Kiinteistönhoitaja (Puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan perustutkinto,
tutkinnon osa) Työvoimakoulutus
Tutkintonimike: Kiinteistönhoitaja
Koulutusalat: Palvelualat
Osaamisalat: Kiinteistönhoidon osaamisala
Koulutus alkaa: 15.03.2022

Haluatko työskennellä kiinteistöjen viihtyvyyden, ylläpidon ja turvallisuuden tehtävissä?
Työtehtäviin sisältyvät kiinteistöjen tekniikka, LVI-järjestelmien kunnossapito, koneiden
käyttö ja huolto sekä rakennustekniset korjaustyöt ja ulkoalueiden monipuolinen hoito.

Kenelle tarkoitettu
Kiinteistönhoitajan työssä kysytään vankan tietopohjan ohella vastuullisuutta,
huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta. Hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakaspalveluhenkisyys
korostuvat tässä monipuolisessa työssä.
Kenelle tarkoitettu
Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti kiinteistöalan työtehtäviin soveltuville ja
asiakaspalvelusta kiinnostuneille TE-toimiston ja kuntakokeilun työttömille tai
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työttömyysuhan alaisille työnhakija-asiakkaille.
Kiinteistönhoitajan työ soveltuu henkilölle, jonka fyysinen kunto kestää työn rasitukset
sekä sisä- että ulkotöissä (esteenä voi olla tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai -vammat,
hengitystiesairaudet kuten esimerkiksi rasitusastma).
Työ on usein asiakaspalvelutyötä, joten asiakaspalveluhenkisyys on tärkeä ominaisuus
alalla työskentelevälle henkilölle.
Joissakin työkohteissa voi vaatimuksena olla, että kiinteistöhoitajan tausta on moitteeton
ja tällöin tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote (lasten kanssa työskentely)
esim. päiväkodit ja koulut.
Opiskelupaikkoja 15

Toteutus
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita kiinteistöhoitajan erilaisiin työtehtäviin
ja työllistymään alalle sekä suorittaa Kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta 3-7 tutkinnon
osaa.
Lähiopetusta on arkipäivisin klo 8-15 välillä.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähi- ja etäopiskelusta (myös
verkko-opiskeluna) sekä työelämässä tapahtuvana oppimisena.
Oppilaitoksen lomien ajalla opiskelija voi edistää opintojaan työssäoppimisjaksolla tai
itsenäisenä opiskeluna opettajan kanssa sovittujen tehtävien mukaisesti. Loma-ajat
sovitaan erikseen opintojen alussa.
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Mikäli opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, koulutuksen teoriajaksoilla voidaan tukea
suomen kielen taidon vahvistamista S2- opetuksella (n. 6 h/ viikko). Tuen tarve tarkastetaan
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.
COVID19
Opiskelijan tulee koulutuksen hakuvaiheessa ottaa huomioon, että mikäli COVID-19pandemiatilanne pahenee koulutuksen aikana, on palveluntuottaja velvoitettu siirtymään
etäopetukseen.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
· Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 ops (= osaamispistettä)
· Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp
· Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp
· Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpitäminen
· LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp
· Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
· Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat, joiden kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä (osp), sisältyvät
kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia (26 osp) että valinnaisia (9 osp)
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osaamistavoitteita.
Pakolliset osaamistavoitteet (26 osp) muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
Valinnaisia osa-alueita tulee valita yhteensä 9 osp. Voit valita valinnaiset osaamistavoitteet
vapaasti yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta.
Yhteishaun ryhmissä opiskellaan yhteiset tutkinnon osat pajoissa. Opiskelu tapahtuu
pääsääntöisesti tietokoneella, mutta pajassa käytetään myös kirjoja ja muuta materiaalia
oppimiseen. Yhdessä pajassa on opiskelijoita eri tutkinnoista.
Jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti yhteiset tutkinnon
osat verkko-opintoina.

Hakeutuminen
Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi
huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut
järjestetään Hyrian Luonnonvara-alan kampuksella osoitteessa Uudenmaankatu 249,
Hyvinkää. Kutsu haastatteluun lähetetään kirjeitse tai tekstiviestillä.

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
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Työvoimakoulutus on osallistujalle maksutonta.

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Työvoimakoulutus
Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhanalaisille henkilöille.
Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti oheisen kautta tai jättämällä paperihakemus Työ- ja
elinkeinotoimistoon. Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman pankkitunnuksia, hakemus
on vahvistettava TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi
käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Henkilöasiakas >
Työvoimakoulutus. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista
henkilökorttia.
Koulutuksen aikaisista etuuksista saat lisätietoa Työlinjan koulutusneuvonnasta, puh. 0295
020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Tälläisiin töihin voit päästä
Työpaikkoja on esim. kiinteistöhuollon yrityksissä, teollisuus- ja toimistokiinteistöissä,
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isännöintialan yrityksissä sekä asuinkiinteistöissä. Ala työllistää hyvin!

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Merja Immonen-Joensuu
Opinto-ohjaaja, Erityisopettaja
Puhelinnumero
040 485 0380
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Luonnonvara-ala
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Koulutus- ja valmennuspalvelut » Erityisopettajat
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Opinto-ohjaajat
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Rakennusala
Ota yhteyttä
Ilpo Pulkkinen
Kouluttaja
Puhelinnumero
0406839266
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
Ota yhteyttä
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