JÄTEHUOLLON KOULUTUSOHJELMA
YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Ympäristöhuollon erikoisammattitutkinnon jätehuollon koulutusohjelma on jäte- ja kierrätysalan asiantuntijatai työnjohtotehtävissä toimiville tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma. Koulutus soveltuu myös muilta aloilta
tai käytännön työtehtävistä jäte- ja kierrätysalan työnjohto- tai asiantuntijatehtäviin siirtyville henkilöille.

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ JA TUTKINNON SUORITTAMINEN
Jätehuollon koulutusohjelma muodostuu kahdesta opintokokonaisuudesta seuraavasti:
JÄTEHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖN
TUNTEMINEN SEKÄ ASIAKAS- JA
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
1. Kohti toimivaa kiertotaloutta
• kiertotalouden toimintaperiaatteet ja -edellytykset
• jätehuollon kehitysnäkymät ja keskeisimmät muutostekijät
2. Jätehuollon lainsäädäntö
• toimintaympäristöön keskeisesti vaikuttavat säädökset
3. Jätehuoltojärjestelmät ja materiaalivirrat
• jätehuolto järjestelmäkokonaisuutena
• materiaalivirtojen hallinta ja laskenta
4. Jätehuollon asiakas- ja sidosryhmätyöskentely
(Verkkototeutus)
• Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen
• Asiakashallinta ja sen kehittäminen

JÄTE- JA KIERRÄTYSALAN KEHITTÄMINEN

5. Jätehuollon teknologiat ja logistiikka I
• prosessit ja niiden optimointi
• tehokkaat logistiset ratkaisut
6. Jätehuoltoalan turvallisuus
• jätehuoltoalaan liittyvät turvallisuuden tekijät
• turvallisuuteen liittyvät asiakirjat
7. Jätehuollon palveluiden kehittäminen
• Innovointi ja tuotteistaminen
• Palveluiden kuvaaminen
8. Jätehuollon teknologiat ja logistiikka II
Vierailukäynti
9. Jätehuollon seminaari
Koulutusohjelmaan liittyvä kehittämistyö on osa jäte- ja kierrätysalan kehittämisen opintokokonaisuuden suorittamista. Kehittämistyö laaditaan johonkin opintokokonaisuuden
aihealueeseen liittyen.

Suomen ympäristöopisto SYKLI
info@sykli.fi
050 529 6428
sykli.fi

Valitse haluamasi osat tai suorita kerralla koko tutkinto!
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto muodostuu yhteisistä opinnoista, jätehuollon osaamisalan opinnoista sekä
valinnaisista opinnoista. Koko tutkinnon suorittamiseen sisältyy 13-15 lähiopetuspäivää, riippuen tutkinnon
valinnaisesta osasta. Jos haluat keskittyä pelkästään jätehuoltoon, voit suorittaa vain jätehuollon tutkinnon osat,
jolloin lähiopetuspäiviä on seitsemän. Jätehuollon koulutusohjelman sisältö on kuvattu seuraavalla sivulla.

Miten tutkinto suoritetaan?
Opinnot sisältävät lähiopetusta (tilanteen salliessa), verkko- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Tutkinnon suorittaminen edellyttää soveltuvaa työpaikkaa tai muuta taustaorganisaatiota, johon työnäytteet voidaan tehdä. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös
ilman valmistavaa koulutusta, jolloin osaaminen osoitetaan omasta työstä kootuilla työnäytteillä.
Hinta
Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelijalta laskutetaan
opiskelijamaksu, joka on erikoisammattitutkinnossa 500 euroa. Voit kysyä lisätietoja rahoituksesta Syklistä.

Kysy lisätietoja koulutuksesta tai tutkinnon suorittamisesta:
Maria Törn
kouluttaja
maria.torn@sykli.fi
puh. 041 5015 144

Kaaviossa on kuvattu jätehuollon koulutusohjelman opintokokonaisuudet, opintojaksot sekä lähiopetuspäivät.

