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Monipuolista koulutusta vesihuoltoalan ammattilaisille

Sykli tarjoaa vesihuollon koulutuksia mm. veden hankinnan ja puhdistuksen, jäteveden käsittelyn ja vesihuol-
toverkostojen ammattilaisille. Tarjolla on koulutuksia niin työnjohdolle, työntekijöille, alalle tulijoille kuin ura-
koitsijoille ja konsulteillekin. Haja-asutusalueiden jätevesihuollon koulutusta on tarjolla mm. suunnittelijoille, 
jätevesijärjestelmien huoltajille ja puhdistajille sekä ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisille, kiinteis-
tönomistajille, kiinteistövälittäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Sykli on Suomen johtava vesihuoltoalan 
ammattitutkintokouluttaja.

Syklin vesihuollon koulutustarjonta ja 
kehittämistoiminta:

•  Vesihuoltoalan ammattitutkinto
•  Vesihuoltomestarin koulutusohjelma
•  Viemäri- ja putkistohuollon, sekä viemärisaneerauksen   

 koulutusohjelma
•  Jäteveden pumppaamoiden huoltokoulutus
•  Desinfiointikoulutus vesilaitoksille
•  Vesityökortti 
•  Vesityökortti allasvesi
•  Alalletulokoulutus
•  Haja-asutusalueiden vesihuolto
•  Infrakoulutus
•  Asiakaskohtaiset räätälöidyt koulutukset
•  Alan kehittämishankkeet

Koulutuksiin ilmoittautuminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Syklin www-sivuilla, täyttämällä 
ilmoittautumislomake kyseisen koulutuksen kohdalla. Ilmoittau-
tumisaika koulutuksiin päättyy kaksi viikkoa ennen koulutusta, 
mutta toteutuviin koulutuksiin otetaan ilmoittautuvia mukaan 
koulutuspäivään asti. Mahdolliset osallistumisen peruutukset 
tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@sykli.fi mahdolli-
simman pian, vähintään kolme päivää ennen koulutusta.

Katso koulutustarjontamme  ja ilmoittaudu osoitteessa:

http://www.sykli.fi/fi/koulutusalat-ja-teemat/vesihuolto

Hyödynnä mahdollisuus!

Ammatillisen osaamisen kehittämisen veroetu 2014

Vuoden 2014 alusta työntekijöiden koulutusta edistetään taloudellisella tuella, jonka työnantaja voi saada ylimääräisen ve-
rovähennyksen tai koulutuskorvauksen muodossa. Uuden lakikokonaisuuden tavoitteena on lisätä työntekijöiden ja yritysten 
osaamista ja sen myötä työhyvinvointia.

Veroedun saamisen edellytyksiä
• Työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman johon koulutus perustuu
• Koulutuksen tulee ylläpitää tai kehittää työntekijän ammatillista osaamista nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä
• Koulutuksen pitää tapahtua työaikana ja sen ajalta tulee maksaa palkkaa
• Tämä veroetu koskisi max. kolmea koulutuspäivää vuodessa/työntekijä
• Koulutuspäivien laskenta on työntekijäkohtaista ja se on pystyttävä identifioimaan, jotta työnantajalla on oikeus 

verovähennykseen 

Verovähennyksen määrä
Yrityksille verovähennyksen määrä olisi 50% koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta, joka lasketaan jakamalla 
verovuoden palkkasumma työntekijämäärällä ja jakamalla tulos 200:lla (= keskimääräinen päiväpalkka)
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Vesihuoltoalan  ammattitutkinto

Valmistava koulutus ja tutkintosuoritukset

Vesihuoltoalan ammattitutkinto on opetushallituksen vuonna 
2006 hyväksymä vesihuoltoalan ammattilaisille tarkoitettu viral-
linen tutkinto, jossa tutkinnon suorittajan osaaminen osoite-
taan käytännön työelämässä annettavin tutkintosuorituksin.

Tavoitteet

Tavoitteena on vesihuoltoalan ammattitutkinnon suorittaminen 
sekä organisaation että henkilökohtaisen osaamisen lisääminen 
ja mahdollisuuksien parantaminen työmarkkinoilla.

Tutkinnon ja koulutuksen sisältö

Koulutus valmistaa tutkinnon suorittamiseen ja tarjoaa mah-
dollisuuden syventää ja päivittää olemassa olevaa osaamis-
ta. Opiskelijoiden koulutuksen tarve arvioidaan opintojen 
alkuvaiheessa.

Tutkinto sisältää vesihuoltoalalla työskenteleville sopivat opin-
tokokonaisuudet. Koko tutkintoon vaaditaan kahden pakollisen 
osan suorittamisen lisäksi yhden valinnaisen osan suorittami-
nen. Tutkinnon suorittaja voi valita tutkinnon valinnaisista osista 
itselleen sopivan vaihtoehdon tai mahdollisuuksien mukaan 
suorittaa samalla kerralla useamman valinnaisen osan.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat:
• Vesihuoltoalan prosessien tunteminen
• Toimialan tuntemus
Valinnaiset osat, joista valitaan yksi:
• Veden hankinta ja puhdistus
• Jätevedenkäsittely
• Vesihuoltoverkostot

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, vesihuoltoalalla työskentele-
ville, esim. asentajille tai vesilaitoksenhoitajille, jotka haluavat 
lisätä osaamistaan, parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla 
ja suorittaa tutkinnon.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus, joka koostuu 1-2 lähipäivästä kuukaudes-
sa, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Lähipäiviä on 13, jonka 
lisäksi järjestetään tutkintotilaisuudet. Kesto tyypillisesti 18-24 
kk sopimuksen mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa oppisopi-
musmuotoisena tai omaehtoisena. Suorittajilta peritään tutkin-
tomaksu 58 e ja lisäksi materiaalimaksu/koulutusmaksu 400 e.

Lisätietoja: 
Riikka Laitiola / 040 572 2786 / riikka.laitiola@sykli.fi
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Vesihuoltomestarin koulutusohjelma

Vesihuoltomestarin koulutusohjelma on vesihuollon työnjohta-
jille ja asiantuntijoille suunnattu koulutuskokonaisuus.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia eväitä työnjohtajana tai 
asiantuntijatehtävissä työskentelemiseen sekä kouluttaa alalle 
myös uusia työnjohtajia. Koulutuksessa on mahdollisuus päte-
vöityä ammatillisesti vesihuoltoalalla ja samalla suorittaa uusi 
ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää vesihuoltoalalla työskenteleville soveltuvia 
opintoteemoja, joista opiskelija valitsee itselleen parhaiten so-
pivan kokonaisuuden. Opiskelijoiden koulutuksen tarve arvioi-
daan opintojen alkuvaiheessa.

Koulutusteemat

Kaikille yhteiset osat:
• Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
• Työyhteisössä toimiminen
Vesihuollon osaamisalan osat, joista valitaan vähintään yksi:
• Veden hankinnan ja puhdistuksen kehittäminen
• Jäteveden käsittelyn kehittäminen
• Vesihuoltoverkostojen ylläpito ja kehittäminen
• Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittäminen
Valinnaiset osat, joista valitaan yksi:
• Työnjohtajana toimiminen
• Kehittämishankkeen toteuttaminen, (Asiantuntija)

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, vesihuoltoalalla työskentele-
ville, esim. työnjohtajille tai vastaaville vesilaitoksenhoitajille 
tai puhdistamonhoitajille, jotka haluavat lisätä osaamistaan ja 
parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Koulutus sopii 
myös jatkumoksi esim. vesihuoltoalan ammattitutkinnolle tai 
täydennyskoulutukseksi AMK -tutkinnon suorittaneille. 

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus, joka koostuu lähipäivästä, etätehtävistä ja 
omalla työpaikalla suoritettavasta työssäoppimisesta. Lähipäiviä 
on 1-2 pv kuukaudessa, yhteensä 15, jonka lisäksi järjestetään 
tutkintotilaisuudet. Koulutuksen kesto on tyypillisesti 18-24 kk, 
sopimuksen mukaan. 

Rahoitus

Valtio rahoittaa näyttötutkinto-opintoja, joten koulutus toteu-
tetaan oppisopimusmuotoisena tai omaehtoisesti valtionosuus-
muotoisena. Suorittajilta peritään tutkintomaksu 58 e ja lisäksi 
materiaalimaksu/koulutusmaksu 200-400 e. 

Lisätietoja:
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi
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Viemäri- ja putkistohuollon, sekä viemäri-
saneerauksen koulutusohjelma

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia eväitä työnjohtajana 
tai asiantuntijatehtävissä työskentelemiseen ja kouluttaa alalle 
myös uusia työnjohtajia. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa 
koulutuksen aikana ympäristöalan erikoisammattitutkinto.

Koulutuksen sisältö

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää ja päivittää olemassa 
olevaa osaamista. Opiskelijoiden koulutuksen tarve arvioidaan 
opintojen alkuvaiheessa.

Koulutus sisältää viemäri- ja putkistohuollon sekä viemä-
risaneerauksen tehtävissä työskenteleville tarpeelliset 
opintokokonaisuudet. 

Koulutusteemat

Kaikille yhteiset osat:
• Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla
• Työyhteisössä toimiminen
Suuntautumisosat, joista valittaan vähintään yksi:
• Putkistohuolto
• Viemärisaneeraus 
Valinnaiset osat, joista valitaan toinen:
• Työnjohtaja
• Kehittämisprojektin toteuttaminen (Asiantuntija)

Kohderyhmä

Viemärisaneerauksen suuntautumisosa ja viemäri- ja put-
kistohuollon suuntautumisosa on tarkoitettu viemärien ja 
vesijohtojen kunnossapidon, saneeraukseen ja saneerauksen 
suunnitteluun erikoistuneiden yritysten työnjohto- ja suunnit-
telutehtävissä työskenteleville tai henkilöille joilla on työko-
kemuksensa tai osaamisensa kautta mahdollisuus hakeutua 
tulevaisuudessa ko. tehtäviin. Koulutus sopii jatkumoksi alan 
ammatillisen koulutuksen saaneille tai täydennyskoulutukseksi 
esim.  AMK-insinööreille.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus, joka koostuu 1-2 lähipäivästä kuukau-
dessa, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Lähipäiviä on n. 15, 
jonka lisäksi järjestetään tutkintotilaisuudet. Osaamisalakoh-
taisessa lähiopetuksessa  käsitellään mm. erilaisia putkistover-
kostoja, toiminnan ja turvallisuuden suunnittelua sekä työn 
hinnoittelua ja kustannustietoutta. Osa lähiopetuspäivistä on 
yhteisiä vesihuollon osaamisalan kanssa. Näissä päivissä opis-
kelijoilla on erinomainen mahdollisuus verkostoitua vesihuollon 
opiskelijoiden kanssa ja saada vesihuollon näkemyksiä palvelu-
jen tuottamisen vaatimuksista.

Koulutuksen kesto tyypillisesti 18-24 kk sopimuksen mukaan.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimusmuotoisena tai oma-
ehtoisena. Suorittajilta peritään tutkintomaksu 58 e ja lisäksi 
materiaalimaksu/koulutusmaksu 200-400 e.

Lisätietoja
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi
Antti Hauhia / 040 836 0185 / antti.hauhia@sykli.fi
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Vesityökortti- ja Jätevesipumppaamoiden huoltokoulu-
tusten ilmoittautumisen peruminen ja peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi perua maksutta, jos kurssin alkamiseen 
on vähintään kolme päivää. Jos kurssin alkuun on alle kolme 
päivää, perimme puolet kurssimaksusta. Sairaustapauksissa 
koulutuksen saa perua maksutta lääkärintodistusta vastaan. 
Mikäli kurssin ennakkoon päätetty vähimmäisosallistujamäärä 
ei täyty, kurssi peruuntuu. Tästä tiedotamme erikseen ilmoit-
tautuneille. Vähimmäisosallistujamäärä on kurssikohtainen. 
Muutokset ovat mahdollisia. Mikäli koulutuspäiviin tulee mer-
kittäviä muutoksia esim. aikatauluihin tai koulutuspaikkoihin, 
ilmoitetaan siitä ilmoittautuneille.

Jätevedenpumppaamoiden huoltokoulutus 

Tiivis paketti jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyvistä 
asioista automaation, pumppaustekniikan ja turvallisuuden 
näkökulmasta.

Tavoite

Osallistujat saavat jätevesipumppaamoiden huoltoon liittyen 
käsityksen pumppaamoiden ohjauksessa käytettävästä auto-
maatiosta, jäteveden pumppaamisen liittyvästä tekniikasta ja 
huoltoon liittyvistä turvallisuusnäkökulmista.

Sisältö

Pumppaamoiden automaatio
Pumppaamoissa käytetty automaatio ja instrumentoin-
ti 1960-luvulta nykypäivään, erilaiset mittaustekniikat ja 
tiedonsiirtoväylät.
Pumppaamoturvallisuus
Mitä pitää ottaa huomioon työskenneltäessä pumppaamoissa 
jätevettä sisältävässä ympäristössä? Erilaisia riskejä ja kuinka 
niitä tulisi huomioida?
Pumppaustekniikka
Pumppauksen perusteet
Pumppaamoiden energiatehokkuus
Pumppujen valinnan ja verkoston huollon vaikutus 
energiatehokkuuteen.
Alan uutuudet
Pumppaamoiden uudet tuulet.
Pumppaamoiden huolto
Pumppaamoiden huoltoon liittyvät keskeiset asiat. 

Kohderyhmä

Kunnallisten pumppaamoiden huoltohenkilöstö ja 
työnjohtajat.

Kesto

1 pv

Hinta
200 € / henkilö + alv 24% (yht. 248€/hlö), sisältää aamu ja 
iltapäiväkahvit, lounaan ja materiaalin. 

Lisätietoja:
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi 
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Desinfiointikoulutus vesilaitoksille

Koulutus antaa valmiuden huolehtia vesilaitoksen ja verkoston 
desinfioinnista sekä ylläpitää desinfiointivalmiutta lainsäädän-
nön vaatimalla tavalla. 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vesilaitoksen desinfiointivalmiu-
den lisääminen ja ylläpito.

Talousvesiasetuksen (muutos 442/2014) mukaan talousvettä 
toimittavalla laitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius 
talousveden desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun 
saadaan epäily raakaveden tai toimitetun talousveden mikro-
biologisesta saastumisesta. 

Koulutuksen kuvaus

Desinfiointikoulutukset järjestetään ryhmäkoulutuksina ja 
koulutuksen sisältöä voidaan myös painottaa asiakaskohtaises-
ti. Koulutus on pääsääntöisesti kaksipäiväinen; ensimmäisenä 
päivänä perehdytään desinfiointiin teoriassa ja toisena päivänä 
jalkaudutaan laitokselle käytännön desinfiointiharjoituksiin. 
Käytännön harjoitukset toteutetaan laitoksen omissa desinfi-
ointipisteissä, ensisijaisesti laitoksen omilla laitteilla.

Teoriakoulutus käsittelee mm. seuraavia aiheita:
• Toiminta puhdasvesitiloissa
• Lainsäädäntö, riskit ja toiminta erityistilanteessa
• Desinfiointiin liittyvät turvallisuusasiat
• Desinfiointiin liittyvät laskelmat
• Säiliöiden desinfiointi
• Verkoston desinfiointi
• Klooripitoisuuden mittaus
 
Käytännön koulutuksen sisältö:
• Desinfiointilaitteistojen ja paikkojen soveltuvuuden   
 arviointi laskentaohjelmalla
• Klooripitoisuuden määritys
• Käytännön harjoittelua laitoksen eri kohteissa omilla   
 laitteilla

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille vesihuolto-
laitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin.

Laajuus

Pääsääntöisesti 2 päivän koulutus. Mahdollisuus järjestää myös 
pelkkä teoriakoulutus (1 päivä) tai pelkkä käytännön koulutus 
(1 päivä). 

Lisätietoja:
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi
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Vesityökortti

Myös CAP koulutuksena!
 
Vesityökortti on lainsäädännön mukaan oltava kaikilla niillä 
vesihuoltoalan työntekijöillä, joiden toiminnalla voi olla vaiku-
tusta talousveden laatuun.

Tavoitteet

Koulutus perehdyttää osallistujat vesilaitostekniikkaan ja talo-
usvesihygieniaan liittyviin kysymyksiin Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksen 1351/2006 edellyttämässä laajuudessa.

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi STM:n asetuksen mukaisesti osaa-
mistestissä vaadittavat osaamisalueet, joita ovat lainsäädän-
nön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtover-
kostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirja-
na käytetään VVY:n Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta.

Testi

Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestämään 
testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testin voi suorittaa 
myös ilman siihen valmistavaa koulutusta. Tällöin testattava 
saapuu vain testitilaisuuteen. Testattava suorittaa joko vesilai-
tos- tai vesijohtoverkostotestin riippuen työnkuvasta. Hyväk-
sytty testitulos on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille vesihuoltoalan toimijoille vesihuolto-
laitoksen henkilökunnasta aina urakoitsijoihin ja konsultteihin.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 223,20 € / hlö. Hinta sisältää ALV 24%, 
koulutuksen, koulutusmateriaalin, testauksen, kahvit ja lou-
naan. Pelkkään testiin osallistuminen maksaa 93 € / hlö (sis. 
ALV 24%). Koulutus ja testi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita 
on vähintään 8.

Ryhmille hinnoittelu sopimuksen mukaan. Kysy tarjous!

Lisätietoja: 
Riikka Laitiola / 040 572 2786 / riikka.laitiola@sykli.fi
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi

Vesityökortti – Allasvesi

Allasvesihygieeninen osaamistesti eli allasvesien vesityökortti 
tulee olla uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa 
työskentelevillä allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä 
tekevillä henkilöillä.

Tavoitteet

Koulutus perehdyttää osallistujat uima-allasvesien laa-dun 
varmistamiseen allasvesiasetuksen mukaisesti. 
Koulutuksessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetusta (315/2002) uimahallien ja kylpylöiden allasvesien 
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään allasveden laadun säännölli-seen 
valvontaa ja valvontatutkimusohjelmaa, käyttö-tarkkailua, 
valvontaviranomaisen velvollisuuksia sekä tiedottamista ja 
raportointia.

Testi

Vesityökortti suoritetaan osallistumalla testaajan järjestä-
mään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testi tulee 
suorittaa hyväksytysti, jolloin testattava saa henkilökohtaisen 
vesityökortin. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kohderyhmä

Vesityökortti tulee olla uimahallissa, kylpylässä, maa-uima-
lassa, vesipuistossa, virkistymis-, kuntoutus- tai hierontalai-
toksessa työskentelevillä, jotka tekevät veden laatuun vaikut-
tavia toimenpiteitä. Tämä todistus tulee olla laitoksen omilla 
työntekijöillä sekä niillä työntekijöillä, joiden palvelu ostetaan 
laitoksen ulkopuolelta. Myös laitoksen lähiesimiehellä, joka 
valvoo ja ohjaa veden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevi-
en henkilöiden toimintaa, tulee olla vesityökortti.

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 1 päivä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 223,20 € / hlö. Hinta sisältää ALV 24%, 
koulutuksen, koulutusmateriaalin, testauksen, kahvit ja lou-
naan. Pelkkään testiin osallistuminen maksaa 93 € / hlö (sis. 
ALV 24%).

Koulutus ja testi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähin-
tään 8.

Ryhmille hinnoittelu sopimuksen mukaan. Kysy tarjous!

Lisätietoja: 
Riikka Laitiola / 040 572 2786 / riikka.laitiola@sykli.fi
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi
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Infran rakentajien koulutusohjelma

Vesihuollon ja katurakentamisen koulutus vastaa muuttuvan 
työelämän tarpeisiin ja on otettu alalla hyvin vastaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on syventää ja päivittää infrarakenta-
jien osaamista ja antaa uusia eväitä työntekoon. Koulutuksen 
tavoitteena on laadukas rakentaminen ja kustannussäästöjen 
tuominen koko infran elinkaaren aikana.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää infrarakentamisen parissa työskentele-
ville sopivia teemoja ja sisältöä on mahdollista räätälöidä 
asiakaskohtaisesti.

Esimerkki koulutuskokonaisuudesta

• Vesihuolto yleensä
• Suunnitelmat ja työnsuunnittelu
• Vesi-, jätevesi- ja hulevesiviemäreiden rakentaminen
• Katu- ja viherrakentaminen
• Infran huolto ja kunnossapito
• Vesihuoltoverkostojen saneerausmenetelmät

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu vesihuoltoverkostojen ja katujen raken-
tajille julkisorganisaatioista yksityisiin kuntatekniikkaa palvele-
viin yrityksiin.

Koulutusmuoto

Monimuotokoulutus, joka koostuu esimerkiksi 4 lähiopetuspäi-
västä ja tehtävistä. Koulutuksen kesto on sovitettavissa myös 
asiakkaiden tarpeisiin.

Hinta

Määräytyy asiakasryhmäkohtaisesti. 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Lisätietoja:
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi  
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Vesihuolto-osuuskunnille suunnattu 
koulutus

Sykli tarjoaa monipuolista räätälöityä koulutusta vesiosuus-
kunnille. Koulutuksia järjestetään tilauksesta mm. seuraavista 
aihepiireistä:

• Varautuminen
• Riskienhallinta
• Vesiosuuskunta ja lainsäädäntö
• Vesiosuuskunnan hallinto
• Verkostojen rakentaminen
• Talousvesiverkostojen laitetekniikka
• Jätevesiverkostojen laitetekniikka
• Talous- ja jätevesiverkostojen huolto
• Vesihuollon erityistilanteet

Eri aihepiireistä voidaan muodostaa osuuskunnille sopivia 
kokonaisuuksia.

Lisätietoja:
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi
Timo Tolonen / 0400 378 000 / timo.tolonen@sykli.fi

WSP- ja SSP -työkalujen käyttökoulutus

SP (Water Safety Plan) ja SSP (Sanitation Safety Plan) ovat 
Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämät webpohjaiset työkalut 
vesihuollon kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on helpottaa ohjelmien käyttöönottoa 
vesilaitoksilla antamalla vesilaitoksen henkilöstölle perustiedot 
WSP- ja SSP- ohjelmien käytöstä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa tutustutaan työkalun toimintoihin ja harjoitel-
laan WSP:n /SSP:n laatimista ohjelman koulutusympäristössä. 
Koulutuspäivissä käsitellään mm. seuraavia aiheita: 
• WSP- ja SSP- ohjelman perustoiminnot
• riskien tunnistaminen ja vaarojen arviointi ohjelman avulla
• riskejä vähentävien toimenpiteiden valinta ohjelman avulla
• toimenpidesuunnitelman laatiminen oh-jelman avulla

Kohderyhmä

Vesihuoltolaitoksen toiminnasta vastaavat henkilöt ja viran-
omaiset sekä käyttöhenkilökunta. 

Laajuus

Koulutus koostuu 1 lähipäivästä. 

Koulutus voidaan järjestää asiakkaan tiloissa tai muussa sovitus-
sa paikassa. Koulutus voidaan räätälöidä kattamaan vain WSP 
tai SSP –osuus laitosten tarpeiden mukaan. Tarvittaessa voidaan 
sopia riskikartoituksen laatimisesta Syklin toimesta.

Koulutukset järjestetään tarjouksien perusteella.

Lisätietoja:
Vesa Arvonen / 050 330 2590 / vesa.arvonen@sykli.fi
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KUVAGALLERIA

Tähän aukeamalle on koottu vuosien varrella otettuja ku-
via Syklin vesihuoltoalan ammattitutkinto-opiskelijoista. 
Suurin osa kuvista on otettu tutkintotilaisuuksista, joissa 
on käytännön näyttötyöt meneillään. Mukana on myös 
tiukkaa keskittymistä tentissä sekä opiskelijoiden vierailu 
jätevedenpuhdistamolla.

Vedenottamolla prosessin säätöä

Jätevedenpuhdistamolla nauhavälpän pesu

Kemikaalipumpun vaihto jätevedenpuhdistamolla - 
kyllä naiset osaa!

Opiskelijoilla tiukat paikat tentissä
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Sadevesiviemärin asennus

PEH-putken liittäminen PVC-putkeen

Siiviläputkikaivon 
pumpun vaihto 

Opiskelijat vierailulla jätevedenpuhdistamolla
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Vesihuollon kehittämishankkeet ja  
kansainvälinen yhteistyö

Sykli sekä toteuttaa itse että on mukana yhteistyökumppani-
na vesihuollon kehittämishankkeissa, joiden tarkoituksena on 
kehittää koulutustoimintaa, luoda uusia tuotteita ja vahvistaa 
kouluttajien osaamista.

Hankkeiden avulla on kehitetty mm. vesihuollon alalletulokou-
lutusta ja tutkittu ympäristöalan osaamistarpeita vuoteen 2025. 
Hankkeissa on myös tuotettu materiaalia vuotovesien hallin-
taan ja keinoja ja toimintamalleja sekä pohjavesien tilan että 
ja pienten ja keskisuurten vesihuoltolaitosten riskienhallinnan 
parantamiseksi.

Sykli on ollut aktiivisesti mukana myös kansainvälisessä vesi-
huoltoalan kehittämistoiminnassa. Vuoden 2012 keväällä alkoi 
Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Oy:n, Suomen ympäristöopisto 
Syklin, Culminatum Oy:n ja Lappeenrannan Teknillisen yliopis-
ton kaksivuotinen yhteishanke kansainvälisen vesiosaamis-
keskuksen toimintakonseptin luomiseksi ja vakiinnuttamiseksi 
Itämeren alueella. Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysra-
haston tukemana.

Vesihuoltoon liittyvät tai sitä sivuavat käynnissä olevat ja 
toteutetut hankkeet:

• Kansainvälinen vesiosaamiskeskus IAWTC – Lisää kilpailuky-
kyä, innovaatioita, osaamista ja puhdas Itämeri (2012-2014)

• Hausjärven pohjavesialueiden riskienhallintahanke HAPPI 
(2010-2013)

• Ympäristöosaajat2025 (2009 - 2012)
• VUOTOVESI-PROJEKTI - Vuotovesien hallinnan käsikirja, 

Vesijohtoverkostojen vuotovesien hallinnan kehittäminen 
(2009-2011)

• HAVERI – hallintaan vesiriskit, keinoja vesihuoltolaitosten 
riskien hallintaan (2009-2010)

• ALKU- Vesihuollon alalletulokoulutuksen kehittäminen 
(2009-2010)

• YHEKE II - Haja-asutusalueiden jätevesihuollon, korkeapaine-
vesityön ja loka- ja viemärihuollon oppisopimuskoulutuksen 
kehittäminen (2005-2007)

Lisätietoja
Timo Tolonen / 0400 368 000 / timo.tolonen@sykli.fi
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info (019) 764 200
fax (019) 764 2021

info@sykli.fi
www.sykli.fi

Yhteystiedot

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
PL 72, 11101 Riihimäki

Timo Tolonen 
koulutuspäällikkö
0400 378 000

Riikka Laitiola
kouluttaja
040 572 2786

Vesa Arvonen
kouluttaja
050 330 2590

Jari Heiskanen 
projektipäällikkö 
050 375 2657

Sähköpostimme ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@sykli.fi

Ota yhteyttä!

Alkavat koulutukset löydät koulutuskalenterista: 
www.sykli.fi

Isojen putkien nostin työmaaympäristössä.



www.sykli.fi / info@sykli.fi

Vahvat ammattilaiset. Kestävä osaaminen.


