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Kuvaus tutkinnon osasta  
”Ympäristöhallinto ja laillisuusvalvonta” on tutkinnon kaikille osaamisaloille valinnainen tutkinnon osa.  

Tutkinnon osa käsittelee ympäristöhallinnon ja sen viranomaisten tehtäviä, ympäristöalan laillisuusvalvontaa 

sekä asiakkaiden ympäristöneuvontaa. Osa tulee suorittaa tekemällä lakisääteisiä ympäristönsuojelutehtäviä, 

kuten ympäristön tilan seurantaa, ympäristönsuojelun ohjausta ja neuvontaa, jätehuollon valvontaa, 

ilmansuojelua, vesiensuojelua, meluntorjuntaa, kemikaalivalvontaa, luonnonsuojelun edistämistä, 

maastoliikennelain mukaisia tehtäviä tai ympäristölupien käsittelyä ja valvontaa.   

Tutkinnon osa on tarkoitettu erityisesti ympäristöhallinnon ja laillisuusvalvonnan parissa työskenteleville 

henkilöille, kuten ympäristöviranomaisille ja muille valvontaa, neuvontaa ja luvitusta toteuttaville viranomaisille 

(mm. poliisi, tulli). Sinun tulee työskennellä jossakin näistä tehtävistä, jotta voit suorittaa tämän tutkinnon osan.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toimia ympäristöhallinnon ja ympäristöalan laillisuusvalvonnan tehtävissä ja neuvoa asiakastasi 

ympäristöasioissa.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toimia ympäristöhallinnon organisaation, työn- ja vastuunjaon sekä viranomaisen 

toimintaperiaatteiden mukaisesti tuntien työssäsi tarvittavien keskeisten säädösten sisällöt.  

o hakea tietoa ympäristönsuojelutyöhösi liittyen (tieto ja sovellusohjeet)  

o toimia lainsäädännön vastaisissa tilanteissa ja hallintopakkomenettelyissä.  

o neuvoa asiakasta asiantuntevasti ja ymmärrettävästi ympäristölainsäädäntöön liittyvässä 

neuvontatilaisuudessa.  

o laatia määräysten vastaisiin tilanteisiin liittyvät ilmoitukset ja kirjalliset raportit  

o laatia rikosilmoitus, osoittaa se oikealle taholle ja koota siihen liittyvät asiakirjat. 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti 

o tekemällä yhteenvedon alan keskeisistä säädöksistä, niihin liittyvistä haasteista ja 

soveltamisohjeista.  

o laatimalla prosessikaavioita menettelyjen etenemisestä  

o laatimalla selvityksen rikoslain käsittelymenettelyistä ympäristöhallinnossa ja miten 

ympäristörikoksia tulkitaan rikoslain mukaisesti  

o laatimalla kirjallista, selkeää ympäristölainsäädäntöön liittyvää neuvontamateriaalia asiakkaalle 

o laatimalla koosteen eri raporteista rikosilmoituksensa pohjalle, esimerkiksi ympäristön tilan 

seurantaan liittyviä lukuja, jätehuollon valvontaan ja kemikaalivalvontaan liittyvää raportointia 

tai ympäristölupien käsittelyyn liittyvää dokumentointia hyödyntäen.  

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä 

o neuvomalla asiakasta ympäristölainsäädäntöön liittyvissä asioissa sähköpostitse, puhelimitse tai 

tapaamisissa.  

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tai useampi tutkintotilaisuus, jossa käydään läpi laatimiasi kirjallisia töitä (esim. 

rikosilmoituksiin liittyviä dokumentteja) sekä seurataan työtäsi käytännössä. Mikäli tutkintotilaisuuksia 



järjestetään yksi, käydään siinä läpi kirjalliset työsi, mahdollinen asiakkaan neuvontatilanne (mikäli suoritusta ei 

ole tehty neuvontamateriaalein) sekä seurataan työskentelyäsi laillisuusvalvonnan parissa. Sinua haastatellaan 

suorituksen aikana työhösi liittyvän taustatiedon selvittämiseksi. Mikäli asiakastilaisuutta tai käytännön 

toteutusta ei saada ajoitettua tutkintotilaisuuteesi, voidaan suoritus jakaa myös osiin. Osan tutkintotilaisuus 

kestää keskimäärin 2-3h.  

 

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.  

 


