Puhtausala kiinnostavaksi -hanke 1.3.2019–28.2.2021

Puhtausalan monet mahdollisuudet

▪ Mitä mielikuvia puhtausala sinussa herättää?
▪ Tarvitaanko puhtausalalle koulutusta vai osaako jokainen siivota?

”Mitä silmät ei nää”, sen näkee ammattilainen UV-valon avulla.

▪ Ilman tilojen siivousta mikään yritys tai julkinen tila
ei voisi toimia kovinkaan pitkään
▪ Siivoushenkilöstö huolehtii kiinteistöjen kunnosta

▪ Monipuoliset työtehtävät

Puhtausalan
mahdollisuuksia:
siivouspalvelut

▪ Omiin työaikoihin voi usein vaikuttaa
▪ Asiakaspalvelutyötä, liikkuvaa työtä
▪ Palkkaus:
Siivoustyö alkaen 1700 € / kk - riippuen työtehtävästä
Vertaa:
Matkaopas alkaen 1600 €/kk
Ajoneuvoasentaja alkaen 1700€/kk
Myyjä n. 1600 € / kk

▪ Suomessa n. 5000 – 8000 yritystä (suurin osa
yksinyrittäjiä) ja liikevaihto n. 700 milj. € / vuosi

Puhtausalan
mahdollisuuksia:
kotityöpalvelut

▪ Suomessa v. 2060 29 % yli 65 vuotiaita – kotiin
tuotettujen palvelun tarve ja ostot lisääntyvät
(vanhukset, perheet, kunnat)
▪ Uudet palvelut: mm. lastenhoito, eläintenhoito,
ruokapalvelut, pihan- ja puutarhanhoito,
tietotekniset palvelut, turvapalvelut eli tarvitaan
monipuolista osaamista
▪ Yritykset ostavat palveluja työntekijöilleen

Puhtauspalvelujen lisäksi monessa kohteessa
tehdään:
▪ Ateriapalvelun työtehtäviä (esim. ruoan
jakaminen)

Puhtausalan
mahdollisuuksia:
monipalveluosaaja

▪ Tekstiilien huoltotehtäviä (esim. pyykin
lähettäminen pesulaan)

▪ Välinehuoltotehtäviä ( esim. instrumenttien
puhdistaminen sairaalassa)
▪ Vuodehuoltotehtäviä (esim. sänkyjen
petaaminen sairaalassa, hotelleissa)

▪ Kiinteistöhuollon työtehtäviä (esim. lamppujen
vaihtaminen)

▪ Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
erikoisammattitutkinto tai restonomi (AMK)

Puhtausalan
mahdollisuuksia:
esimiestyö

▪ Esimies toimii puhtausalan esimiestehtävissä
vastaten työn laadusta valvomissaan kohteissa.
Tehtäviin kuuluvat mm. työvuorojärjestelyt,
henkilöstön perehdyttäminen työhön sekä
opastus.
▪ Siivoustyönjohtajia työskentelee mm.
siivousyritysten sekä kuntien palveluksessa.
▪ Ammatissa tarvitaan puhdistuspalvelualan
tuntemuksen lisäksi esimiesosaamista sekä
ryhmätyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Ammattilaiseksi koulutuksen ja työkokemuksen kautta
Rahoita opiskelut alan töitä tekemällä, ilman opintolainaa!
• Peruskoulun jälkeen
ammatilliseen
koulutukseen
• Koulutussopimuksen tekeminen
onnistuu monella jo
tässä vaiheessa
• Puhtaus- ja
kiinteispalvelualan
PT:
• Kiinteistönhoitaja
PT
• Kodinhuoltaja PT
• Toimitilahuoltaja PT
• Vaihtoehtoisesti
lukio-opinnot

Perustutkinto

Ammattitutkinto
• Työllistyminen on
erittäin todennäköistä
• Työn ohessa jatketaan
opiskelua oppisopimustai omaehtoisessa
lisäkoulutuksessa eli
syvennetään ja
laajennetaan osaamista
• Puhtaus- ja
kiinteispalvelualan AT
• Kiinteistönhoitaja AT,
Tekninen
kiinteistönhoitaja
• Henkilökohtainen
avustaja, Kodinhuoltaja
AT
• Laitoshuoltaja,
Toimitilahuoltaja AT

• Työn vaativuus
kasvaa
• Työn ohessa
jatketaan opiskelua
yleensä
oppisopimuskoulutuksessa
• Osaaminen kasvaa,
vastuu kasvaa,
sisäinen motivaatio
kannustaa uralla
liikkumiseen
• Puhtaus- ja
kiinteistöpalvelualan EAT

Erikoisammatti
-tutkinto

AMKtutkinto
• Opiskelu kiinnostaa
edelleen
• Työn ohessa
jatketaan opiskelua
oppisopimuskoulutuk
sessa tai otetaan
opintovapaata
• Lukio-opinnoista on
hyötyä, mutta AMKkoulutukseen voi
hakeutua ilman
lukiotodistusta
• Restonomi AMK,
Palveluliiketoiminnan
tutkinto-ohjelma

Siivoustyössä käytetään monia erilaisia koneita ja laitteita, myös robotit
helpottavat työtä

Tiesitkö, että
▪ valtaosa puhtausalalla työskentelevistä pitää työstään – se on itsenäistä, mielekästä ja siinä
näkee oman työnsä jäljen.
▪ työtehtävät ovat monipuolisia. Omaa osaamistaan voi kehittää monin tavoin ja työhön voi
siivouksen lisäksi sisältyä esimerkiksi ruokahuoltoa, kiinteistönhoitoa, aulapalvelua tai muita
asiakaspalvelutehtäviä.
▪ työ sopii moniin elämätilanteisiin – kokoaikaisen työn lisäksi on osa-aikaisia ja keikkatöitä eri
vuorokaudenaikoina.
▪ alalla on hyvät etenemismahdollisuudet - voi edetä esimiestehtäviin tai oman kiinnostuksen
ja koulutuksen myötä vakka henkilöstö-, markkinointi- tai suunnittelutehtäviin.
▪ yhteiskunnassa monet toiminnot pysähtyvät, jos siivous jää tekemättä. Ajattele vaikka
sairaaloita!
▪ vaikka monet ammatit ovat hävinneet vuosikymmenten saatossa, siivousta tarvitaan aina.
Vain tapa tehdä työ kehittyy.

Lisää materiaalia puhtausalasta löydät
puhki.fi –sivuilta!

