PUHTAUS- JA KOTITYÖPALVELUT
KIINTEISTÖNHOITO

Taitotalo kouluttaa ammattilaisia
monipuolisiin puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan tehtäviin

Puhtaus- ja kotityöpalvelut
Puhtausala on monipuolinen ja nopeasti kehittyvä ala, jolla vaikutetaan sekä
ihmisten että elinympäristöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Puhtausalan
ammattilaiset toimivat puhtaanapitotehtävissä erityyppisissä kiinteistöissä,
kuten asuinkerrostaloissa, toimisto- ja liikekiinteistöissä, sairaaloissa sekä
kauppa- ja myymälätiloissa. Koulutus on tärkeä osa ammattitaidon sekä
laadukkaan siivoustyön ylläpitämistä ja kehittämistä. Taitotalon tutkinnoilla ja
koulutuksilla varmistetaan, että osaaminen vastaa tämän päivän tarpeeseen.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja tai kodinhuoltaja soveltuu sinulle, joka työskentelet puhtausalalla tai olet hakeutumassa alalle. Tutkinnon
suorittaaksesi sinulla tulee olla työ- tai harjoittelupaikka, ja
mahdollisuus tehdä alan monipuolisia työtehtäviä.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, laitoshuoltaja, toimitilahuoltaja (AT) tai kodinhuoltaja (AT) on
tarkoitettu sinulle, joka työskentelet puhtausalalla, ja jolla
on jo useamman vuoden työkokemus tai alan peruskoulutus.
Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle soveltuu sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään alan peruskoulutus. Työskentelet kotityöpalvelujen
tai puhtausalan palveluohjaajana, tiiminvetäjänä tai lähiesimiehenä.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
on sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään alan peruskoulutus. Työskentelet kotityöpalvelujen tai puhtausalan
palveluesimiehenä tai vastaavana.
Siivousalan täsmäosaaja, ylläpitosiivouspalvelut on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille. Koulutukseen
haetaan TE-palvelujen kautta.

Puhtausalan verkkokoulutukset ja webinaarit
Voit kehittää osaamistasi myös lyhyemmillä täydennyskoulutuksilla. Tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme.
• Ylläpitosiivouspalvelut-tutkinnon osa
• Uusi koulutus: Kotisiivouspalvelut-tutkinnon osa
• Puhtaanapito poikkeustilanteessa -webinaari

Puhtausalan ammattitaitoa syventävät
koulutukset
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
työpaikkaohjaajakoulutus
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan näyttöjen
arvioijakoulutus
• Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamiskoulutus ja
-testi
• Asuinkiinteistöjen puhtaanapito -koulutus

Kiinteistönhoito
Kiinteistönhoitoala on monipuolinen ja nopeasti teknistyvä ala, jolla vaikutetaan
sekä ihmisten että elinympäristöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistönhoidon ammattilaiset toimivat kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävissä erityyppisissä
kiinteistöissä, kuten asuinkerrostaloissa, toimisto- ja liikekiinteistöissä, sairaaloissa
sekä kauppa- ja myymälätiloissa. Koulutus on tärkeä osa ammattitaitoisen kiinteistönhoitotyön ylläpitämistä ja kehittämistä. Taitotalon tutkinnoilla ja koulutuksilla
varmistetaan, että osaaminen vastaa tämän päivän tarpeeseen.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja soveltuu sinulle, joka työskentelet kiinteistönhoitajana tai olet hakeutumassa alalle. Tutkinnon suorittaaksesi
sinulla tulee olla työ- tai harjoittelupaikka ja mahdollisuus
tehdä alan monipuolisia työtehtäviä.

Kiinteistönhoitoalan ammattitaitoa syventävät
koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, tekninen
kiinteistönhoitaja tai kiinteistönhoitaja (AT) on tarkoitettu
sinulle, joka työskentelet kiinteistönhoitajana, ja jolla on jo
useamman vuoden työkokemus tai alan peruskoulutus.
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Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle soveltuu sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään alan peruskoulutus. Työskentelet kiinteistönhoitajien
palveluohjaajana, tiiminvetäjänä tai lähiesimiehenä.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
on sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään alan peruskoulutus. Työskentelet kiinteistönhoitajien palveluesimiehenä,
työnjohtajana tai vastaavana kiinteistönhoitajana.
Kiinteistönhoitajan perusopinnot on suunnattu työttömille
tai työttömyysuhan alaisille. Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta.

Voit kehittää osaamistasi myös lyhyemmillä täydennyskoulutuksilla. Tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme.
Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto
Vesityökorttikoulutus ja osaamistesti, allasvesi
Vesityökorttikoulutus ja osaamistesti, talousvesi
SuLVI: Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä
HELPE Paloilmoittimenhoitajan koulutus
HELPE Väestönsuojanhoitajan koulutus
HELPE Sprinklerilaitteistonhoitajan koulutus
HELPE Säiliötyöskentely-koulutus
HELPE Suojeluhenkilöstön peruskurssi
HELPE Turvallinen kattotyöskentely ja lumenpudottamisen valvonta
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
työpaikkaohjaajakoulutus
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan näyttöjen
arvioijakoulutus
• Kiinteistönhoidon osaamistestaus

Yrityskohtaiset koulutukset ja esimiesvalmennukset
Yrityskohtaiset koulutukset ja esimiesvalmennukset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Aiheet, toteutustavat
ja ajankohdat ovat räätälöitävissä yrityksen tarpeiden ja
toiveiden mukaan.
Yrityskohtaisina palveluina toteutamme lisäksi
• ammattisuomi-koulutusta
• uusien työntekijöiden valmennusta ja perehdytystä
• osaamisaluetestausta uusille työntekijöille
• perehdytystä työtehtävään
• työntekijän henkilökohtaista ohjausta

RekryKoulutus yritysten rekrytointitarpeisiin on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista
opetusta että ohjattua työssäoppimista ja työharjoittelua.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen.

Ota yhteyttä!
Puhtaus- ja kotityöpalvelualan tutkinnot
Piia Marttinen, 050 305 3377

Kiinteistönhoitoalan tutkinnot
Jorma Suomäki, 040 746 9257

Kurssit
Kirsi Seppänen, 040 572 4371

kiinteistoala@taitotalo.fi l taitotalo.fi/puhtaus l taitotalo.fi/kiinteisto

TAITOTALO = AEL + AMIEDU
Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa.
Alan suurimpana toimijana meillä on pitkä historia muuttuvan
maailman koulutustarpeisiin vastaamisessa.
Koulutustarjontamme ja asiantuntijaverkostomme on toimialan laajin.
Asiakkuudenhoitomallissamme on panostettu siihen, että yrityksille
ja opiskelijoille on ainutlaatuiset puitteet kehittää prosessejaan ja
käytännön osaamistaan.

Meillä voit opiskella seuraavia aloja:
Autoala
Eläintenhoito
Esimiestyö ja johtaminen
Henkilöstöhallinto
Hitsaus ja NDT
Hydrauliikka ja pneumatiikka
ICT
Isännöinti
Kemian-, lääke- ja elintarvikeala
Kiinteistönhoito
Kone-, laite- ja putkistosuunnittelu
Konepajateollisuus

Kunnossapito
Laatu
Laboratorio
Liiketoiminta
Logistiikka
LVI ja kylmäala
Media-ala
Metsäteollisuus
Painelaitetekniikka
Puhtaus- ja kotityöpalvelut
Rakentaminen ja infra
Sosiaali- ja terveysala
Sähkö ja automaatio

Taloushallinto
Turvallisuus
Voimalaitos
Välinehuolto
Ympäristö ja vesihuolto
Yrittäjyys
Tarjontaamme kuuluu lisäksi
• uravalmennus
• muutosturvapalvelut
• suomen kieli ja yleiset
kielitutkinnot

TAITOTALO – INNOSTUKSESTA OSAAMISEEN
asiakaspalvelu 010 80 80 90
vaihde 020 7461 200
ma–to klo 8–15, pe klo 8–14
asiakaspalvelu@taitotalo.fi
taitotalo.fi
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Valimotie 8, Helsinki
Strömberginkuja 3, Helsinki
Hiomotie 6, Helsinki
Kaarnatie 4, Helsinki
Haaransuontie 8 B, Oulu

