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Kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja – olet puhtauspalvelujen ammattilainen ja 
huolehdit asiakkaiden tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Työsi on itse-
näistä, käytännönläheistä ja näet heti työsi tulokset. Työympäristönäsi voi 
olla esimerkiksi koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveydenhuollon toimipai-
kat, erilaiset teollisuuslaitokset ja hyvinvointi- tai palvelualojen yritykset. 
Alan koulutuksen saaneille on tarjolla useita työmahdollisuuksia.

Kotityöpalvelujen osaamisala: kodinhuoltaja

Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluu kotityöpalve-
lujen sekä avustamis- ja asiointipalvelujen lisäksi 
oman valintasi mukaan kahvila- ja ruokapalvelu-
ja, vaatteiden huoltoa tai yrittäjyyttä. Kodinhuol-
tajana voit työskennellä esimerkiksi kotityöpalve-
luyrityksessä tai päivä- tai palvelukodissa.

Toimitilahuollon osaamisala:  
toimitilahuoltaja
Toimitilahuoltajan tehtäviin kuuluu ylläpito- ja 
perussiivoustehtävien lisäksi oman valintasi 
mukaan asiakaspalvelutehtäviä tai yrittäjyyttä. 
Toimitilahuoltajana voit työskennellä esimerkiksi 
oppilaitoksissa, hyvinvointialan yrityksissä, päivä- 
tai palvelukodissa, hotellissa, teollisuuslaitokses-
sa tai siivouspalveluyrityksessä.

Tutkinnon muodostuminen
Tutkintoon kuuluu pakollisia ja valinnaisia amma-
tillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisiä 
tutkinnon osia (35 osp).

 z Pakollinen tutkinnon osa: Asiakaslähtöisten 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 
(15 osp)

 z Toimitilahuollon osaamisala: 
• Perussiivouspalvelut (30 osp) 
• Ylläpitosiivouspalvelut (30 osp)

 z Kotityöpalvelujen osaamisala: 
• Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 
(30 osp) 
• Kotisiivouspalvelujen tuottaminen (30 osp) 

 z Valinnaisia tutkinnon osia (70 osp), joita ovat 
mm. puhtauspalvelujen tuottaminen erilaisiin 
asiakaskohteisiin ja kodin ruokapalvelujen 
tuottaminen. 

Kustannukset
Koulutus on maksuton
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180 osp

Koulutuksen toteutus

Opiskelu on monipuolista ja sisältää lähiopetus-
ta, itsenäistä ja tiimissä työskentelyä, tutustu-
miskäyntejä alan työpaikkoihin ja työelämässä 
oppimista. Voit tehdä myös osatutkinnon, joka 
auttaa sinua työllistymään alalle nopeasti.

Työelämässä tapahtuva oppiminen on keskeinen 
osa opintoja. Lisäksi sinulle voidaan rakentaa yk-
silöllinen, työvaltainen tai yrittäjyyspainotteinen 
opintopolku. Yhteiset opinnot integroidaan osit-
tain ammatillisiin aineisiin – opit siis tekemällä.

Opintojen kesto on yksilöllinen, 1-3 vuotta. 
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jat-
ko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun 
tai yliopistoon. 

Haku
Koulutuksiin on jatkuva haku osoitteessa
step.fi/jatkuva-haku.
Kevään yhteishaussa hakevat perusopetuksen
päättävät, ylioppilaat ja muut, joilla ei ole toisen
asteen ammatillista tutkintoa.  
Lisätietoa yhteishausta: opintopolku.fi

Kysy lisää koulutuksesta:

Pieksämäki ja Kuopio
Ritva Marjanen, opettaja, p. 040 706 3723,
ritva.marjanen@step.fi

Kysy lisää oppisopimuksesta
Heli Pettinen, p. 040 665 8222
oppisopimuspalvelut@step.fi


