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Kuvaus tutkinnon osasta  
”Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen” on tutkinnon kaikille osaamisaloille valinnainen tutkinnon osa.  

 

Tutkinnon osa käsittelee omien yrittäjävalmiuksien arviointia sekä liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman 

laatimista. Mikäli liikeidea tai liiketoimintasuunnitelma on jo laadittu, voidaan se päivittää myös tämän osan 

suorituksena.  

 

Tutkinnon osa on tarkoitettu kaikille ympäristöalan yrittäjyydestä kiinnostuneille ja siihen tähtääville henkilöille.  

Voit myös toimia jo alan yrittäjänä suorittaessasi tämän osan. Osaan vaaditut dokumentit tulee laatia 

ympäristöalan yritykseen.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata arvioida itseäsi ympäristöalan yrittäjänä ja laatia tai päivittää ympäristöalan yrityksen liikeidea 

ja liiketoimintasuunnitelma. 

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o arvioida yrittäjävalmiuksiasi   

o täsmentää liikeideasi 

o laatia tai päivittää liiketoimintasuunnitelma  

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tutkintotilaisuus, jossa käydään läpi laatimasi kirjalliset tuotokset. Koska tässä osassa 

vaaditut dokumentit ovat yleensä laajoja, tulee ne laatia ja lähettää kolmikannalle hyvissä ajoin ennen 

tilaisuuttasi, jotta he ehtivät tutustua niihin huolella. Tutkintotilaisuudessasi esittelet yrityksestäsi laatimiasi 

dokumentteja ja vastaat arvioijien kysymyksiin. Tilaisuus kestää keskimäärin 2h.  

Koska tutkintotilaisuus pohjautuu kirjallisten dokumenttien arviointiin, voidaan sen arviointi toteuttaa missä 

vain. Tilaisuudessa voidaan hyödyntää myös sähköisiä viestintävälineitä, jonka välityksellä dokumentteja 

käydään läpi. Suosittelemme, että tutkintoitilaisuutta on arvioimassa vähintään yksi henkilö, joka toimii 

ympäristöalan yrittäjänä.  

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.  
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Voit laatia tämän tutkinnon osan sisällöistä yrittäjävalmiuksiesi arvioinnin, liikeidean täsmennyksen sekä laatia 

tai päivittää liiketoimintasuunnitelmasi.  

Sinun tulee käsitellä raportissasi vähintään tässä raporttipohjassa mainittuja sisältöjä.  Mikäli olet laatinut 

jonkin/joitain dokumenteista jo aiemmin, suosittelemme, että käytät niitä hyödyksi materiaalien koostamisessa. 

 

Yrittäjävalmiuksien 
arviointi 

Täsmennetty liikeidea Liiketoiminta-
suunnitelma 

1. Yrittäjyys ja minä 
a. Ominaisuuteni 
b. Elämäntilanteeni  
c. Ammatillinen riittävyys  
d. Henkilökohtaiset hyödyt 

ja riskit 
e. Verkostot 

 

2. Yritystilanne 
a. Toimialan tilanne 
b. Kilpailutilanne 
c. Sidosryhmät 
d. Verkoston hyödyntämis-

mahdollisuudet 
 

1. Palvelut ja tuotteet 
a. Palvelut ja tuotteet nyt  
b. Palvelut ja tuotteet 

lähitulevaisuudessa 
c. Palvelut ja tuotteet 

asiakasryhmittäin  
d. Tuotekuvaukset 

 

2. Asiakkaat ja resurssit 
a. Asiakasryhmät 
b. Asiakkaiden tarpeet nyt  
c. Asiakkaiden tarpeet 

lähitulevaisuudessa  
 

3. Resurssit 
a. Fyysiset  
b. Taloudelliset  
c. Henkiset 

 

1. Lyhyt esittely suunnitellusta 
liiketoiminnasta 

2. Liiketoimintaa koskevat lait 
3. Yritysmuodot 

a. Riskit 
b. Vastuut ja velvoitteet 
c. Valinta yritysmuodoksi 

4. Liikeidea yhteenvetona 

5. Asiakasryhmät 

6. Markkinointikanavat 

7. Rahoitussuunnitelma 
a. Tulosbudjetti 
b. Taloushallinto 

8. Liiketoimintasuunnitelman 
toteutumismahdollisuudet 

 

HUOM! 

Hyödynnä raportin tuotoksia toistensa tietolähteinä ja täsmennä kohtia yrityksesi toiminnan 
mukaisesti!    

 

 
 


