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1. Tutkinnon muodostuminen
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon 
osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala). Kiinteistönhoidon 
osaamisalan tutkintonimike on kiinteistönhoitaja. Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimike 
on kodinhuoltaja. Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimike on toimitilahuoltaja. Tutkinto 
muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp), kahdesta osaamisalan valinnaisesta 
tutkinnon osasta (60 osp), valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 
osp). Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten 
puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30, joihin 
sisältyy tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon toisen osaamisalan 
pakollinen tutkinnon osa.
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AMMATILLISET TUTKINNON OSAT | 145 OSP

Pakolliset tutkinnon osat | 0 osp

Kiinteistönhoidon osaamisala | 75 osp

Kiinteistönhoitaja | 0 osp

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp

Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 osp

Kotityöpalvelujen osaamisala | 75 osp

Kodinhuoltaja | 0 osp

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 osp

Kotisiivouspalvelujen tuottaminen, 30 osp

Toimitilahuollon osaamisala | 75 osp

Toimitilahuoltaja | 0 osp

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Perussiivouspalvelut, 30 osp

Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat | 70 osp

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen, 20 osp

Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp

Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 20 osp

Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 20 osp

Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp

Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 20 osp

Kodin ruokapalvelujen tuottaminen, 20 osp

Kodin siivous erityistilanteissa, 20 osp

Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, 20 osp

Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 20 osp

LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 osp

Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 20 osp

Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp

Rakennusaikaiset siivouspalvelut, 20 osp

Rakennustekniset korjaustyöt, 20 osp

Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp

Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 20 osp

Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp

Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 20 osp

Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp
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Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa | 20 osp

<p>Tutkintoon voi valita toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tästä samasta 
perustutkinnosta. Riippumatta valitun tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus 
on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.</p>

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai 
erikoisammattitutkinnosta | 5-15 osp

<p>Tutkintoon voi valita tutkinnon osan tai osia toisen ammatillisen perustutkinnon, 
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.</p>

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa | 5-15 osp

<p>Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, 
joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä 
nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille 
laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja 
osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.</p>

Korkeakouluopinnot | 5-15 osp

<p>Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.</p>

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-
opintovalmiuksia tukevia opintoja | 1-25 osp

YHTEISET TUTKINNON OSAT | 35 OSP

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet | 9 osp

<p>Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet ovat tutkinnon perusteissa 
määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka 
tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä 
tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin 
hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon 
perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita</p>
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2. Tutkinnon osat

2.1. Asiakaslähtöisten puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Oman työn suunnittelu
Opiskelija

• perehtyy oman yrityksen tai organisaation toiminta-ajatukseen ja yrityskuvaan sekä 
ymmärtää niiden merkityksen omassa työssään

• perehtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimukseen liittyviin 
palvelu- ja laatukuvauksiin

• perehtyy asiakaskohteen tilanteeseen ja toteuttaa palvelusopimukseen liittyviä ratkaisuja 
sovitulla tavalla

• suunnittelee asiakastilanteen
• tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin
• käyttää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan käsitteitä ammattimaisesti
• perehtyy asiakaskohteen teknisten järjestelmien toimintaperiaatteisiin sekä työssä 

käytettäviin koneisiin, välineisiin ja materiaaleihin
• perehtyy asiakaskohteen likaantumiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä puhtaanapitotöissä 

käytettäviin koneisiin, välineisiin ja materiaaleihin
• perehtyy toteuttamansa palvelun kustannuksiin ja arvioi työajan menekkiä
• laskee työajan ja materiaalimenekit sekä toteuttaa työnsä niiden mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen toteuttaminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• toimii palvelutilanteessa asiakaskohteen palvelu- ja kiinteistönhoitosopimuksen mukaisesti
• toimii asiakaskohteen vastuunjakotaulukon mukaisesti
• toimii asiakaskohteen puhtaanapitoa ja kiinteistönhoitoa koskevien yleisten 

laatuvaatimusten mukaisesti
• tunnistaa tilanteita, joissa tarvitaan palvelusopimuksen ulkopuolisia palveluja
• tiedottaa ulkopuolisten palvelujen tarpeesta esihenkilölle ja tarvittaessa hankkii ulkopuolista 

apua asiakkaalle
• tunnistaa ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja poikkeustilanteiden 

ennaltaehkäisemiseksi
• unnistaa kiinteistön viihtyvyyteen, käyttökuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä 

seikkoja
• arvioi, onko tuotettujen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen lopputulos sopimusten mukainen.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä

4



• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 
myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä

• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla asiakaspalvelutilanteessa kiinteistö-, 
kotityö- tai puhtauspalvelujen asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.2. Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Kiinteistönhoitotehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
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Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja kohteen 
toimintaan

• selvittää työtehtävää koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet
• perehtyy organisaationsa ja asiakaskohteen toimintatapoihin sekä toimii niiden mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä kiinteistönhoitosopimuksen ja ohjeiden mukaisesti
• valitsee työmenetelmät, - välineet ja materiaalit työhön.

Kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta huolehtiminen sisä- ja ulkoalueilla
Opiskelija

• käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmää ja talotekniikan ohjaus- ja 
valvontajärjestelmää apuna työssään

• varmistaa rakennetun piha-alueen ja leikkivälineiden toimintakunnon ja turvallisuuden
• suorittaa kiinteistön ulkoalueiden puhtaanapitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä 

kiinteistönhoitosopimuksen mukaisesti
• huolehtii kiinteistön yleisten ja teknisten tilojen yleishoidosta ja valvonnasta
• suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyviä toimenpiteitä
• suorittaa paloilmoitin- ja palonsammutusjärjestelmien toimintakokeet
• huolehtii työssään tarvittavien työkoneiden ja laitteiden päivittäishuollosta ja 

puhdistustehtävistä
• huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön käyttökunnon, toimivuuden ja turvallisuuden arviointi
Opiskelija

• perehtyy rakennusten rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien 
pituuteen vaikuttaviin tekijöihin

• arvioi rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta havainnoimalla
• perehtyy piha-alueen rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien 

pituuteen vaikuttaviin tekijöihin
• arvioi rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta 

havainnoimalla
• raportoi tarvittaessa asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti. Tu
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Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla kiinteistönhoitotehtävissä 
asiakaskohteessa sekä arvioimalla rakennusten ja rakennetun piha-alueen kuntoa. Siltä osin 
kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon 
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.3. Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen, 30 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Kiinteistöteknisten järjestelmien hoidon suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy kiinteistön palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja niiden merkitykseen työssä
• toimii työtehtävää koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
• perehtyy palveluorganisaationsa toimintatapoihin ja toimii niiden mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä asiakaskohteen tarpeiden mukaisesti
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, - välineet ja materiaalit 

hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
• laskee työajan ja materiaalimenekin.

Kiinteistön sisäilman laadun arviointi
Opiskelija

• toimii työtehtävää koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
• arvioi sisäilman laatua aistinvaraisesti ja mittaamalla
• raportoi tarvittaessa asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista
• tunnistaa syyt poikkeamille
• tekee korjaavat toimenpiteet havaintojensa perusteella.

Kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöiden paikantaminen ja niiden aiheuttajien 
tunnistaminen
Opiskelija

• perehtyy kiinteistöteknisten järjestelmien toimintaprosesseihin ja erilaisiin vikatilanteisiin
• toteuttaa kiinteistöteknisten järjestelmien huoltopalveluja kiinteistönhoitosopimusten ja 

viranomaismääräysten mukaisesti
• tulkitsee kiinteistöteknisten järjestelmien piirustuksia hyödyntäen niitä vikakohteiden 

paikantamisessa
• käyttää kiinteistöteknisten järjestelmien ohjauksessa ja valvonnassa keskitettyä 

taloautomaatiojärjestelmää
• perehtyy valmistajien hoito- ja huolto-ohjeisiin
• tekee huoltotoimenpiteet kiinteistöteknisten järjestelmien laitteille tavanomaisissa 

vikatilanteissa
• työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
• käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja huoltaa ne käytön jälkeen
• huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistöteknisten järjestelmien laitteiden ja varusteiden huoltaminen
Opiskelija

• toteuttaa kiinteistöteknisten järjestelmien huoltopalveluja kiinteistönhoitosopimusten ja 
viranomaismääräysten mukaisesti

• perehtyy kiinteistöteknisten järjestelmien keskeisiin toimintaperiaatteisiin
• perehtyy kiinteistöteknisten järjestelmien koneisiin ja laitteisiin sekä selvittää niiden 

tavoitteelliset käyttöiät
• tekee huoltotoimenpiteet kiinteistöteknisten järjestelmien laitteille tavanomaisissa 

vikatilanteissa
• tulkitsee kiinteistöteknisten järjestelmien piirustusten perusteella mahdollisia vikakohteita
• noudattaa valmistajien hoito- ja huolto-ohjeita
• käyttää kiinteistöteknisten järjestelmien ohjauksessa ja valvonnassa keskitettyä 

taloautomaatiojärjestelmää
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.
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Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla kiinteistöteknisten järjestelmien 
hoitotehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla 
tavoin.

2.4. Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen, 30 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Avustamis- ja asiointipalvelujen suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• suunnittelee työnsä palvelusopimuksen, asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaisesti
• neuvottelee asiakkaan kanssa avustamis- ja asiointipalvelutehtävistä
• varmistaa etukäteen asiointitehtävän onnistumisen ja asiointikohteen esteettömän 

liikkumisen mahdollisuudet
• varaa välineet ja tarvikkeet työtään varten
• ottaa huomioon asiakkaan ikään, toimintakykyyn ja kulttuuritaustaan liittyvät yksilölliset 

tarpeet toimiessaan avustamis- ja asiointipalvelutehtävissä
• noudattaa työhön liittyviä säädöksiä ja määräyksiä
• toimii oman työtehtävänsä ja toiminta-alueensa ammatillisten vastuiden ja rajojen puitteissa
• tietää toimintamallin uhkaavissa tilanteissa ja pyrkii ennakoimaan niitä

Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden avustaminen päivittäisissä 
toiminnoissa
Opiskelija

• avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa (henkilökohtaisen hygienian hoitaminen, 
pukeutuminen ja ruokailu) turvallisilla menetelmillä

• hallitsee avustamisessa käytettävien apuvälineiden (esim. suihkutuoli, ruokailuastiat, 
rollaattori ja pyörätuoli) käytön

• puhdistaa ja huoltaa apuvälineet käytön jälkeen
• ohjaa asiakasta tarvittaessa asiantuntijapalveluihin (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, 

sosiaaliturva, tulkkauspalvelut ja verotus)
• huolehtii jätehuollosta ohjeiden mukaisesti työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden asioinnissa avustaminen
Opiskelija

• avustaa asiakasta asioinnissa kodin ulkopuolella
• huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista asioinnin aikana ja sen jälkeen
• käyttää ja huoltaa liikkumisessa ja kommunikoinnissa tarvittavia apuvälineitä
• ohjaa asiakasta tarvittaessa asiantuntijapalveluihin (mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, 

sosiaaliturva, tulkkauspalvelut ja verotus)
• neuvoo asiakasta kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Virikkeellisen toiminnan järjestäminen asiakkaille
Opiskelija

• järjestää virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille
• käyttää asiakaskohteessa olevia virikkeellisessä toiminnassa käytettäviä laitteita ja välineitä 

ja tarvittaessa puhdistaa ne
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
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• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy käytössään olevien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä avustamalla erilaisia asiakkaita (mm. eri-ikäisiä, 
toimintakyvyltään rajoittuneita ja eri kulttuuritaustaisia henkilöitä) päivittäisissä toiminnoissa 
ja asioinnissa sekä järjestämällä yhden virikkeellisen toimintatuokion asiakaskodeissa ja 
asiointiympäristöissä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.5. Kotisiivouspalvelujen tuottaminen, 30 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Kotisiivouspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja kohteen 
toimintaan

• perehtyy kodin puhtaustavoitteeseen ja asiakkaan toiveisiin
• suunnittelee ja aikatauluttaa omaa työtään asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaisesti
• varaa siivousaineet, tarvittavat välineet ja koneet työtään varten.

Kodin ylläpitosiivouksen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee kodin ylläpitosiivoustehtäviä palvelusopimuksen ja asiakaskohteen mukaisesti 
tarkoituksenmukaista työjärjestystä noudattaen

• käyttää palvelusopimuksen edellyttämiä siivousaineita, -välineitä ja -koneita 
tarkoituksenmukaisesti

• työskentelee sovitussa työajassa
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet sekä palauttaa ne paikoilleen
• tarkistaa työnsä lopputuloksen
• huolehtii omalta osaltaan kodin järjestyksestä
• huolehtii jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kodin perussiivouksen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee kodin perussiivoustehtäviä palvelusopimuksen ja asiakaskohteen mukaisesti 
tarkoituksenmukaista työjärjestystä noudattaen

• puhdistaa katto-, pysty-, kaluste-, tekstiili- ja lattiapintoja sekä hoitaa ja suojaa niitä 
tarvittaessa

• tekee kodin perussiivousta tarkoituksenmukaisilla siivousaineilla, -menetelmillä, -välineillä 
ja -koneilla

• tekee tarvittaessa pintojen suojausta tarkoituksenmukaisilla suojausmenetelmillä
• tekee vuodehuollon tarpeen mukaan
• työskentelee sovitussa ajassa
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet sekä palauttaa ne paikoilleen
• huolehtii omalta osaltaan kodin järjestyksestä
• huolehtii jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tulkitsee tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä
• valitsee hoito-ohjemerkintöjen perusteella tekstiileille sopivan huoltotavan
• esikäsittelee, pesee, kuivattaa ja jälkikäsittelee vaatteita ja kodin tekstiilejä hoito-ohjeen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti
• käyttää asiakaskodissa olevia tekstiilihuollon välineitä ja koneita sekä tekstiilihuollossa 

käytettäviä aineita käyttöohjeiden mukaisesti
• tekee pieniä korjauksia pyydettäessä
• työskentelee sovitussa ajassa
• huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet ja palauttaa ne paikoilleen
• tarkistaa työnsä lopputuloksen
• huolehtii omalta osaltaan kodin järjestyksestä
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

16



Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• sää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla kodin ylläpito- ja perussiivoustehtävissä 
sekä tekstiilien huoltotehtävissä asiakaskodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Siltä osin kuin 
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon 
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.6. Perussiivouspalvelut, 30 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Perussiivouksen suunnittelu asiakaskohteessa
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Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja kohteen 
toimintaan

• suunnittelee ja aikatauluttaa perussiivouksen yhteistyössä työparin tai työryhmän kanssa 
asiakkaan tarpeen ja työohjeiden mukaisesti

• tunnistaa kohteen pintamateriaalit ja lian laadun
• valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet kohteen 

katto-, kaluste-, pysty-, ikkuna- ja lattiapintojen puhdistukseen ja suojaukseen
• perehtyy käyttämiensä siivousaineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin
• varustaa siivousvaunuun siivousaineet, -välineet ja -koneet työtään varten.

Perussiivouksen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee kohteen perussiivouksen palvelusopimuksen, palvelukuvauksen ja työohjeiden 
mukaisesti

• perehtyy kustannusten muodostumisen periaatteisiin ja laskee tuotteiden ja palvelujen 
kustannuksia

• tekee kohteen perussiivouksen tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä lian laadun, 
pintamateriaalin ja työn tavoitteiden mukaisesti

• noudattaa tarkoituksenmukaista työjärjestystä asiakkaan toiminnan mukaisesti
• käyttää vettä ja siivousaineita tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti
• käyttää siivousvälineitä ja -koneita monipuolisesti ja turvallisesti katto-, kaluste-, pysty-, 

ikkuna- ja lattiapinnoilla
• suojaa pintoja tarkoituksenmukaisilla suojausmenetelmillä ja -aineilla pintamateriaalin 

ohjeen ja työn tavoitteiden mukaisesti
• huoltaa käyttämänsä siivoustekstiilit, -välineet ja -koneet sekä ilmoittaa mahdollisista vioista
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet Tu
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• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta
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Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla perussiivoustehtävissä 
asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.7. Ylläpitosiivouspalvelut, 30 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Ylläpitosiivouksen suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja 
asiakaskohteen toimintaan

• suunnittelee ja aikatauluttaa asiakaskohteen ylläpitosiivouksen, jaksoittaisen siivouksen ja 
muut palvelutehtävät palvelusopimuksen mukaisesti

• tunnistaa asiakaskohteen lian laadun
• selvittää asiakaskohteen pintamateriaalit
• valitsee siivousmenetelmät, -välineet, -aineet ja -koneet työhön.

Ylläpitosiivouksen ja muiden palvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• varustaa siivousvaunun, -välineet ja -koneet käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet 
käyttöohjeiden mukaisesti

• tekee ylläpitosiivouksen, jaksoittaisen siivouksen ja pintamateriaalien hoitotehtävät
• tekee työt palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti
• toimii sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti
• tekee kuiva- ja märkätilojen ylläpitosiivousta ja jaksoittaista siivousta
• käyttää ylläpitosiivouksessa ja jaksoittaisessa siivouksessa vettä tarkoituksenmukaisesti
• tekee pintamateriaalien hoitotehtäviä ja tarvittavia muita palvelutehtäviä
• noudattaa työssä tarkoituksenmukaista työjärjestystä
• tarkkailee toimitilojen, laitteiden ja koneiden kuntoa sekä tekee asianmukaiset ilmoitukset 

mahdollisesta huoltotarpeesta
• huolehtii omalta osaltaan tilojen viihtyisyydestä ja tekee tarvittavia järjestelytehtäviä
• noudattaa työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivousvälineet ja -koneet
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä ja ilmoittaa mahdollisista 

vioista
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
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• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 
myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä

• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla ylläpitosiivoustehtävissä 
asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.8. Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen 
tuottaminen, 20 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen suunnittelu asiakaskohteessa Tu
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Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja asiakaskohteen 
toimintaan

• huomioi työn suunnittelussa siivouskohteiden etäisyydet
• huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumisen ja siivottavuuteen vaikuttavat 

tekijät
• suunnittelee asuinkiinteistön ylläpitosiivouksen ja jaksoittaiset siivoustyöt 

palvelusopimuksen ja työohjeiden mukaisesti
• suunnittelee työjärjestyksen
• selvittää työnsä kohteessa käytettävät pintamateriaalit ja kohteen likatyypit
• valitsee työmenetelmät, välineet, koneet ja aineet työhön
• toimii palveluorganisaation ohjeiden mukaisesti
• noudattaa asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja.

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee työtehtävät sopimuksen, palvelukuvauksen ja asiakkaan tilauksen mukaisesti
• huomioi työssään vuodenaikojen vaihtelut, likaantumisen ja siivottavuuteen vaikuttavat 

tekijät
• ajoittaa siivoustyöt sovitulla tavalla
• valmistelee ja varustaa siivouksessa käytettävät, välineet, koneet ja muut tarvikkeet 

käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet käyttöohjeiden mukaisesti
• tuottaa asiakaskohteen mukaista puhtautta
• puhdistaa ja hoitaa eri pintamateriaaleja
• käyttää työssään eri siivousmenetelmiä, -koneita, -välineitä ja -aineita sovitun laatutason 

saavuttamiseksi
• toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
• toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja -koneet
• toimii työssään kustannustehokkaasti ja sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
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Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta
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Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla asuinkiinteistöjen 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.9. Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelujen suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja asiakaskohteen toimintaan
• suunnittelee työnsä palvelusopimuksen mukaisesti ottaen huomioon asiakaskohteen 

toiminnan, huonevaraukset ja asiakkaiden viihtyisyyden
• huomioi suunnittelussa erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 

hygieniavaatimukset
• selvittää kohteen pintamateriaalit
• valitsee siivous- ja tekstiilien huoltomenetelmät sekä siivousaineet, - välineet ja -koneet 

työhön.

Hotelli- ja majoituspalvelutilojen puhtauspalvelujen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee siivoustyön hotelli- ja majoitustilassa palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaisesti 
tarkoituksenmukaisessa työjärjestyksessä

• tuottaa sovittua laatua
• huomioi työssään kohteen asiakkaiden tarpeet ja turvallisuuden
• varustaa hotellivaunuun työssä tarvittavat tarvikkeet, liinavaatteet, työvälineet ja 

siivousaineet
• tekee ylläpitosiivousta tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä, -välineillä, -aineilla ja -

koneilla ottaen huomioon lian laadun, pintamateriaalin ja työn tavoitteen
• tekee lähtevän ja jatkavan asiakkaan vuodehuollon asiakaskohteen ohjeen mukaisesti
• huolehtii pyyhkeiden vaihtamisesta ohjeistuksen mukaan
• huolehtii tarvittaessa asiakkaan vaatteiden huollosta sovitulla tavalla
• huolehtii hotellihuoneen muiden tarvikkeiden ja tavaroiden riittävyydestä ja esillepanosta 

asiakaskohteen mukaisesti
• perehtyy tarvittaessa minibaarin täyttämiseen liittyviin ohjeisiin
• tarkistaa ja täyttää tarvittaessa minibaarin
• tarkistaa huonesiivouksen lopputuloksen
• huolehtii liinavaate- ja kerrosvarastoista hotellihuoneiden varausten mukaisesti
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä hotellivaunun, -välineet ja -koneet
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaan työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
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• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla hotelli- ja majoitustilojen 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.10. Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito, 
20 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpidon suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksen merkitykseen perushuoltotyön kannalta
• toimii työtehtäviä koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
• perehtyy asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden perusteella
• perehtyy ilmanvaihtojärjestelmien toimintaprosesseihin ja erilaisiin vikatilanteisiin
• tulkitsee ilmanvaihtojärjestelmien piirustuksia ja paikantaa niiden avulla vikakohteita
• suunnittelee omaa työtään asiakaslähtöisesti minimoiden toimintakatkokset
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit 

hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi
• laskee työajan ja materiaalimenekin.

Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpitäminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tulkitsee ilmanvaihtojärjestelmien piirustuksia ja paikantaa niiden avulla vikakohteita
• arvioi korjaustarpeen ja sen kiireellisyyden sekä toimii niiden mukaisesti
• käyttää ilmanvaihtojärjestelmien prosessin ohjauksessa ja valvonnassa keskitettyä 

taloautomaatiojärjestelmää
• tekee tavanomaiset huoltotoimenpiteet ilmanvaihtokoneille valitsemallaan työmenetelmällä
• selviytyy työtehtävistä ja ennakoi tulevat työvaiheet
• raportoi tarvittaessa asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista
• toimii ilmanvaihtokoneiden huoltotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä oikein
• käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla
• huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Ilmanvaihtokoneiden perushuollon ja niihin liittyvien töiden tekeminen
Opiskelija

• tulkitsee ilmanvaihtojärjestelmien piirustuksia ja paikantaa niiden avulla vikakohteita
• arvioi korjaustarpeen ja sen kiireellisyyden sekä toimii sen mukaisesti
• tekee ilmanvaihtokoneiden perus- tai vuosihuollon valitsemallaan työmenetelmällä
• toimii ilmanvaihtokoneiden huoltotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä oikein
• käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla
• huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• raportoi työstään sähköiseen huoltokirjaan
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa Tu
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• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon 
ylläpitotehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla 
tavoin.

2.11. Kauppakeskusten ja myymälätilojen 
puhtauspalvelut, 20 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Tu
tk

in
no

n 
os

at

31



Tu
tk

in
no

n 
os

at

Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelutehtävien suunnittelu 
asiakaskohteessa
Opiskelija

• suunnittelee kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelutehtävät 
palvelusopimuksessa sovittujen asioiden, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan 
mukaisesti

• huomioi suunnittelussa kohteen pintamateriaalit, likatyypit ja asiakaskohteen toiminnan 
kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet

• huomioi suunnittelussa kauppakeskusten ja myymälätilojen erilaisten tilojen, kalusteiden ja 
laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset

• aikatauluttaa ja rytmittää työnsä asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti
• valitsee yhteistyössä työparin tai työryhmän kanssa tarkoituksenmukaiset 

siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet puhtauspalvelutehtäviin sovitun 
puhtaustason saavuttamiseksi.

Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelutehtävien tekeminen 
asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelutehtäviä palvelukuvauksen, 
työohjeiden ja sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti

• käyttää työssään tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita
• noudattaa työssään tarkoituksenmukaista työjärjestystä ja ottaa huomioon asiakaskohteen 

toiminnan ja erityispiirteet
• työskentelee sovitussa ajassa
• tarkkailee kauppakeskusten ja myymälätilojen kuntoa ja tekee asianmukaiset ilmoitukset 

sovitulla tavalla
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivousvälineet ja -koneet
• toteuttaa kohteen mukaista omavalvontaa
• ottaa tarvittaessa pintapuhtausnäytteitä puhdistetuista pinnoista
• noudattaa työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 

vioista työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.
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Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla kauppakeskusten ja myymälätilojen 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.12. Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Kiinteistöautomaation käyttämisen suunnittelu asiakaskohteessa
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Opiskelija

• perehtyy kiinteistön palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja niiden merkitykseen työssä
• toimii työtehtävää koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
• perehtyy palveluorganisaation ja asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden 

mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit.

Kiinteistöautomaation käyttäminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• muuttaa lämmityksen säätökäyrän asetusarvoja oikeaan suuntaan
• asettaa ja muuttaa lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tuloilman asetusarvoja
• muuttaa kiinteistön käyttämiseen liittyviä aikaohjelmia
• toimii kiinteistön automaatiojärjestelmien käytölle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• selviytyy työtehtävistä ja ennakoi tulevat työvaiheet
• työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asetusarvojen muutosten vaikutusten seuraaminen
Opiskelija

• perehtyy asetusarvojen muutosten vaikutuksiin rakennuksen lämpötilaan ja ilman laatuun
• arvioi asetusarvojen muutosten toteutumista ja vaikutusta
• seuraa ilmanlaadun kehitystä aistinvaraisesti ja mittaamalla.

Mittaustulosten oikeellisuuden arviointi asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy lämmitys-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien mukaisiin mittaussuureisin ja 
mahdollisiin syihin niiden poikkeamissa

• arvioi mittaustulosten oikeellisuutta ohjeiden mukaisesti
• raportoi asiakkaalle palvelusopimuksen mukaisesti
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
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• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 
mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käyttämällä kiinteistöautomaatiota 
asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.13. Kiinteistön toimintakunnon arviointi, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Kiinteistön toimintakunnon arvioinnin suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija
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• perehtyy kiinteistön palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja niiden merkitykseen työssä
• toimii työtehtäviä koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
• perehtyy palveluorganisaation ja asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden 

mukaisesti
• perehtyy kiinteistön rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien 

pituuteen vaikuttaviin tekijöihin
• selvittää, millaisia kiinteistössä ilmenneitä huolto- ja korjaustarpeita sekä turvallisuutta 

vaarantavia puutteita voidaan korjata kiinteistön yleishoitoon liittyvillä pienimuotoisilla 
huolto- ja korjaustoimilla

• selvittää, minkä tyyppisiin korjaustarpeisiin liittyy mahdollinen kuntoarviointi ja laajemmat 
ammattimaisesti toteutettavat korjaustyöt

• suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit.

Kiinteistön toimintakunnon arviointi asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy tavallisimpien rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien 
pituuteen vaikuttaviin tekijöihin

• arvioi rakennusten yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta havainnoimalla
• tarkkailee sisäilman laatua asiakaskohteessa ja raportoi havaitsemistaan ongelmista
• arvioi rakennetun piha-alueen yleistä teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta 

havainnoimalla
• toimii kiinteistön toimintakunnon arviointityölle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• selviytyy arviointityöstä vastuullisesti
• ennakoi tulevat työvaiheet
• työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä oikein
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• raportoi tarvittaessa asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön palvelusopimuksen mukaisten toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen 
korjaaminen
Opiskelija

• perehtyy tavallisimpien rakennusosien, järjestelmien, kalusteiden ja varusteiden elinkaarien 
pituuteen vaikuttaviin tekijöihin

• tekee palvelusopimuksen mukaisesti toimintakuntoon liittyvät työt
• toimii kiinteistön toimintakunnon arvioinnille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• selviytyy työtehtävistä ja ennakoi tulevat työvaiheet
• työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä oikein
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• huolehtii jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
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• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä arvioimalla kiinteistön 
toimintakuntoa asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla 
tavoin.

2.14. Kodin ruokapalvelujen tuottaminen, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Kodin ruokapalvelujen suunnittelu asiakaskohteessa
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Opiskelija

• suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksessa sovittujen asioiden, tilausmääräyksen ja 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti

• suunnittelee ateriakokonaisuuksien valmistuksen suomalaisten ravitsemussuositusten 
mukaisesti

• suunnittelee yleisimpien erityisruokavalioiden mukaisia ateriakokonaisuuksia
• huomioi eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet, toiveet ja käytettävissä olevan budjetin
• tunnistaa ja valitsee käytettävät elintarvikkeet ateriakokonaisuuden valmistamiseen
• perehtyy kustannusten muodostumisen periaatteisiin
• laskee tuotteiden ja palvelujen kustannuksia
• suunnittelee ruokalajien tarjolle asettamisen ja kattauksen asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kodin ruokapalvelujen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• valmistaa eri-ikäisille asiakkaille heidän toiveidensa ja ravitsemussuositusten mukaisen 
ateriakokonaisuuden

• valmistaa yleisimpien erityisruokavalioiden mukaisia ateriakokonaisuuksia
• käsittelee ja käyttää elintarvikkeita taloudellisesti ruoanvalmistuksen eri vaiheissa
• varastoi ja säilyttää elintarvikkeita ruoanvalmistuksen eri vaiheissa ohjeen mukaan
• valmistaa valmisruoista tai puolivalmisteista monipuolisia ateriakokonaisuuksia ohjeen 

mukaan
• työskentelee sovitussa ajassa
• valmistaa kotiruokia niille soveltuvilla menetelmillä ja työympäristön laitteilla ja koneilla
• arvioi valmistamiensa ruokalajien makua ja tekee tarvittaessa muutoksia
• laittaa ruokalajeja tarjolle tai säilytykseen myöhempää käyttöä varten
• noudattaa yrityksen tai organisaation omavalvontaa ja hygieniaohjeita
• puhdistaa ja laittaa paikalleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat
• siivoaa työympäristön
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija
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• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta
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Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä valmistamalla kotiruokaa asiakaskohteiden 
kotikeittiöissä tai kodinomaisissa laitoksissa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.15. Kodin siivous erityistilanteissa, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Kodin siivouksen suunnittelu erityistilanteissa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja asiakastilaukseen
• perehtyy kodin erityissiivouksen tavoitteisiin ja asiakkaan tarpeisiin
• suunnittelee kodin erityissiivouksen palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeen 

mukaisesti
• tunnistaa siivouskohteen lian laadun ja pintamateriaalit
• valitsee erityissiivoukseen tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -

koneet
• suunnittelee työnsä asiakaskohteen erityisvaatimusten mukaisesti.

Kodin siivous erityistilanteessa
Opiskelija

• tekee kodin siivouksen erityistilanteessa palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaisesti
• noudattaa tarkoituksenmukaista työjärjestystä huomioiden asiakkaan toiminnan
• käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä, -aineita, -välineitä ja -koneita
• tekee kodin erityissiivouksen ottaen huomioon lian laadun ja pintamateriaalit
• tekee työn sovitussa ajassa ja tekee tarvittavat lopputyöt
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivousvälineet ja -koneet
• huolehtii tarvikkeiden täydennyksestä
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaan
• noudattaa työssään hygieniavaatimuksia
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
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• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 
mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

44



Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla kodin erityissiivoustehtävissä 
asiakaskodissa, johon tehdään erityistilanteen mukainen perussiivous, esimerkiksi muutto-, 
remontti- tai käyttöönottosiivous, tulipalon tai vesivahingon jälkeinen siivous, tuhoeläinsiivous tai 
allergiasiivous. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön 
perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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2.16. Koneiden käsittely puhtaus- ja 
kiinteistöpalvelualalla, 20 osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koneiden käytön suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palveluorganisaation toimintatapoihin ja toimii niiden mukaisesti
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen koneen
• perehtyy koneen käyttöä, huoltoa ja korjausta koskevaan sopimukseen
• perehtyy koneen käyttö- ja huolto-ohjeisiin
• perehtyy jätehuoltomääräyksiin ja toimii niiden mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ajettavien koneiden ja niiden työlaitteiden käyttö
Opiskelija

• perehtyy koneiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin
• perehtyy keskeisimpien koneiden toiminnan periaatteisiin ja päivittäishuollon kohteisiin
• ajaa koneita työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla
• liittää ja irrottaa koneisiin kytkettäviä työlaitteita
• käyttää koneita ja sen käyttämiä aineita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
• toimii koneiden käsittelylle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• ennakoi tulevat työvaiheet ja huomioi muuttuvat olosuhteet
• arvioi koneiden ja työlaitteiden toimintakuntoa päivittäin ja tekee tarvittavat huollot
• huoltaa tarvittaessa käyttämänsä työvälineet
• kertoo tarvittaessa asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista
• huolehtii asianmukaisesti syntyneistä jätteistä
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija
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• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta
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Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käyttämällä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
ajettavia koneita ja niiden työlaitteita asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.17. Liikennevälineiden puhtauspalvelut, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Liikennevälineiden puhtauspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja asiakaskohteen 
toimintaan

• toimii palveluorganisaation ohjeiden mukaisesti
• noudattaa asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja
• suunnittelee liikennevälineiden puhtauspalvelutehtäviä asiakkaan tarpeiden, 

palvelusopimuksen ja työohjeiden mukaisesti
• huomioi työn suunnittelussa asiakaskohteen toiminnan ja olosuhteiden asettamat 

vaatimukset
• selvittää puhdistettavat pintamateriaalit ja poistettavan lian laadun
• huomioi työn suunnittelussa asiakaskohteen tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- 

ja hygieniavaatimukset
• valitsee tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, välineet, koneet ja aineet
• aikatauluttaa ja rytmittää työn liikennevälineiden varikkotoiminnan ja erityispiirteiden 

mukaisesti.

Liikennevälineiden puhtauspalvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee liikennevälineiden puhtauspalvelutehtäviä palvelukuvauksen ja ohjeiden mukaisesti
• huomioi työssään erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 

hygieniavaatimukset
• ajoittaa työn huomioiden asiakkaiden toiminnan ja tekee työn asiakaskohteen 

työjärjestyksen mukaisesti
• toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet 

asiakaskohteen toiminnan huomioiden
• varustaa siivousvälineet ja -koneet käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet 

käyttöohjeiden mukaisesti
• puhdistaa ja hoitaa liikennevälineiden erilaisia pintamateriaaleja
• käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja -koneet
• huolehtii siivous- ja huoltotilojen siisteydestä ja järjestyksestä
• huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti ja noudattaa ympäristölähtöisiä 

toimintaohjeita
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
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• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla liikennevälineiden 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.18. LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpidon suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksen merkitykseen perushuoltotyön kannalta
• perehtyy asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden perusteella
• perehtyy LVI-järjestelmien toimintaprosesseihin ja erilaisiin vikatilanteisiin
• suunnittelee LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoa asiakaskohteen, 

viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit
• laskee työajan ja LVI-järjestelmien piirustuksista työhön tarvittavat materiaalit.

LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitäminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tulkitsee LVI-järjestelmien piirustuksia ja paikantaa niiden avulla vikakohteita
• arvioi korjaustarpeen ja sen kiireellisyyden
• käyttää LVI-järjestelmien ohjauksessa ja valvonnassa keskitettyä 

taloautomaatiojärjestelmää
• selviytyy työtehtävistä sovitussa ajassa ja ennakoi tulevat työvaiheet
• toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi työmenetelmän 

soveltuvuutta työn edetessä
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
• lajittelee jätteet ohjeiden mukaan
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin,

LVI-järjestelmien laitteiden ja koneiden vaihtojen tekeminen
Opiskelija

• käyttää LVI-prosessin ohjauksessa ja valvonnassa keskitettyä taloautomaatiojärjestelmää
• tekee tavanomaiset LVI-järjestelmien laitteiden ja kalusteiden vaihtotyöt 

viranomaismääräysten mukaisesti
• selviytyy työtehtävistä sovitussa ajassa ja ennakoi tulevat työvaiheet
• toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• tekee työt valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi työmenetelmän soveltuvuutta työn 

edetessä
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
• lajittelee jätteet ohjeiden mukaan
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla Tu
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• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti

• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla LVI-järjestelmän toimintakunnon 
ylläpitotehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla 
tavoin.

2.19. Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 20 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja 
asiakaskohteen toimintaan

• suunnittelee työalueensa ylläpitosiivouksen ja jaksoittaiset puhtauspalvelutehtävät 
asiakkaan tarpeiden, palvelusopimuksen ja työohjeiden mukaisesti

• selvittää kohteessa käytettävät pintamateriaalit ja likatyypit
• huomioi työn suunnittelussa erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 

hygieniavaatimukset
• huomioi työn suunnittelussa asiakaskohteen toiminnan ja olosuhteiden asettamat 

vaatimukset
• valitsee tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet, aineet ja koneet
• suunnittelee työjärjestyksen huomioiden siivottavien kohteiden etäisyydet, vuodenaikojen 

vaihtelut, likaantumisen ja muut siivottavuuteen vaikuttavat tekijät
• aikatauluttaa ja rytmittää työnsä asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti
• noudattaa asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja.

Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelutehtäviä palvelukuvauksen ja ohjeiden 
mukaisesti

• huomioi työssään erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 
hygieniavaatimukset

• tunnistaa asiakaskohteen infektioriskit ja huomioi ne työssään
• ajoittaa siivoustyön huomioiden asiakkaiden toiminnan
• varustaa siivousvaunun, -välineet ja -koneet käyttökuntoon sekä annostelee siivousaineet 

käyttöohjeiden mukaisesti
• tekee asiakaskohteen ylläpitosiivouksen ja jaksoittaiset puhtauspalvelutehtävät
• puhdistaa ja hoitaa erilaisia pintamateriaaleja
• käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita sovitun puhtaustason 

saavuttamiseksi
• toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet 

asiakaskohteen toiminnan huomioiden
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja -koneet ohjeiden mukaisesti
• huolehtii siivous- ja huoltotilojen siisteydestä ja järjestyksestä
• huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti ja noudattaa ympäristölähtöisiä 

toimintaohjeita
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
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• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla oppilaitoksen tai päiväkodin 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.20. Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
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Opiskelija

• perehtyy kiinteistön palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin ja asiakastilaukseen
• perehtyy palveluorganisaation ja asiakaskohteen toimintatapoihin ja toimii niiden 

mukaisesti
• suunnittelee piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä
• perehtyy pienkoneiden käyttö- ja huolto-ohjeisiin
• perehtyy kausikukkien kasvutekijöihin
• suunnittelee kausikukkien istutuksen ja hoidon asiakkaan toiveiden mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä
• valitsee tilanteisiin tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, -välineet, -koneet ja materiaalit.

Kiinteistön ympärivuotinen piha- ja ulkoalueiden hoito asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä palvelusopimuksen ja asiakastilausten mukaisesti
• toimii piha- ja ulkoalueiden hoitotöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• toimii piha- ja ulkoalueiden hoidossa vuodenaikojen asettamien vaatimusten mukaisesti
• tekee eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotehtävät hoito-ohjeiden mukaisesti
• tekee tarvittaessa rikkakasvien torjuntatöitä
• tekee tarvittaessa parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviä
• tekee talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustöitä huomioiden liikennealueiden hoito-

ohjeet
• poistaa graffiteja ja töherryksiä kiinteistön pinnoilta palvelusopimuksen mukaisesti
• ennakoi tulevat työvaiheet ja työskentelee johdonmukaisesti valitsemallaan 

työmenetelmällä
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää piha- ja ulkoalueiden hoitotehtävissä tarvittavia työvälineitä ja pienkoneita oikein
• suorittaa moottorityökoneen kuljettajalta edellytettävän T-luokan ajoluvan hyväksytysti 

(Traktorikortti)
• käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla
• huoltaa käyttämänsä työvälineet ja pienkoneet huolehtii syntyneiden jätteiden lajittelusta
• toimii paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti
• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.
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Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla kiinteistön piha- ja ulkoalueiden 
hoitotehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla 
tavoin.

2.21. Rakennusaikaiset siivouspalvelut, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Rakennusaikaisten siivouspalvelujen suunnittelu asiakaskohteessa
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Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja 
asiakaskohteen toimintaan

• perehtyy eri rakennustyövaiheisiin sekä jatkuvan puhtaanapidon merkitykseen ja 
puhtausvaatimuksiin eri vaiheissa

• selvittää työnsä kohteessa käytettävät pintamateriaalit ja likatyypit
• suunnittelee rakennusaikaisen siivouksen ja loppusiivouksen asiakkaan tilauksen, 

sopimuksen tai palvelukuvauksen mukaisesti
• huomioi työn suunnittelussa rakennusprosessin eri vaiheet ja olosuhteiden asettamat 

vaatimukset valitsee tarkoituksenmukaiset työmenetelmät, välineet, koneet ja aineet
• suunnittelee toimivan työjärjestyksen
• noudattaa asiakaskohteen ohjeita ja toimintatapoja.

Rakennusaikaisten siivouspalvelujen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee rakennusaikaisia siivouspalveluja asiakkaan tilauksen, sopimuksen tai 
palvelukuvauksen mukaisesti

• huomioi työssään eri rakennustyövaiheet ja niiden siivoukselle asettamat tavoitteet ja 
vaikutukset omaan työhön

• ajoittaa siivoustyöt muiden ammattiryhmien toiminnan mukaisesti rakennusprosessin eri 
vaiheissa

• valmistelee ja varustaa siivouksessa käytettävät, tarkoituksenmukaiset välineet, koneet ja 
muut tarvikkeet käyttökuntoon

• toteuttaa eri rakennusvaiheissa sisäilma- ja puhtausluokituksen mukaista puhtautta 
toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti

• tekee siivouksen tarkoituksenmukaisilla menetelmillä rakennusvaiheen lian laadun, 
pintamateriaalien ja sovitun laatutason mukaisesti

• suojaa tarvittaessa pintoja rakennusvaiheiden mukaisesti
• käyttää työssään tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita 

käyttöohjeiden mukaisesti
• noudattaa tarkoituksenmukaista työjärjestystä kohteen toiminnan mukaisesti
• toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet 

rakennustyömaan toiminnan mukaisesti
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja -koneet
• noudattaa kohteen jätehuolto-ohjeita ja muita ympäristölähtöisiä toimintaohjeita
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
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• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 
mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä rakennusaikaisia puhtauspalvelutehtäviä 
sosiaali-, tauko- ja toimistotiloissa ja loppusiivouksia asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon 
osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista 
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.22. Rakennustekniset korjaustyöt, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Kiinteistönhoidollisten pienkorjausten suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksen rajauksiin ja toimii niiden mukaisesti
• perehtyy asiakaskohteen toimintaan sekä rakennuksen rakenteiden ja rakennusosien 

kunnon merkitykseen toimien niiden mukaisesti
• perehtyy yleisimpiin huolto- ja pienkorjauskohteisiin
• perehtyy, millaisten kiinteistössä ilmenneiden korjaustarpeiden edellyttämät korjaustyöt 

voidaan toteuttaa kiinteistön yleishoitoon liittyvin pienimuotoisin huolto- ja korjaustoimin
• perehtyy, minkä tyyppisiin korjaustarpeisiin liittyy mahdollinen kiinteistön kuntoarviointi ja 

laajemmat ammattimaisesti toteutettavat korjaustyöt
• kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä
• valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, -välineet ja materiaalit.

Kiinteistönhoidollisten, pienimuotoisten ulko- ja sisäverhouksien korjaustöiden tekeminen
Opiskelija

• perehtyy asiakkaan työselityksiin ja -ohjeisiin
• käyttää työssään työselityksiä sekä valmistajien asennus-, huolto- ja korjausohjeita
• tekee rakennuksen ulko- ja sisäverhousten kiinteistönhoidollisia, pienimuotoisia 

korjaustöitä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja ennakoi tulevat työvaiheet
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Tu
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• käyttää tarkoituksenmukaisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• lajittelee syntyneet rakennusjätteet annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyvien säätöjen ja korjaustöiden tekeminen
Opiskelija

• perehtyy asiakkaan työselityksiin ja -ohjeisiin
• käyttää työssään työselityksiä sekä valmistajien asennus-, huolto- ja korjausohjeita
• tekee kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä säätöjä ja pienimuotoisia korjaustöitä
• toimii kiinteistön rakennusteknisille korjaustöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja ennakoi tulevat työvaiheet
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää tarkoituksenmukaisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• lajittelee syntyneet rakennusjätteet annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Kiinteistön ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyvien vähäisten säätöjen ja korjaustöiden 
tekeminen
Opiskelija

• perehtyy asiakkaan työselityksiin ja -ohjeisiin
• käyttää työssään työselityksiä sekä valmistajien asennus-, huolto- ja korjausohjeita
• perehtyy ovien ja ikkunoiden yleisimpiin huolto- ja pienkorjauskohteisiin
• tekee kiinteistön ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä vähäisiä säätöjä ja korjaustöitä
• toimii kiinteistön rakennusteknisille korjaustöille asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti
• työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja ennakoi tulevat työvaiheet
• sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin
• käyttää tarkoituksenmukaisesti työtehtävissä tarvittavia työvälineitä ja materiaaleja
• huoltaa käyttämänsä työvälineet
• lajittelee syntyneet rakennusjätteet annettujen jätehuoltomääräysten mukaisesti
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.
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Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä tekemällä kiinteistönhoidollisia, rakennusteknisiä 
korjaustöitä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida 
arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.23. Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelujen ja muiden palvelutehtävien suunnittelu 
asiakaskohteessa
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Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin sekä asiakaskohteen 
palvelukuvaukseen ja työohjeisiin

• perehtyy asiakaskohteen toimintaan ja siivouksen tavoitteisiin
• perehtyy asiakaskohteen hygieniaohjeiden sisältöön ja niiden merkitykseen työssä
• huomioi työn suunnittelussa asiakaskohteen toiminnan ja olosuhteiden asettamat 

vaatimukset
• valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet 

sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelutehtäviin
• perehtyy ravitsemussuosituksiin ja erityisruokavalioihin
• valmistautuu ruokahuolto-, vuodehuolto- ja huoltohuonetehtäviin asiakaskohteen toiminnan 

ja hygieniavaatimusten mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä asiakaskohteen toiminnan mukaisesti.

Ruokahuoltotehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• työskentelee hygieenisesti ruokahuoltotehtävissä
• käsittelee, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ohjeen mukaan ruokahuoltotehtävien eri 

vaiheissa
• käyttää keittiön työvälineitä ja koneita ohjeiden mukaisesti
• laittaa tarjottavat esille ja jakaa ruokaa organisaation jakelujärjestelmän mukaisesti
• varmistaa ruoanjakelussa asiakkaiden ruokavalion toteutumisen
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä välineet ja koneet
• huolehtii keittiön siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 

vioista
• noudattaa yrityksen tai organisaation omavalvontaa ja hygieniaohjeita
• noudattaa työssään jätehuoltosuunnitelmaa ja käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden 

mukaan
• tekee tarvittavat jälkityöt
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Ylläpitosiivouksen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee siivouksen palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaisesti
• toimii hygieniamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
• varustaa siivousvaunun ylläpitosiivoukseen
• tekee ylläpitosiivousta tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä, -aineilla, -välineillä ja -

koneilla lian laadun, pintamateriaalien ja työn tavoitteiden mukaisesti
• noudattaa tarkoituksenmukaista ja aseptista työjärjestystä huomioiden asiakkaan 

toiminnan
• toimii sovittujen laatutavoitteiden ja kestävän toimintatavan mukaisesti
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä välineet ja koneet
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 

vioista
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaan
• tekee tarvittavat jälkityöt
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Vuodehuoltotehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen vuodehuoltoa ja pyykkihuoltoa koskeviin ohjeisiin
• toimittaa asiakaskohteen tekstiilit huollettavaksi Tu
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• toimii hygieniaohjeiden ja -määräysten mukaisesti
• tekee vuodehuoltotehtäviä
• tekee tekstiili- ja pyykkihuoltotehtäviä annettujen ohjeiden mukaisesti
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä välineet ja koneet
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 

vioista
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaan
• tekee tarvittavat jälkityöt
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Huoltohuonetehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy huollettaviin apu- ja hoitovälineisiin sekä niiden tarvitsemiin huoltotoimenpiteisiin 
ja huoltokiertoon

• toimii hygieniamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
• huoltaa apu- ja hoitovälineitä
• käyttää huoltamisessa tarvittavia välineitä, laitteita ja koneita
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä välineet ja koneet
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 

vioista
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaan
• tekee tarvittavat jälkityöt
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset
• suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
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• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla sosiaalihuoltolaitoksen ruokahuolto-, 
puhtauspalvelu-, vuodehuolto- ja huoltohuonetehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin 
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon 
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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2.24. Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Teollisuuslaitosten puhtauspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja 
asiakaskohteen toimintaan

• suunnittelee puhtauspalvelutehtävät asiakkaan tarpeiden, palvelusopimuksen ja 
työohjeiden mukaisesti

• selvittää työnsä kohteessa käytettävät pintamateriaalit ja likatyypit
• huomioi työn suunnittelussa tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 

hygieniavaatimukset
• huomioi työssään työkohteen asiakkaiden tarpeet ja työturvallisuuden
• suunnittelee puhtauspalvelutehtävät teollisuuslaitosten tuotantoprosessien mukaisesti
• valitsee tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, välineet, koneet ja aineet hyväksyttävän 

lopputuloksen saavuttamiseksi
• suunnittelee toimivan työjärjestyksen huomioiden siivottavien kohteiden etäisyydet, 

vuodenaikojen vaihtelut ja likaantumisen sekä muut siivottavuuteen vaikuttavat tekijät
• aikatauluttaa ja rytmittää työn asiakaskohteen teollisuuslaitosten tuotannon ja 

erityispiirteiden mukaisesti.

Teollisuuslaitosten puhtauspalvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee teollisuuslaitosten puhtauspalvelutehtäviä palvelukuvauksen ja ohjeiden mukaisesti
• huomioi työssään erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 

hygieniavaatimukset
• ajoittaa puhtauspalvelutehtävät teollisuuslaitosten toiminnan mukaisesti
• varustaa siivousvaunun, -välineet ja -koneet käyttökuntoon sekä annostelee puhdistus- ja 

hoitoaineet käyttöohjeiden mukaisesti
• tekee asiakaskohteen puhtauspalvelutehtäviä asiakaskohteen työjärjestyksen mukaisesti
• puhdistaa ja hoitaa kohteen erilaisia pintamateriaaleja
• käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita sovitun puhtaustason 

saavuttamiseksi
• toimii poikkeustilanteissa ohjeiden mukaisesti ja käynnistää tarvittavat toimenpiteet 

asiakaskohteen toiminnan mukaisesti
• puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja koneet ohjeiden mukaisesti
• huolehtii siivous- ja huoltotilojen siisteydestä ja järjestyksestä
• huolehtii kohteen jätehuollosta ohjeiden mukaisesti
• noudattaa ympäristölähtöisiä toimintaohjeita
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
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• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 
myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä

• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla teollisuuslaitoksen 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.25. Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut, 40 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin sekä asiakaskohteen 
palvelukuvaukseen ja työohjeisiin

• perehtyy kohteen toimintaan ja siivouksen tavoitteisiin
• huomioi työn suunnittelussa erilaisten tilojen, kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja 

hygieniavaatimukset
• huomioi työn suunnittelussa tavanomaiset varotoimenpiteet ja asiakaskohteen 

mikrobiympäristön erityispiirteet
• suunnittelee työtään huomioiden asiakaskohteen toiminnan, asiakkaiden tarpeet ja 

työturvallisuuden
• valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet 

puhtauspalvelutehtäviin
• perehtyy ravitsemussuosituksiin ja erityisruokavalioihin
• valmistautuu ruokahuolto-, vuodehuolto- ja huoltohuonetehtäviin asiakaskohteen toiminnan 

ja hygieniavaatimusten mukaisesti
• suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä asiakaskohteen toiminnan mukaisesti.

Ruokahuoltotyötehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee työvuoron mukaiset ruokahuoltotehtävät
• tekee tarpeelliset esivalmistelutehtävät ja valmistautuu aterioiden jakelutehtäviin
• vastaanottaa ruokavaunun ja varustaa sen sovitulla tavalla aterioiden tarjoilua varten
• vastaanottaa, käsittelee ja säilyttää ravitsemiskeskuksesta saapuvat tuotteet hygieenisesti 

ja turvallisesti
• noudattaa työtehtävissään elintarvikelainsäädännön ja hyvän elintarvikehygienian mukaisia 

työtapoja
• tekee asiakaskohteen mukaiset ruokien annostelu- ja jakelutehtävät hygieenisesti ja 

asiakaslähtöisesti
• kerää ruokailun jälkeen tarjottimet ja ruokailuastiat ja tekee sovitut jälkityöt
• tilaa ateria- ja tuotetilaukset ravitsemiskeskuksesta asiakaskohteen käytännön mukaisesti
• noudattaa yrityksen tai organisaation omavalvontaa ja hygieniaohjeita
• puhdistaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet
• huolehtii osastokeittiön puhtaudesta ja järjestyksestä ohjeistuksen mukaan
• työskentelee sovitussa ajassa
• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti.

Ylläpitosiivouksen tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• toimii siivouksen palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaisesti
• perehtyy asiakaskohteen eri tilojen infektioriskeihin ja huomioi ne työssään
• perehtyy mikrobien lisääntymiseen ja huomioi ne työmenetelmissään
• varustaa siivousvaunun ylläpitosiivoukseen
• tekee ylläpitosiivousta tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä ottaen huomioon lian 

laadun, pintamateriaalit ja työn tavoitteet
• käyttää puhdistus- ja desinfektioaineita
• poistaa eritetahrat ohjeiden mukaan
• noudattaa käsihygieniaa annettujen ohjeiden mukaisesti
• käyttää työssä tarvittavia välineitä ja koneita
• tekee ylläpitosiivouksen noudattaen aseptista työjärjestystä ottaen huomioon asiakkaan 

toiminnan
• työskentelee sovitussa ajassa
• toimii sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä välineet ja -koneet
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• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 
vioista

• käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Vuodehuoltotehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee tarvittavia vuodehuoltotehtäviä ottaen huomioon hoitohenkilökunnan toiminnan
• tekee vuodehuoltotehtäviä ja huomioi työssään erilaiset infektioriskit, hygieenisyyden ja 

asiakasyksikön ohjeet
• käsittelee ja pakkaa likaiset vuodevaatteet ja lähettää ne pestäväksi ohjeiden mukaisesti
• puhdistaa ja petaa potilassänkyjä huomioiden sänkyjen erilaiset toimintamekanismit ja 

vakiovarusteet
• käyttää puhdistuksessa tarkoituksenmukaisia siivousaineita ja -menetelmiä
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä välineet ja koneet ohjeiden mukaan
• huolehtii huoltotilojen siisteydestä ja järjestyksestä
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Huoltohuonetehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee huoltohuonetehtäviä asiakkaan toiminnan mukaisesti
• tunnistaa yksikössä käytettävät tavallisimmat välineet ja instrumentit sekä niiden 

puhtausluokituksen
• toimii hygieniamääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
• käyttää työssään huuhtelu- ja desinfiointikoneita sekä tarvittaessa muita asiakaskohteen 

pesu- ja desinfektiokoneita
• tekee sovittujen hoitovälineiden ja instrumenttien huoltotehtäviä sekä koneiden ja laitteiden 

pintapuhdistustehtäviä
• puhdistaa, pesee, desinfioi ja kuivattaa välineet ja instrumentit koneen käyttöohjeiden 

mukaisesti
• kuljettaa, käsittelee ja säilyttää välineitä ohjeiden mukaisesti
• puhdistaa, desinfioi ja kuivattaa siivousvälineet sovitulla tavalla
• huolehtii huoltotilojen siisteydestä ja järjestyksestä sekä ilmoittaa vioista
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
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• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 
mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla terveydenhuoltolaitoksen ruokahuolto-, 
puhtauspalvelu-, vuodehuolto ja huoltohuonetehtävissä  asiakaskohteessa. Siltä osin kuin 
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon 
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2.26. Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 20 
osp

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija
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Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelutehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin, työohjeisiin ja asiakaskohteen 
toimintaan

• suunnittelee uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelutehtäviä
• huomioi suunnittelussa kohteen pintamateriaalit, likatyypit ja asiakkaan toiminnan kannalta 

kriittiset puhdistettavat kohteet
• huomioi suunnittelussa erilaisten märkätilojen puhtaustasot ja hygieniavaatimukset
• valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet sovitun 

puhtaustason saavuttamiseksi
• aikatauluttaa ja rytmittää työnsä asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti 

yhteistyössä työparin tai työryhmän kanssa.

Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelutehtävien tekeminen asiakaskohteessa
Opiskelija

• tekee uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelutehtäviä palvelukuvauksen, työohjeiden, 
sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti

• tekee puhtauspalvelutehtäviä tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä, aineilla, -
välineillä ja -koneilla

• tekee puhtauspalvelutehtäviä tarkoituksenmukaisessa työjärjestyksessä asiakaskohteen 
toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti

• noudattaa työssään hygieniavaatimuksia
• toteuttaa kohteen mukaista omavalvontaa
• tarkkailee toimitilojen kuntoa ja tekee asianmukaiset ilmoitukset sovitulla tavalla
• puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivousvälineet ja -koneet
• noudattaa jätehuoltosuunnitelmaa ja käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaan
• huolehtii huoltotilan siisteydestä ja tarvikkeiden täydennyksestä sekä ilmoittaa mahdollisista 

vioista
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet Tu
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• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.

Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta
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Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla uima-allas- ja kylpylätilojen 
puhtauspalvelutehtävissä asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua 
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin.

2.27. Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen, 20 osp
Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

Vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtävien suunnittelu asiakaskohteessa
Opiskelija

• perehtyy asiakaskohteen palvelusopimuksessa sovittuihin asioihin
• suunnittelee asiakaskohteen vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä asiakkaan 

palvelusopimuksen ja -tilauksen mukaisesti
• tunnistaa tavallisimpien tekstiilimateriaalien hoito-ominaisuuksia ja tulkitsee hoito-

ohjemerkintöjä
• valitsee hoito-ohjeen perusteella tekstiileille tarkoituksenmukaisen huoltomenetelmän
• perehtyy tekstiilien pesu- ja jälkikäsittelyaineiden käyttötarkoituksiin
• valitsee ohjeen mukaan materiaalille ja lialle sopivia, tekstiilien huollossa käytettäviä aineita
• aikatauluttaa vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä.

Vaatteiden ja tekstiilien pesu
Opiskelija

• lajittelee ja esikäsittelee pestävät vaatteet ja tekstiilit hoito-ohjeen ja pesutarpeen 
mukaisesti

• käsittelee infektiopyykkiä tarkoituksenmukaisesti
• noudattaa työssään hygieenisestä työjärjestyksestä annettuja ohjeita
• valitsee ja käyttää erilaisia pyykinpesumenetelmiä ja tekstiilien huollossa käytettäviä aineita 

hoito-ohjeen ja pesutarpeen mukaisesti
• käyttää kohteessa olevia pyykinpesukoneita
• valitsee ohjeiden mukaiset pesuohjelmat
• pesee vaatteet ja tekstiilit hoito-ohjeen mukaisesti
• arvioi pyykin pesutuloksen
• kuivattaa pyykin hoito-ohjeen mukaan
• käyttää erilaisia kuivatusmenetelmiä
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Vaatteiden ja tekstiilien jälkikäsittely ja säilyttäminen
Opiskelija

• jälkikäsittelee vaatteet ja tekstiilit ohjeiden mukaisesti
• käyttää kohteessa olevia tekstiilien jälkikäsittelymenetelmiä, -välineitä ja -laitteita
• työskentelee sovitussa ajassa
• huolehtii tekstiilien asianmukaisesta säilytyksestä
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Pyykin lähettäminen ja vastaanottaminen pesulasta
Opiskelija

• lähettää pestävän pyykin pesulaan ohjeiden mukaisesti
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• vastaanottaa ja tarkistaa pesulasta tulevan pyykin
• huolehtii pyykin säilytyksestä
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Tekstiilituholaisten torjuminen vaatteista ja tekstiileistä
Opiskelija

• perehtyy tavallisimpiin tekstiilituholaisiin ja niiden aiheuttamiin haittoihin
• torjuu tarvittaessa tekstiilituholaiset ohjeen mukaisesti
• käyttää tekstiilituholaisiin tarkoitettuja torjunta-aineita käyttöohjeiden mukaisesti
• työskentelee sovitussa ajassa
• arvioi tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä toimiminen
Opiskelija

• noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja
• noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
• lisää omalla käytöksellään alan arvostusta
• edistää toiminnallaan asiakassuhteiden jatkumista
• noudattaa työssään asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
• toimii eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten kanssa
• laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä
• viestii eri menetelmillä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa 

myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
• käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa ja raportoi työstään tilanteen vaatimalla tavalla
• toimii työssään vastuullisesti, yrittäjämäisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti
• toimii moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
• sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
• ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa ja työskentelyään palautteen 

mukaisesti.

Työturvallisuuden noudattaminen
Opiskelija

• noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan 
turvallisuusohjeita

• valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
• huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen
• tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
• tekee työnsä turvallisesti muut tilojen käyttäjät huomioiden
• käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
• käyttää työtä keventäviä työvälineitä, -koneita ja -menetelmiä
• käyttää taakkojen siirrossa oikeaa siirtotekniikkaa
• ylläpitää työ- ja toimintakykyä työssään
• perehtyy työssä käytettävien aineiden pakkausmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin
• noudattaa aineiden käyttö- ja turvallisuusohjeita
• toimii hätäensiaputilanteissa
• toimii tulipalotilanteissa.
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Arviointi

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien 

havaintojen mukaisesti

Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa
• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 

ratkaisutapoja
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan 

ja kehittämisen kohteitaan

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen 
huomioon muut toimijat

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa 
monipuolisesti ja kriittisesti

• esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta

Ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä toimimalla vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtävissä 
asiakaskohteessa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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3. Liite. Arvoperusta
Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen uudistaa ja kehittää yksilöitä, työelämää ja 
yhteiskuntaa. Ammatillinen koulutus antaa valmiuksia yksilöille ja yhteisöille tehdä ratkaisuja 
eettisen ja kriittisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan 
avulla. Osallisuus, aktiivinen toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat ammatillisen koulutuksen 
toiminnassa.

Ammatillinen koulutus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. 
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, erilaisuus ja kulttuurinen moninaisuus 
nähdään rikkautena ja ne toteutuvat koulutuksessa. Avoimuus luo turvallisuutta ja luottamusta.

Ammatillinen koulutus perustuu työelämän osaamistarpeisiin ja tarjoaa opiskelijan tavoitteisiin 
ja elämäntilanteeseen sopivia osaamisen kehittämisen tapoja. Toimintaympäristöjen muuttuessa 
ammatit muuttuvat ja jokaisen vastuu osaamisensa kehittämisestä korostuu. Ammatillinen 
koulutus vastaa yksilöiden, työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeiden muutoksiin joustavasti 
ja vaikuttavasti.

Ammatillisessa koulutuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan välttämättömyys ja 
rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. 
Ammatillinen koulutus lisää ymmärrystä luonnonvarojen kestävästä käytöstä, ilmastonmuutoksen 
hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. 
Turvallinen työskentely, yrittäjämäinen asenne ja talouden hallinta ovat osa ammattitaitoa. 
Kansainvälistyminen ja globaali vastuu vahvistuvat.

Arvoperusta toteutuu ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurissa, osaamisen hankkimisessa ja 
osoittamisessa sekä oppimisympäristöissä.
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4. Kiinteistönhoidon osaamisala
Kiinteistönhoitaja toimii asiakaskohteessa kiinteistönhoidon työtehtävissä ja 
asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa huolehtia 
kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja ulkoalueilla sekä arvioida rakennusten yleistä 
teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta. Kiinteistönhoitaja osaa arvioida kiinteistön sisäilman 
laatua, paikantaa kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia 
sekä huoltaa tavanomaiset kiinteistöteknisten järjestelmien laitteet ja varusteet. Hän osaa 
ylläpitää ilmanvaihtokoneiden toimintakuntoa asiakaskohteessa ja tehdä ilmanvaihtokoneiden 
määräaikaishuollot ja niihin liittyvät työt. Kiinteistönhoitaja osaa käyttää kiinteistöautomaatiota 
asiakaskohteessa.
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5. Kotityöpalvelujen osaamisala
Kodinhuoltaja toimii asiakaskohteessa kotityöpalvelujen työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa 
asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa tuottaa ruokapalveluja ja 
kotisiivouspalveluja asiakaskodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Lisäksi kodinhuoltaja osaa 
tehdä kodin siivouksen erityistilanteissa, hoitaa piha- ja ulkoalueita, huoltaa vaatteita ja tekstiilejä 
tai tuottaa avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskodeissa.
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6. Toimitilahuollon osaamisala
Toimitilahuoltaja toimii asiakaskohteessa toimitilahuollon työtehtävissä ja 
asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Hän osaa suunnitella 
ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- 
ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, 
oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, 
terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.
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