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Kuvaus
Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon johtavaa koulutusta, jonka aikana opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa joko
koko tutkinto tai tutkinnon osia perustutkinnosta, (kiinteistönhoitaja.)
Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen kiinteistöpalvelualalle. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kiinteistöalan koulutukseen
motivoituneet ja soveltuvat henkilöt. Koulutukseen valittavalla tulee olla 20 vuotta täyttänyt, omata hyvän terveyden sekä olla koulutukseen
ja työhön riittävä suomen kielen taito (B1.1.). B-luokan ajokortti katsotaan eduksi.

Koulutuksen sisältö
Ammatillinen koulutus 4.2.2019 alkaen
asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen
kiinteistön yleishuolto ja valvonta
LVI-järjestelmien hoito
IV-koneiden huolto
ulkoalueiden hoito
koneiden käsittely
kiinteistön toimintakunnon arviointi
rakennustekniset korjaustyöt
kiinteistöautomaation käyttäminen
hätäensiapu
työturvallisuuskorttikoulutus (1 pv)
tulityökorttikoulutus (1 pv)
asiakaspalvelu
vuorovaikutus - ja tiimityötaidot
työnhakuopinnot, CV-netti
kiinteistöalan atk-perusteet, @-kortti
työpaikalla tapahtuva oppiminen (80 pv)
Tarvittaessa tukiopetus toteutetaan henkilökohtaisella ohjauksella, lisätehtävien ja käytännön esimerkkien kautta. Koulutukseen liittyvän
opiskelijakohtaisen ohjauksen ja tuen toteutumista koordinoi vastuukouluttaja yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa.

Koulutuksen kesto ja toteutus
koulutuksen kesto on noin 10 kuukautta, mutta kesto tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelmassa (HOKS).
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työelämässä tapahtuvana
oppimisena.
Lähiopetuspäivinä opetusta järjestetään klo 08.00 - 16.00 välisenä aikana.

Koulutukseen hakeutuminen
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa
TE-toimistossa.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työvoimakoulutus (->
sanahakuna toimii koulutuksen numero 682532 tai koulutuksen nimi ->Näytä ilmoitukset sivun alareunassa -> klikkaa koulutusta johon olet
hakemassa -> valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) -> Hae tähän koulutukseen).
Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on
Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.
Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot
Koulutuksen toteuttamisesta ja opintojen sisällöstä antaa lisätietoja Olli-Pekka Heikkilä Keudassa.
Koulutuksen aikaisista etuuksista saa lisätietoja työ- ja elinkeinotoimistosta tai työhallinnon valtakunnalliselta puhelinpalvelulinjalta,
Koulutuslinja, puh. 0295 020 702 (ma-pe 9.00-16.15).

Koulutuksen valinta
Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Perustele siis hakemuksesi huolellisesti. Kutsu
haastatteluun lähetetään postitse. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.
Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Olli-Pekka Heikkilä
040 174 5608
olli-pekka.heikkila@keuda.fi

