
PUHTAUS- JA KOTITYÖPALVELUT 
KIINTEISTÖNHOITO



Puhtaus- ja kotityöpalvelut
Tutkinnot
Opiskele koko tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon osia.

TOIMITILAHUOLTAJAT 

Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-
tutkinnon osatutkinto. Sinulle, joka haluat työllistyä puh-
tausalalle nopeasti ja jatkaa myöhemmin opiskelua ammat-
titutkinnossa.

Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-
tutkinto, oppisopimuskoulutus. Sinulle, joka työskentelet 
toimitilahuoltajana ja haluat opiskella siivoustyön perus-
taitoja. Tutkinnon suorittaaksesi sinulla tulee olla työ- tai 
harjoittelupaikka.

Ylläpitosiivouspalvelut-tutkinnon osa verkkokoulutuksena. 
Sinulle, joka teet, ohjaat tai johdat siivoustyötä, ja jolla on 
tarvittavat tietotekniset valmiudet.

Toimitilahuoltaja (AT), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ammattitutkinto. Sinulle, joka työskentelet toimitilahuol-
tajana, ja jolla on jo useamman vuoden työkokemus tai alan 
peruskoulutus. Myös ohjattuna verkkokoulutuksena!

Site Facilities Operator, Further Vocational 
Qualification in Cleaning and Property Services. 
For You, who work in site facilities services and use 
mainly English at work sites in everyday communication.  
You have either basic education in cleaning services or 
versatile work experience of site facilities services.

LAITOSHUOLTAJAT
Laitoshuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatti-
tutkinto. Sinulle, joka työskentelet laitoshuoltajana, ja jolla 
on jo useamman vuoden työkokemus tai alan peruskoulutus. 

KODINHUOLTAJAT

Kotisiivouspalvelut-tutkinnon osa verkkokoulutuksena. 
Sinulle, joka teet, ohjaat tai johdat siivoustyötä, ja jolla on 
tarvittavat tietotekniset valmiudet.

Kodinhuoltaja (AT), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ammattitutkinto. Sinulle, joka työskentelet kodinhuolta-
jana, ja jolla on jo useamman vuoden työkokemus tai alan 
peruskoulutus. Myös ohjattuna verkkokoulutuksena! 

ESIHENKILÖT
Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistö-
palvelualalle. Sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään 
alan peruskoulutus. Työskentelet kotityöpalvelujen tai 
puhtausalan palveluohjaajana, tiiminvetäjänä tai lähiesi-
miehenä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto. 
Sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään alan peruskou-
lutus. Työskentelet kotityöpalvelujen tai puhtausalan palve-
luesimiehenä tai vastaavana.

Voit kehittää osaamistasi myös lyhyemmillä täydennys-
koulutuksilla. Osa koulutuksista on mahdollista toteuttaa 
myös englanniksi. 

Webinaarit
• Ikkunanpesukoulutus -webinaari

Ammattitaitoa syventävät kurssit
• Eristyshuoneen siivous (uusi koulutus)
• Puhtaanapito terveyden- ja sosiaalihuollon tiloissa

(uusi koulutus)
• Taloyhtiön tilojen puhtaanapitokoulutus
• Lattioiden pintapesu ja hoitomenetelmät
• Lattioiden peruspesu ja suojaus
• Uima-allas- ja märkätilojen hygieniaosaamiskoulutus ja

-testi

Yrityskohtaiset kurssit
• Puhtauspassikoulutus
• Perussiivouksen valmennuskokonaisuus
• Siivouskonekoulutukset

1. painehuuhtelukone, hidaskierroksinen
lattianhoitokone ja vesi-imuri

2. nopeakierroksinen lattianhoitokone, yhdistelmäkone
ja pölynimuri

3. istuen ohjattava yhdistelmäkone
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtaanapito -koulutus
• Keittiötilojen puhtaanapitokoulutus
• Työn toteuttamisen kehittäminen työpaikoilla - uusia

tapoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan töihin
• Esihenkilövalmennukset puhtaus- ja

kiinteistöpalvelualalle

LUE LISÄÄ 
KLIKKAAMALLA 
KOULUTUKSEN 

NIMEÄ!
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https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-eat
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/ikkunanpesukoulutus-webinaari-yr
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/eristyshuoneen-siivous-av
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/puhtaanapito-terveyden-ja-sosiaalihuollon-tiloissa-av
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/pupa-asuinkiinteistojen-puhtaanapito-koulutus-av
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/lattioiden-pintapesu-ja-hoitomenetelmat-av
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/lattioiden-peruspesu-ja-suojaus-av
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https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/perussiivouksen-valmennuskokonaisuus
https://www.taitotalo.fi/haku?hakusanat=Siivouskonekoulutus
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https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/hotelli-ja-majoitustilojen-puhtaanapito-koulutus-yr
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/keittiotilojen-puhtaanapito-koulutus-yr
https://www.taitotalo.fi/koulutus/puhtauspalvelu/2056/tyon-toteuttamisen-kehittaminen-tyopaikoilla-uusia-tapoja-puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan-toihin-yr
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Kiinteistönhoito
Tutkinnot
Opiskele koko tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon osia.

Kiinteistönhoitajan perustutkinnon osatutkinto. Sinulle, 
joka haluat työllistyä kiinteistönhoitajaksi ja jatkaa myöhem-
min tutkinto-opinnot loppuun. Tutkinnon osan suorittaak-
sesi sinulla tulee olla työ- tai harjoittelupaikka.

Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-
tutkinto. Sinulle, joka työskentelet kiinteistönhoitajana tai 
olet hakeutumassa alalle. Tutkinnon suorittaaksesi sinulla 
tulee olla työ- tai harjoittelupaikka.

Tekninen kiinteistönhoitaja tai kiinteistönhoitaja (AT), 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Sinulle, 
joka työskentelet kiinteistönhoitajana, ja jolla on jo useam-
man vuoden työkokemus tai alan peruskoulutus.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto puhtaus- ja kiinteistö-
palvelualalle. Sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään 
alan peruskoulutus. Työskentelet kiinteistönhoitajien palve-
luohjaajana, tiiminvetäjänä tai lähiesimiehenä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto. 
Sinulle, jolla on työkokemusta ja mielellään alan peruskou-
lutus. Työskentelet kiinteistönhoitajien palveluesimiehenä, 
työnjohtajana tai vastaavana.

Yrityskohtaiset kurssit
 • Kiinteistönhoidon asiakaspalvelu
 • HELPE Säiliötyöskentely-koulutus
 • Kiinteistönhoidon osaamiskartoitus
 • Työn toteuttamisen kehittäminen työpaikoilla - uusia 

tapoja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan töihin
 • Turvallinen kattotyöskentely
 • Esihenkilövalmennukset puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualalle

Ammattitaitoa syventävät kurssit
Voit kehittää osaamistasi myös lyhyemmillä täydennyskou-
lutuksilla. Tutustu monipuoliseen koulutustarjontaamme.

 • TaitavaKiinteistö, ilmanvaihtojärjestelmän ylläpito
 • TaitavaKiinteistö, lämmitysjärjestelmän ylläpito
 • TaitavaKiinteistö, vesi-ja viemärijärjestelmän ylläpito
 • TaitavaKiinteistö, WC- ja hanaopisto
 • TaitavaKiinteistö, kiinteistöjen energiatehokas hallinta
 • TaitavaKiinteistö, polttomoottorikäyttöisten 

pienkoneiden huolto
 • TaitavaKiinteistö, kiinteistöteknisten vikailmoitusten 

tehokas hallinta
 • Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto
 • Vesityökorttikoulutus ja osaamistesti, allasvesi
 • Vesityökorttikoulutus ja osaamistesti, talousvesi
 • SuLVI: Perustietoa LVI-automaatiojärjestelmistä
 • Isännöinnin LVI-tekninen tehopäivä
 • HELPE Paloilmoittimenhoitajan koulutus
 • HELPE Väestönsuojanhoitajan koulutus 
 • HELPE Sprinklerilaitteistonhoitajan koulutus
 • HELPE Yrityksen suojelupäällikön ja -henkilöstön 

peruskurssi

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

Rekrytoivat koulutukset yritysten rekrytointitarpei-
siin on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täyden-
nys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy 
sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista 
ja työharjoittelua. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet 
työllistyvät yritykseen. Voidaan toteuttaa mm. seuraavilla 
ammattialoilla: laitoshuolto, kotityöpalvelut ja kiinteistön-
hoito. Kysy lisää kiinteistoala@taitotalo.fi 

Ammatillinen työvoimakoulutus on työelämäläh-
töistä. Tavoitteena on kouluttaa uusia osaajia kiinteistön-
hoitoon, kotityöpalveluihin ja laitoshuoltoon. Koulutukseen 
sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssä-
oppimista ja työharjoittelua. Onko yritykselläsi tarjota työ-
voimakoulutukseen osallistuvalle työharjoittelupaikka? Ota 
yhteyttä kiinteistoala@taitotalo.fi

Puhtaus- ja kotityöpalvelualan tutkinnot  
Piia Marttinen, 050 305 3377

Kiinteistönhoitoalan tutkinnot  
Jorma Suomäki, 040 746 9257

Kurssit  
Kirsi Seppänen, 040 572 4371
 

Ota yhteyttä!

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

LUE LISÄÄ 
KLIKKAAMALLA 
KOULUTUKSEN 

NIMEÄ!
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https://www.taitotalo.fi/haku/koulutukset?hakusanat=&koulutustyyppi=All&aihealue=163&sort_by=search_api_relevance&field_topic_execution=163
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Valimotie 8, Helsinki
Strömberginkuja 3, Helsinki
Hiomotie 6, Helsinki
Tammiston Kauppatie 33, Vantaa 
Haaransuontie 8 B, Oulu

asiakaspalvelu 010 80 80 90
vaihde 020 7461 200
ma–to klo 8–15, pe klo 8–14 
asiakaspalvelu@taitotalo.fi
taitotalo.fi

TAITOTALO – INNOSTUKSESTA OSAAMISEEN 

Katso lisää taitotalo.fi

Autoala
Eläintenhoito
Energiateollisuus 
Esimiestyö ja johtaminen
Henkilöstöhallinto
Hitsaus ja NDT
Hydrauliikka ja pneumatiikka
ICT 
Isännöinti
Kemian- ja laboratorioala 
Kiinteistönhoito
Kone-, laite- ja putkisto- 
suunnittelu
Konepajateollisuus

Kunnossapito
Laatu, tuotekehitys ja  
palvelumuotoilu
Liiketoiminta
Logistiikka
LVI ja kylmäala
Maahanmuuttaneiden  
koulutukset
Media-ala
Nostolaitteiden ja nostoapu-
välineiden tarkastus 
Painelaitetekniikka
Prosessi- ja metsäteollisuus 
Puhtaus- ja kotityöpalvelut
Rakentaminen ja infra

Sosiaali- ja terveysala
Sähkö ja automaatio
Taloushallinto
Turvallisuus
Välinehuolto
Ympäristö ja vesihuolto
Yrittäjyys

Tarjontaamme kuuluu lisäksi

 • Uraohjaus
 • Muutosturvapalvelut
 • Suomen kieli ja yleiset 
kielitutkinnot

 • Työvoimakoulutukset
 • TUVA

Meillä voit opiskella seuraavia aloja:


