitus
Asiakaslähtöisten
puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

15 osp,
3 pv

Moodle, Wilma, tiedonhankinta, ergonomia, kestävä
kehitys
Työturvallisuus, pelastussuunnitelma, suojainten
käyttö, omavalvonta
Siivousvälineet, menetelmät,
aseptinen työjärjestys

Ylläpitosiivouspalvelut, 45 osp

45 osp,
3 pv

Puhdistusaineet, eritetahrat,
hygienia, puhtaustaso,
mikrobiologinen mittaus

Pintamateriaalit ja koneet
siivoustyössä
Ensiapu 1

2 pv

Tutkintoon kuuluva ensiavun
peruskurssi

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp
Oppilaitosten ja
päiväkotien
puhtauspalvelut

30 osp,
2 pv

Oppilaitosten ja päiväkotien
erityisvaatimukset puhtauspalveluille

Ammattitaito osoitetaan näytöissä alan
aidoissa työtehtävissä. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan
edustajat yhdessä. Ammattitutkinto
antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut

30 osp,
2 pv

Hotelli- ja majoitustilojen
erityisvaatimukset puhtauspalveluille

Kustannukset

Perussiivouspalvelut

Oppisopimuskoulutus on maksutonta,
muutoin koulutuksen hinta on 200 euroa.

Kuivatilat ja pintamateriaalit
30 osp,
3-4 pv

Lue lisää tutkinnosta

www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/toimihuoltaja-laitoshuoltaja-at/

Järvenpään kampus
www.seurakuntaopisto.fi

Märkätilat ja pintamateriaalit
Pintojen hoito ja suojaus

