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4 .  K I I N T E I S T Ö N  J Ä T E H U O L L O N  T O T E U T T A M I N E N 

Kuvaus tutkinnon osasta 
”Kiinteistön jätehuollon toteuttaminen” on kiinteistöjen ympäristöhuoltopalveluiden osaamisalalle suunnattu 

valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi kaikkiin tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin. 

Tutkinnon osa käsittelee kiinteistön jätehuollon toteutusta käytännön tasolla. Tämän osan suoritettuasi osaat 

toimia kiinteistölle laaditun jätehuoltosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, määrittää jätehuollon 

kokonaisuuden kiinteistöllä, lajitella kiinteistöllä syntyvät jätejakeet määräysten mukaisesti, käyttää erilaisia 

jätehuoltovälineitä sekä ottaa huomioon kiinteistön ja siellä tapahtuvan toiminnan erityispiirteet. Osaat myös 

viestiä, opastaa ja perehdyttää kiinteistön käyttäjiä jätehuollon toteutuksesta.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu organisaatioiden ympäristö- ja erityisesti jätehuollosta huolehtiville henkilöille, 

kuten siivous- ja kiinteistöalan henkilöstölle sekä ympäristövastaaville. Tutkinnon osa vaatii 

tutkintoympäristökseen kiinteistön, jossa syntyy monipuolisesti erilaisia jätejakeita.   

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toteuttaa kiinteistön jätehuoltoa sekä viestiä, opastaa ja perehdyttää kiinteistön käyttäjiä 

jätehuollon toteutuksesta.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa kiinteistön jätehuoltoa  

o laatia seurantatietoja kiinteistön jätehuollon toteutuksesta (kerää ja kirjaa kiinteistön tarpeiden 

mukaisesti)  

o laatia kirjallinen viesti (esim. ohje, muistutus) jätehuollon toteutuksesta kiinteistön käyttäjille  

o laatia kiinteistölle ohjeen jätehuollon toteuttamisesta 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o tekemällä kehitysehdotuksia kiinteistön jätehuollon kehittämiseksi (voit tehdä näitä myös 

suullisesti) 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o järjestämällä perehdytyskoulutuksen jätehuoltovälineiden käytöstä kiinteistön asukkaille 

o opastamalla kiinteistön jätehuollossa toimivia henkilöitä sen toteutuksesta 

o lajittelemalla kiinteistöllä syntyviä jätteitä tai opastamalla lajittelua kiinteistössä toimiville 

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tai useampia tutkintotilaisuuksia, jotka järjestetään sillä kiinteistöllä, jonka jätehuoltoa 

osassa toteutetaan. Suurin osa tutkinnon vaatimuksista esitetään käytännössä, esimerkiksi kiinteistön käyttäjien 

perehdytystilaisuudessa. Kirjalliset työt (ohje, viesti, seurantatietojen yhteenveto) tulee laatia ennen 

tutkintotilaisuutta niin, että ne voidaan käydä läpi tutkintotilaisuudessasi. 

Tutkintotilaisuudessa sinun tulee järjestää perehdytyskoulutus kiinteistön jätehuollon parissa toimiville 

henkilöille jätehuollon toteutuksesta ja kiinteistön käyttäjille jätehuoltovälineiden käytöstä. 

Koulutusten/perehdytysten jälkeen esittelet kolmikannalle laatimasi kirjalliset työt.  Tutkintotilaisuuden 

keskimääräinen kesto on noin 2-3 tuntia.  



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 (esim. kahteen koulutus/perehdytyskertaan).  Kun suorituksesi on kasassa 

kolmikanta, tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen sinulle. Tällöin myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja 

suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta.  

 


