
Ympäristövastuullinen autoalan ammattilainen

• Osaa arvioida, milloin on tarkoituksenmukaista käyttää huollossa ja korjauksessa b-
osia

• Osaa käyttää nosto-ovia energiatehokkaasti ja vähentää lämmönhukkaa

• Osaa annostella kemikaalit oikein

• Osaa valita ympäristöystävälliset kemikaalit ja käsittelee kemikaaleja turvallisesti

• Osaa turvallisesti suorittaa ilmastointilaitteiden huollon ja osaa käsitellä 
kylmäaineita turvallisesti ja määräysten mukaisesti

• Osaa suorittaa pakokaasumittaukset ja varmistaa että auton päästöt ja turvallisuus 
täyttävät lain asettamat vaatimukset

• Osaa arvioida ja ennakoida huollon tarpeen

• Osaa lajitella työssään syntyvät jätteet

• Tietää sähkö- ja hybridiajoneuvojen rakenteen, toiminnan ja 
turvallisuusnäkökulmat



Ympäristövastuullinen logistiikka-alan 
ammattilainen

• Osaa ajaa taloudellisesti ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat polttoaineen 
kulutukseen.

• Osaa seurata ja tehostaa kuljetusten käyttöastetta ja täyttöastetta

• Osaa valita sopivan kaluston kuljetustehtävään

• Osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan ja taloudellisen reitin

• Osaa seurata kaluston kuntoa ja tehdä päivittäiset huoltotoimet

• Osaa opastaa asiakasta sopivien lähetyserien mitoittamiseen

• Tietää ympäristöjärjestelmät: ISO 14 001, Ekokompassi ja Trafin vastuullisuusmalli 
ja niiden merkityksen yrityksen toiminnassa   

• Tuntee vaihtoehtoiset polttoaineet

• Osaa lajitella työssään syntyvät jätteet



Ympäristövastuullinen ravintola-cateringalan 
ammattilainen

• Osaa selvittää ja ymmärtää tuotteen alkuperämerkinnät.  Tuntee LUOMU-merkinnän ja yleisimmät 
ympäristömerkit. 

• Tuntee ja osaa vertailla eri raaka-aineiden keskeisiä ympäristövaikutuksia. 

• Tunnistaa sesongin mukaiset raaka-aineet ja osaa ottaa ne huomioon ruokalistasuunnittelussa.

• Osaa työskennellä taloudellisesti ja vähentää ruokahävikkiä sekä varastoinnissa että ruuanvalmistuksessa 

• Osaa ennakoida ruokailijamääriä ja ruuan menekkiä ja ottaa ne huomioon ruuanvalmistuksessa. Osaa 
suunnitella ruokalistan ja tehdä tilaukset niin, että  

• vähentää ruokahävikkiä. 

• Osaa vähentää jätteen määrää ja lajitella syntyvät jätteet oikein. 

• Osaa puhdistaa ammattikeittiölaitteet ja välineet energiatehokkaasti ja taloudellisesti.

• Hallitsee energiatehokkaat ruokatuotantoprosessit (kypsennys, kuumennus, jäähdytys jne.) käyttämällä  

• laitteita oikein, ajoittamalla työvaiheet oikein ja hyödyntämällä esi- ja jälkilämmön sekä automatiikkaa. 

• Osaa valita ympäristöystävälliset, tarkoituksenmukaiset puhdistusaineet ja annostella ne oikein. 

• Osaa käyttää vettä tarkoituksenmukaisesti ja säästäen 

• Osaa kertoa asiakkaille tuotteiden alkuperästä ja ympäristönäkökohdista



Ympäristövastuullinen luontomatkailun 
ammattilainen

• Osaa palvelusuunnittelussa ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja 
suunnitella vastuullisia palveluita (mm. liikkuminen, ruokailu, aktiviteetit) 

• Osaa toteuttaa eräruokailun ympäristövastuullisesti ja paikallisia raaka-aineita 
(lähiruokaa) hyödyntäen

• Tuntee alueen luontoarvot ja osaa ottaa ne huomioon palvelusuunnittelussa sekä 
tuoda esille asiakaspalvelussa.   

• Osaa ohjata asiakkaita toimimaan vastuullisesti luonnossa 

• Tuntee keinoja, joilla yrityksessä voidaan vähentää veden ja energian kulutusta. 

• Osaa ehkäistä jätteiden syntymistä ja lajitella syntyvät jätteet oikein myös maasto-
olosuhteissa



Ympäristövastuullinen matkailualan 
ammattilainen

• Osaa käyttää sähköisen markkinoinnin ohjelmia

• Tuntee keinoja, joilla yrityksessä voidaan vähentää pyykkiä sekä veden ja energian kulutusta. 

• Osaa ehkäistä jätteiden syntymistä ja lajitella syntyvät jätteet oikein 

• Osaa valita ympäristöystävälliset, tarkoituksenmukaiset puhdistusaineet ja annostella ne 
oikein

• Tuntee ekomatkailun periaatteet. Osaa suunnitella ympäristövastuullisen matkailupalvelun. 

• Osaa perehtyä itse ja kertoa asiakkaille paikallisista matkailukohteista ja kulttuuriperinnöstä

• Tuntee seuraavat käsitteet: maailmanperintökohde, kansallispuisto, luonnonsuojelualue, 
luonnonpuisto, Natura alue 

• Osaa jokamiehen oikeudet

• Ymmärtää kiertotalouden periaatteet 

• Ymmärtää, mitä tarkoittaa sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 
kehitys matkailualalla



Ympäristövastuullinen metsäalan ammattilainen

• Tuntee talousmetsien luonnonhoitosuositukset sekä metsälain tarkoittamat tärkeät 
elinympäristöt ja osaa ottaa ne huomioon metsien käsittelyssä.  

• Tuntee metsäsertifiointien (FSC, PEFC) vaatimukset ja osaa noudattaa niitä 
metsänkäsittelyssä.

• Tuntee hyvän metsänhoidon suositukset talousmetsissä (luonnon-, riistan- ja 
maisemanhoito) ja osaa ottaa ne huomioon metsänkäsittelyssä.

• Osaa käsitellä turvallisesti poltto- ja voiteluaineita sekä muita kemikaaleja. Tuntee 
ympäristöystävälliset poltto- ja voiteluaineet

• Osaa ennaltaehkäistä ja varautua mahdollisiin kemikaali- tai muihin 
ympäristöriskeihin hakkuutyömaalla. (metsäkoneen kuljettaja)

• Osaa käyttää metsäkonetta taloudellisesti ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat 
polttoaineen kulutukseen. (metsäkoneen kuljettaja)

• Osaa metsäkoneiden ennakoivan kunnossapidon, osaa tehdä koneen päivittäisen ja 
viikoittaisen huollon. (metsäkoneen kuljettaja)



Ympäristövastuullinen puhtausalan 
ammattilainen

• Osaa suunnitella siivoustyön toteutuksen ympäristöystävällisesti

• Hallitsee esivalmistellun siivouksen ja osaa käyttää vettä siivouksessa 
tarkoituksenmukaisesti

• Osaa annostella puhdistusaineet oikein

• Osaa käyttää puhdistusaineita turvallisesti

• Osaa valita tarkoituksenmukaiset ja ympäristöä mahdollisimman vähän 
kuormittavat puhdistusaineet

• Osaa puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä siivouskoneet ja –välineet

• Osaa tarkkailla tilojen, laitteiden ja koneiden käyttökuntoa ja ilmoittaa 
huoltotarpeesta 

• Osaa lajitella jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti

• Osaa toimia palvelusopimuksen mukaisesti



Ympäristövastuullinen hyvinvointialan 
ammattilainen

• Osaa ohjata ja osallistaa asiakasta ympäristövastuulliseen 
toimintaan

• Hallitsee turvallisen lääkehoidon ja lääkkeiden käsittelyn jätteenä
• Osaa hyödyntää luontoympäristöä terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä
• Osaa valita tarkoituksenmukaiset ja ympäristöä mahdollisimman 

vähän kuormittavat (puhdistus)aineet sekä ohjata niiden käyttöä
• Osaa havainnoida tilojen, laitteiden, koneiden ja välineiden 

käyttökuntoa sekä ilmoittaa huoltotarpeesta
• Osaa lajitella jätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti 



Varkauden lukion vastuullisuuden 
osaamislupaukset 

• Opiskelijat tuntevat ja harjoittelevat monipuolisesti erilaisia   
vaikuttamisen keinoja

• Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttamiseen omassa 
oppilaitoksessa

• Opiskelijat osaavat arvioida kriittisesti omaa kulutustaan ja omia 
kulutustottumuksiaan.

• Medialukutaito ja tiedon kriittinen arviointi. Tunnistaa tekstin tekijän 
tavoitteet ja niiden vaikutukset tekstin sisältöön.


