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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Ympäristövastaavana toimiminen” on ympäristöhuollon palvelutehtävien osaamisalalle suunnattu 

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

Tutkinnon osan keskeisimpiä sisältöjä ovat ympäristökartoituksen tekeminen, kehittämistoimien määrittely, 

niihin liittyvän kehityssuunnitelman laatiminen sekä ympäristötyön organisointi ja arviointi. 

Tutkinnon osa on tarkoitettu organisaatioiden ympäristöasioista vastaaville henkilöille, kuten 

ympäristövastaaville, ja ympäristöalalla toimiville konsulteille. Tutkintoympäristöä ei ole tässä osassa erillisesti 

rajattu, joten voit toimia minkä tahansa organisaation ympäristöasioiden kehittämistehtävissä.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa organisaation ympäristöasioiden lähtötilanteen kartoitus, kehittämistoimien 

määrittely ja kehittämistyön organisointi. Sinun tulee myös opastaa muita työntekijöitä ympäristöasioissa ja 

arvioida työn toteutumista.  

o Sinun tulee tässä osassa laatia ainakin 

o ympäristökartoitus ja raportti kartoitustyön tuloksista  

o ympäristöasioiden edistämisen kehittämissuunnitelma kartoituksen tulosten pohjalta  

o Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti 

o tiedotteella/markkinointikirjeellä/esitteellä/ohjeistuksella ympäristötyön tuloksista 

o ympäristöasioiden perehdytystilaisuuden esitysmateriaalilla 

o koosteella organisaation toimialan ympäristöasioihin liittyvistä säädöksistä, määräyksistä ja 

sopimuksista  

o yhteenvedolla organisaation ympäristötyön tuloksista ja niiden vaikutuksista 

o yhteenvedolla oman työn onnistumisesta ja toiminnan kehittämistarpeista 

o Voit osoittaa osaamistasi käytännössä 

o toteuttamalla käytännössä ympäristökartoituksen 

o suunnittelemalla ja toteuttamalla ympäristöasioiden tiedotus-, opastus- ja 

perehdytystilaisuuden organisaation toimijoille 

o sitouttamalla toimijat kehittämistyöhön esim. yhteistyötapaamisilla 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yleensä yksi tutkintotilaisuus, joka järjestetään sen organisaation tiloissa, johon toteutat 

ympäristökartoituksesi ja siihen liittyvät toimet. Tutkintotilaisuudessa järjestät viestintätilaisuuden (perehdytys, 

opastus, tiedotus) organisaatiosi henkilöstölle ja käyt sen jälkeen läpi kirjallisesti laatimiasi töitä arvioijien 

kanssa. Mikäli viestintätilaisuutta ei saada tutkintotilaisuuden yhteyteen, voidaan se arvioida myös siihen 

laatimiesi kirjallisten materiaalien avulla.  

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.  
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Sinun tulee laatia tässä tutkinnon osassa ympäristökartoitus sekä ympäristöasioiden edistämisen 

kehittämissuunnitelma kartoitustulosten pohjalta. Voit hyödyntää alla olevia raporttipohjia työssäsi.  

Sinun tulee käsitellä töissäsi vähintään tässä raporttipohjassa mainittuja sisältöjä.  

 

Ympäristökartoitus Ympäristöasioiden 
kehittämissuunnitelma 

 

Suosittelemme, että käytät tämän osan 
kartoituksessa kohteeseesi soveltuvimpia 

kartoituspohjia (esim. PK-RH:n lomakkeistoja).  

 
1. Lyhyt esittely kehityssuunnitelman 

kohteesta 
2. Toimialan ympäristötyöhön vaikuttavat 

lait, säädökset, määräykset ja 
sopimukset 

3. Kartoituksen lähtökohdat, toteutus ja 
tulokset 

4. Keskeisimmät kehittämistoimet  
5. Kehittämisen toteutus 

a. Tulosten jalkauttamistavat  
i. Opastus/perehdytys 
ii. Viestintä 

b. Aikataulu 
c. Vastuut  

6. Toteutukselle asetettavat mittarit  
 

 

1. Lyhyt esittely kartoituskohteesta  

2. Organisaation ympäristövaikutukset  

a. Organisaation toiminnan 
ympäristövaikutukset  

b. Jätteet 

c. Kemikaalit 

3. Yhteenveto kartoituksen tuloksista 
 

HUOM! 

Hyödynnä ympäristökartoitusta tehdessäsi 
kehittämissuunnitelmaa!   

 

HUOM! 

Tarkenna kehittämissuunnitelmaa kohteesi 
kehitystarpeiden mukaisesti!   

 

 
 


