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TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS  EKOCENTER  
 
Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla 
 
 
Tutkinnon perusteet:  Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 2014 
 
 
Paikka:   EKOCENTER 

Metsurintie 2 
42300 JÄMSÄNKOSKI 
puh. 040 529 8634 
 

 
Vastaava työvalmentaja:  Jukka Savola 
  puh 040 529 8634 
  jukka.savola@avitus.net 

atk@avitus.net 
 

Työvalmentaja: Raija Nikula 
  puh 040 560 8008 
  raija.nikula@avitus.net 
 
Aika:   16.11.2016 
 
 
 
Oppimisympäristön tunnistaminen: 
 

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO ® 
mallin mukaisesti. Tunnistustyö työyksikössä on toteutettu 
ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, jolla on riittävä asiantuntemus 
ammatillisen tutkinnon perusteesta. 

 

PAIKKO ® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima 

tuotemerkki, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen 
työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli 
perustuu vuosina 2012-2013 toteutetun ESR –hankkeen tekemään 
kehittämistyöhön. 
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Toimintaympäristö 
 
▪ Työpajan toimitilat ovat 466 m². Tilat sisältävät myymälän n. 150 m², työskentelytiloja n.250 m² ja 

toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja n. 50 m².  
▪ Siivoukseen kuuluu päivittäinen ylläpitosiivous sosiaalitiloissa ja myymälässä, viikoittainen 

työskentelytilojen puhdistus sekä kausisiivoukset mm. ikkunoiden pesu.  
▪ Toiminta käytettyjen tavaroiden kierrättäjänä perustuu huonekalujen ja muiden tavaroiden 

puhdistukseen ennen myyntiä. Puhdistus tapahtuu sekä käsin että koneellisesti myös erilaisia 
kemikaaleja hyväksi käyttäen. 

 
Pajan koko: 
 
▪  2 työvalmentajaa 
▪ 22 – 26 valmentautujaa 
 
Laitteet: 
 
▪ Kärsher-painepesuri 
▪ Nilfisk pro sdv 4500 yhdistelmäpesuri 
▪ CWN Dolphin yhdistelmäpesuri 
▪ Whirlpool astianpesukone 
▪ Electrolux imuri 3 kpl 
▪ Pyykinpesukone 
▪ Pyykinkuivauskaappi 
▪ Mankeli Peko Roll 
▪ Siivouskärry, sisältäen käsin käytettävät perusvälineet mm. harjat, mopit ja kuivaimet 

 
 
 
Katso lisää: 
 
http://www.avitus.net/ 
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Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista lihavoiduista tutkinnon osista.  
 

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJENPERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 

Pakolliset tutkinnon osat 

Ateria- ja kahvituspalvelut 

Ylläpitosiivous 

Kotityöpalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 

Asiakkaiden avustaminen 

Kodin perussiivous ja tekstiilihuoltopalvelut 

Kotiruokapalvelut 

Puhdistuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 

Perussiivous 

Toimitilapalvelut 

Valinnaiset tutkinnon osat 

Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 

Kerroshoitopalvelut 

Kodin siivous erityistilanteissa 

Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus 

Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely 

Perhejuhlapalvelut 

Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen 

 Piha-alueen ja huonekasvien hoito 

Siivouspalvelut erityiskohteessa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 

Vaatteiden ja tekstiilien huolto 

 



 

 

 4 Yhteenveto työpajan valmennuksessa saavutetusta osaamisesta suhteessa tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksiin:  
 
 
 
Pakolliset tutkinnon osat 

Ylläpitosiivous   

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 
 

 suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen 
toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan 

 valmistautuu ylläpitosiivoukseen, suunnittelee omaa aikatauluansa ja 
ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden  

 tekee ylläpitosiivousta asiakaskohteissa 
 valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita 
 valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja 

kohteessa olevia koneita 
 puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja  
 tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 
 noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita 
 toimii kestävän toimintatavan mukaan. 

 

Vaatteiden ja tekstiilien huolto  

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 
 

 suunnittelee vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan 
ohjeita  

  esikäsittelee ja lajittelee pyykin 
  pesee ja kuivattaa asiakkaiden pyykkiä  
 huoltaa asiakaskohteessa olevia muita tekstiilejä 

  valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia tekstiilien pesu- ja 
hoitoaineita, -menetelmiä ja -koneita  

 jälkikäsittelee tekstiilejä tarkoituksenmukaisilla menetelmillä  
 lähettää pyykin pesulaan ja vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin   
  huolehtii tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä omalta osaltaan 

  noudattaa työturvallisuutta 

  arvioi omaa toimintaansa. 
 


