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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Ympäristöalan viestintä” on tutkinnon kaikille osaamisaloille valinnainen tutkinnon osa.  

Tutkinnon osassa käsitellään ympäristöaiheisiin ja -alaan keskittyvää viestinnän suunnittelua, toteuttamista sekä 

toteutumisen arviointia.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu kaikille henkilöille, joiden työhön sisältyy ympäristöviestinnällisiä toimia. Niitä 

sisältyy usein esimerkiksi ympäristöneuvojien (esim. jäte- tai haja-asutusalueiden jätevesineuvojien),  

ympäristöalan kouluttajien, ympäristöalan palvelu- ja tuotemyyjien sekä asiakaspalveluhenkilöstön tehtäviin. 

Myös ympäristövastuuseen tai organisaatioiden viestinnästä yleisesti vastaavien henkilöiden toimiin voi sisältyä 

ympäristöviestinnällistä työtä.   

Osan vaatimukset eivät rajaa ympäristöviestintää ympäristöalalla toimiviin organisaatioihin, joten 

tutkintoympäristönä voi toimia mikä tahansa ympäristöviestintään soveltuva ympäristö.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun täytyy osata suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristöviestintätapahtuma tai -tilaisuus. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o laatia ympäristöviestintätapahtuman tai –tilaisuuden suunnitelma (sisältäen vähintään 

seuraavat asiat: tavoite, kohderyhmä, tarpeita vastaava viestintäkokonaisuus, toteutustapa, 

aikataulu, resursointi) 

o laatia ympäristöviestintätapahtumassa tai –tilaisuudessa käytettävä materiaali 

o toteuttaa ympäristöviestintätilaisuus 

o esiintyä vuorovaikutteisesti, innostavasti ja asiantuntevasti ottaen kohderyhmäsi haltuun 

o kerätä palautetta ympäristöviestintätapahtumasta 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o tekemällä itsearvioinnin onnistumisestani viestintätehtävissä, sisältäen omien 

kehittämistarpeiden määrittelyn 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o keräämällä esityksesi tueksi tarkoituksenmukaista materiaalia  

o käyttämällä mahdollisuuksien mukaisesti sosiaalisen median ja verkkoviestinnän työkaluja, 

esimerkiksi toteuttamalla tilaisuutesi verkossa, markkinointikampanjan yhteydessä tms.  

o myötävaikuttamalla ympäristöasioiden edistämiseen   

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tutkintotilaisuus, jossa toteutat ympäristöviestintätilaisuutesi. Tilaisuus järjestetään 

kohderyhmällesi soveltuvassa paikassa, esimerkiksi perehdytys-, opastus-, tai tiedotustilaisuuden yhteydessä. 

Tilaisuuteen tulee osallistua arvioijien lisäksi myös muita henkilöitä.  

Tutkintotilaisuutesi aluksi esittelet viestintätilaisuutesi suunnitelman arvioijille, jonka jälkeen toteutat sen 

kohderyhmäsi kanssa. Kolmikanta seuraa viestintätilaisuutesi toteutumista muun yleisön kanssa. Tilaisuutesi 

jälkeen käytte läpi siitä saatua palautetta. Mikäli tutkintotilaisuus halutaan jakaa osiin, voidaan se jakaa niin, että 



palautteen käsittely jätetään myöhäisempään ajankohtaan, johon mennessä olet ehtinyt käsittelemään sitä 

kirjallisesti. Mikäli palautteen käsittely tehdään suullisesti, ei toista tutkintotilaisuutta vaadita.  

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.  

 

 


