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AMMATTITUTKINTO 
1 1 .  Y M P Ä R I S T Ö H U O L L O N  A S I A K A S P A L V E L U T E H T Ä V I S S Ä  T O I M I M I N E N 

Kuvaus tutkinnon osasta 
”Ympäristöhuollon asiakaspalvelutehtävissä toimiminen” on ympäristöhuollon palvelutehtävien osaamisalalle 

suunnattu valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi kaikkiin tutkinnon osaamisaloihin. 

Tutkinnon osa käsittelee ympäristöhuoltoon painottuvaa asiakaspalvelutyötä, asiakasryhmiä, 

palvelukokonaisuutta sekä asiakastapahtumien suunnittelua ja järjestelyä. Tämän osan suoritettuasi osaat 

toimia ympäristöhuoltopainotteisissa asiakaspalvelutehtävissä.  

 

Tutkinnon osa on tarkoitettu ympäristöhuollon asiakaspalvelua toteuttaville tai osaamistaan siihen suuntaaville 

henkilöille, kuten jätteenkäsittelylaitosten- ja alueiden henkilöstölle, jätehuollon myynti- ja asiakaspalvelijoille, 

kierrätysmateriaalien käsittelijöille tai jätekuljetusten parissa toimiville henkilöille. Voit suorittaa tutkinnon osan 

myös muissa ympäristöhuollon asiakaspalvelua vaativissa tehtävissä (esim. ympäristönhoitajana, 

ympäristövastaavana). Tutkintoympäristö voi täten olla ympäristöalalla, mutta sei ei ole välttämätöntä osan 

suorittamiseksi.  

 

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 

Sinun tulee osata määritellä organisaatiosi asiakasryhmät ja palvelut, hinnoitella ne ja toimia asiakaslähtöisesti 

niiden kehittämisessä. Sinun tulee myös toteuttaa asiakaspalvelutapahtuma ja toimia siinä asianmukaisesti.  

o Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toimia ympäristöhuollon asiakaspalvelutehtävissä  

o toteuttaa asiakaspalvelutapahtuma 

o tehdä kirjaus asiakastapahtumasta (esim. tietojärjestelmään) 

o Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o keräämällä asiakaspalautetta esim. asiakaskyselyn avulla.  

o tekemällä palautteesta kehittymisehdotuksia/suunnitelma (henkilökohtaisia sekä organisaatiota 

koskevia).  

o laatimalla kustannusarvion organisaatiosi tuotteesta tai palvelusta 

o määrittelemällä asiakasryhmäsi esim. arvokartan tai segmentoinnin avulla.  

o Voit osoittaa osaamistasi käytännössä 

o ottamalla yhteyden asiakkaaseen, selvittämällä asiakkaan tarpeet ja esittelemällä 

asiakaslähtöisesti tuote/palveluvaihtoehdot.   

o neuvomalla asiakasta tuotteisiin/palveluihin liittyvissä kysymyksissä  

o huolehtimalla asiakastapahtuman jälkitöistä 

o keräämällä suullista palautetta työskentelystäsi / organisaation työskentelystä tilanteessa. 

Esimerkillisiä asiakastapahtumia ovat esimerkiksi  

o jätehuoltosopimuksen tekeminen tai muuttaminen 

o jätteen tyhjennysvälin asettaminen tai noutorytmin muuttamien 

o asiakaslaskutukseen liittyvät asiat  

o tarvekartoituksen laadinta, jätehuoltosuunnittelun pohjatyöt 

o neuvontatehtävissä toimiminen (esim. lajitteluneuvonta)  



Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yleensä yksi tutkintotilaisuus, joka järjestetään siellä, missä järjestät asiakastapahtumasi. 

Tapahtuma voidaan järjestää sähköisten välineiden avulla (esim. puhelin, s-posti, muut sähköiset viestimet) tai 

paikan päällä. Tutkintotilaisuus painottuu vahvasti käytäntöön, asiakaspalvelutyöhösi. Tutkinnon osassa vaaditut 

kirjaukset (asiakastapahtuman kirjaukset) tehdään vasta asiakastapahtumassa, mutta omaan toimintaan liittyvää 

asiakaspalautetta kannattaa kerätä jo ennen tutkintotilaisuutta.  Tutkintotilaisuuden keskimääräinen kesto on 

noin 2-3h.  

Tutkintotilaisuutesi tulee suunnitella etukäteen ja toteuttaa itse tutkintotilaisuudessa. Tilaisuutta arvioimassa voi 

olla koko kolmikanta (työnantajan, työntekijän ja opettajan edustajat) tai joku/jotkut heistä, mikäli suoritus 

jakautuu useampaan osaan.  Kun suorituksesi on kasassa, kolmikanta tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen 

sinulle. Tällöin myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta.  

 


