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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Ympäristöhuollon tiedonhallinta ja raportointi” on tutkinnon kaikille osaamisaloille valinnainen tutkinnon osa.  

 

Tutkinnon osa käsittelee ympäristöhuollon tiedonhallintaan ja raportointiin liittyviä toimia, kuten 

tiedonhallintajärjestelmien ylläpitoa, jätekirjanpitoa, -raportointia sekä ympäristölupamenettelyn vaatimia 

raportteja.  

 

Tutkinnon osa on tarkoitettu ympäristöhuollon tiedonhallintaa ja raportointia toteuttaville henkilöille, kuten 

alalla toimivalle tieto- ja taloushallinnon henkilöstölle. Sinun tulee toimia ympäristöhuollon organisaatiossa 

suorittaaksesi tämän osan.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata asiakastiedonhallintajärjestelmän käyttö sekä tehdä jätekirjanpitoon ja –raportointiin sekä 

ympäristöluvan tiedonkeruuseen ja raportointiin liittyviä tehtäviä. 

 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o ylläpitää asiakaskohtaista tiedonhallintajärjestelmää (viedä uusi asiakas ja tapahtuma 

järjestelmään, huolehtia laskutuksesta, kertoa asiakkaalle laskutusperiaatteista, poistaa vanhat 

tiedot ja muuttaa asiakastiedot järjestelmään).   

o ylläpitää yrityksen tai asiakkaan jätekirjanpitoa (luokitella jätteet, laatia asiakkaan tarpeita 

vastaavia raportteja sekä tehdä kehitysehdotuksia raportoinnin kehittämiseksi) 

o kerätä asiakkaan tai sidosryhmän ympäristölupaan vaadittavat tiedot raporteista 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla yritykselle tai asiakkaalle erilaisia raportteja ja laskuja  

o laatimalla ympäristöluvan mukaisia raportit  

o laatimalla asiakastiedotukseen materiaalia laskutuksen perusteista (esim. esite, hinnasto, 

ohjeistus) 

o laatimalla perehdytysmateriaalia järjestelmien käyttöön uudelle työntekijälle  

o laatimalla prosessikaavioita järjestelmien käytöstä 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o auttamalla organisaation asiakaspalvelun laskutukseen liittyvissä kysymyksissä (esim. vastaten 

asiakkaiden tiedusteluihin sähköisesti, puhelimitse tai kasvokkain).  

o hankkimalla uusia asiakkaita ja viemällä heidän tiedot organisaation järjestelmiin  

o järjestämällä aiheesta perehdytys-, opastus-, tai koulutustilaisuuden uudelle työntekijälle 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tutkintotilaisuus, jossa toteutat asiakashallintajärjestelmiin ja jätekirjanpidon ylläpitoon 

liittyviä töitä. Tutkintosuoritus toteutetaan useimmiten käytännössä, mutta voit osoittaa prosessin hallintaan 

liittyvää tietoutta (esim. asiakashallintajärjestelmän toimintaa) myös kirjallisesti., esimerkiksi prosessikuvausten 

ja -ohjeiden avulla.  



Sinun ei tarvitse valmistella tilaisuuttasi varten kirjallisesti dokumentteja, mikäli saat ne luotua tiedonhallinta- ja 

raportointiohjelmien avulla itse tutkintotilaisuudessa. Mikäli et saa, tulee dokumentit olla valmiita niin, että ne 

voidaan käsitellä tutkintotilaisuudessasi. Tutkintotilaisuus on tällöin noin 1-2h mittainen tilaisuus, jossa 

arvioidaan sinun työtäsi järjestelmien, asiakaslaskutuksen sekä raporttien parissa.  

Jos haluat, voit suunnitella suorituksesi myös niin, että järjestät perehdytys-, opastus- tai koulutustilaisuuden 

esimerkiksi uudelle työntekijälle. Tällöin sinun kannattaa luoda myös kirjallista perehdytysmateriaalia 

järjestelmien käytöstä ennen tilaisuutta. Osassa vaaditaan, että sinä (ei perehdytettäväsi) teet järjestelmien 

ylläpitoon liittyviä toimia, joten toteuta tilaisuutesi siten, että teet myös itse asiakaskirjauksia, raporttien keruita 

sekä ympäristölupamenettelyn raportointiin liittyviä asioita. 

Tilaisuutta arvioimassa on 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.  

 


