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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet 

 

Diaarinumero: OPH-784-2021 

Lausunto toimitetaan lausuntopalvelu.fi-alustan kautta. 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillisen perustutkinnon uudet perusteet astuvat voimaan 

1.8.2021. Perusteissa otetaan käyttöön yhtenäinen arviointikriteeristö, mikä vähäisissä määrin muuttaa 

arvioinnin kriteerejä ja ammattitaitovaatimuksia. Tutkinnon muodostumiseen ja ammattitaidon 

osoittamiseen ei tule muutoksia.  

Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä 

Laadukkaan ammatillisen koulutuksen tulee olla työelämälähtöistä eli tutkintojen 

ammattitaitovaatimusten pitää vastata suomalaisessa työelämässä kohdattavia vaatimuksia. Tässä 

suhteessa perusteluonnos on hyvin tehty. Muutokset vanhoihin perusteisiin ovat toki hyvin vähäiset. 

Kaikki ammatilliset tutkinnonosat ovat pysyneet samoina.  

Erityisesti työturvallisuus- ja suojelu –kysymykset on huomioitu perusteiden kaikille pakollisessa 

tutkinnon osassa hyvin. Koska työehtosopimus määrittää alakohtaisen työehdot, tulee sen selkeämpi 

osaaminen lisätä ammattitaitovaatimuksiin. Muutos edistää tutkinnon perusteiden 

työelämälähtöisyyttä. 

Tutkinnon muodostumisesta 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammatillinen perustutkinto on yksi tutkintorakenteen 

monipuolisimmista tutkinnoista. Siihen sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, 

kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala), joihin kaikkiin kuuluu sama yhteinen 

pakollinen tutkinnonosa (asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp). Lisäksi 

kuhunkin osaamisalaan kuuluu kaksi omaa pakollista tutkinnonosaa sekä 3-4 valinnaista tutkinnonosaa. 

Tutkinnon muodostumiseen ei tässä kohtaa ole tehty muutoksia, joten huomautettavaa siihen liittyen ei 

ole. 
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Tutkinnon osien sisällöistä  

Arvioinnin kriteerit on Opetushallituksen aiemman linjauksen mukaisesti yhdenmukaistettu siten, että 

ne ovat samat kaikissa tutkinnonosissa. PAM on jo aiemmin lausunut näistä perustutkintojen 

yhdenmukaisista arviointikriteereitä positiiviseen sävyyn. Arviointi menee siten, että mitä 

itsenäisempään työhön kykenevämpi, suunnittelevampi, osaamistaan soveltavampi ja oman työnsä 

laajemmat viitekehykset ymmärtävä tutkinnon suorittaja on, sitä paremman arvosanan hän saa. 

Ammattitaitovaatimuksiin tehtävät muutokset ovat melko vähäisiä. Luonnoksessa ne on kirjoitettu 

konkreettisesti ja hyvin. Työturvallisuus- ja suojelukysymykset ovat kaikille pakollisessa 

tutkinnonosassa hyvin esillä.  

Tämän lisäksi PAM esittää kaikille pakollisen tutkinnonosan asiakaslähtöisten puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelujen tuottaminen ammattitaitovaatimuksiin seuraavaa lisäystä: 

- Tuntee oman alansa voimassa olevan työehtosopimuksen 

 

 


