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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Ympäristöhuollon kuljetusten ajojärjestelyistä huolehtiminen” on ympäristöhuollon palvelutehtävien 

osaamisalalle suunnattu valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin 

osaamisaloihin.  

Tutkinnon osa käsittelee ympäristöhuollon kuljetuksiin liittyvää ajojärjestelytyötä tilauksen vastaanotosta sen 

toteutukseen.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu erityisesti ympäristöhuollon ajojärjestelyistä vastaaville henkilöille eli 

ajojärjestelijöille ja -suunnittelijoille sekä asiakaspalveluhenkilöstölle (esim. myyjät), joiden työnkuviin liittyy 

ajojärjestelyihin liittyviä asioita. Tutkinnon osan suorittaminen vaatii tutkintoympäristöltään organisaation, joka 

toimii jätelogistiikan parissa tai toteuttaa niitä osana kuljetuspalveluitaan.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata suunnitella ja organisoida yhdyskunta-, teollisuus tai liikekiinteistön jätteiden keräys- ja 

kuljetustyö yrityksen toimintamallin mukaisesti.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o huolehtia ympäristöhuollon ajojärjestelytyöstä 

o laatia kirjallinen työohje jätteen keräys- ja kuljetustyön jostakin prosessin osasta (esim. työohje 

kuljettajalle kohteessa toimimisesta, kuljettajille rekisteröinneistä, tietojärjestelmien käytöstä 

tms.) 

o laatia raportti ja yhteenveto toteutetusta ajojärjestelytyöstä käytössä olevien järjestelmien 

mukaisesti 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla kirjallinen suunnitelma jätteen keräys- ja kuljetustyöstä (kalusto, välineet, 

kustannukset, sopimusten ja määräysten rajoitteet, kaatopaikka- ja 

polttokelpoisuusvaatimukset, resurssit, urakoitsijat, erityisvaatimukset ja –rajoitukset, 

ympäristöturvallisuus). Kirjallisella työllä voit vähentää käytännössä osoitettavan osaamisen 

määrää.  

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o vastaanottamalla tilauksen ja kirjaamalla sen 

o käyttämällä tuotannonohjausjärjestelmää ja sähköisiä työvälineitä työn vaatimusten mukaan 

o tarkastamalla sopimustietoja ajojärjestelyyn liittyen 

o hoitamalla reklamaatiotilanteen organisaation ohjeistusten mukaisesti 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tutkintotilaisuus, jossa vastaanotat tilauksen, kirjaat ja toteutat ajojärjestelytyön sekä 

kirjaat sen toteutuksen organisaation järjestelmiin. Tutkintotilaisuudessa voidaan käsitellä useampaakin eri 

tilausta (esim. uuden työn tilaus ja sen järjestelyt, vanhan tehdyn työn kirjaus järjestelmiin). Tutkintotilaisuuden 

kesto on noin 2-3h.  Mikäli mahdollista, laadi tutkinnon suorittamiseen liittyvät kirjalliset työt (erityisesti ohje) jo 

ennen tutkintotilaisuutta. Raportoinnin voit tehdä tutkintotilaisuudessa. Koska tilaisuuksia on vain yksi, 

suosittelemme, että tilaisuudessa on mukana koko kolmikanta.   



Tutkintotilaisuudessa sinun on tarkoitus osoittaa arvioijille osaamisesi ajojärjestelytaidoistasi. Voit valmistautua 

siihen harjoittelemalla ajojärjestelytöitä.  

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.  

 


