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Kuvaus tutkinnon osasta 
”Vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttaminen” on kiinteistöjen ympäristöhuoltopalveluiden osaamisalalle 

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

Tutkinnon osa käsittelee vaarallisten jätteiden jätehuollon toteuttamista kiinteistöllä. Osan suoritettuasi osaat 

toimia vaarallisia jätteitä koskevien säädösten ja määräysten edellyttämällä tavalla hyödyntäen tietämystäsi alan 

toimijoista ja jätehuoltoratkaisuista. Osaat myös soveltaa kiinteistölle laadittua jätehuoltosuunnitelmaa, 

määrittää vaarallisten jätteiden syntypaikat, vastaanottaa muiden käyttäjien tuomat vaaralliset jätteet sekä 

lajitella ne niiden vaaraominaisuuksien mukaan. Hallitset myös vaarallisten jätteiden varastointiin liittyvät 

prosessit vastaanotosta lähetykseen.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka toimivat kiinteistöjen vaarallisten jätteiden lajittelu-, 

pakkaus-, varastointi- tai lähetystehtävissä.  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toimia jätehuollon perusperiaatteiden mukaisesti, toteuttaa vaarallisten jätteiden jätehuoltoa 

kiinteistöllä sekä viestiä, opastaa ja perehdyttää kiinteistön käyttäjiä vaarallisten jätteiden jätehuollosta.  

 Minun tulee tässä osassa ainakin 

o toteuttaa kiinteistöllä vaarallisten jätteiden jätehuoltoa  

o laatia siirtoasiakirjan vaarallisista jätteistä 

o laatia kiinteistölle ohje vaarallisten jätteiden jätehuollosta  

o laatia kirjallinen viesti (esim. ohje, muistutus) vaarallisten jätteiden jätehuollon toteutuksesta 

kiinteistön käyttäjille  

 Voin osoittaa osaamistani kirjallisesti 

o ylläpitämällä vaarallisten jätteiden varastokirjanpitoa (joko ennen tutkintotilaisuutta tai sen 

aikana) 

 Voin osoittaa osaamistani käytännössä 

o merkitsemällä vaarallisten jätteiden varaston asianmukaisesti ja huolehtimalla sen välineistöstä 

o vastaanottaa muiden vaarallisia jätteitä ja lajitella vaaralliset jätteet niiden ominaisuuksien 

mukaan  

o tunnistaa, pakata, merkitä ja varastoida vaarallisia jätteitä sekä järjestää niiden kuljetuksen 

o opastamalla kiinteistöllä toimivia vaarallisten jätteiden jätehuollosta 

o antamalla perehdytyskoulutuksen suoja- ja pelastusvälineiden käytössä  

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

jätteiden jätehuoltoa osassa toteutetaan. Suurin osa tutkinnon vaatimuksista esitetään käytännössä, esimerkiksi 

vastaanottamalla kiinteistön käyttäjältä vaarallista jätettä ja lajittelemalla, tunnistamalla, pakkaamalla, 

merkitsemällä ja varastoimalla se. Koska kuljetusta saadaan harvoin järjestettyä tutkintotilaisuuden yhteyteen, 

voit valmistella jätteen kuljetukseen liittyvät dokumentit tutkintotilaisuudessa. Mikäli työelämäen edustajien on 

mahdollista seurata kuljetuksen lähettämistä osana suoritustasi, voidaan se arvioida myös osana 

tutkintotilaisuuttasi (kolmikantaa ei vaadita). Voit liittää kiinteistön käyttäjien opastuksen vaarallisten jätteiden 



jätehuollon toteuttamisesta myös tutkintotilaisuuteesi tai se voidaan järjestää erillisesti. Tutkintotilaisuuksien 

kesto on keskimäärin 2-3h.   

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.  Kun suorituksesi on kasassa kolmikanta, tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen 

sinulle. Tällöin myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta.  

 


