
 

Suomen ympäristöopisto SYKLI  

on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Tarjoamme  

tutkintoon valmistavaa koulutusta, konsultointia ja muita 

asiantuntijapalveluita. Perustehtävänämme on  

ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaan  

toiminnan parantaminen kestävän kehityksen mukaisesti. 

sykli.fi 

http://www.sykli.fi/
http://www.sykli.fi/koulutusalat/vahahiilisyys/


 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 

050 529 6428 

info@sykli.fi  

sykli.fi  

Lisätietoja: 

Ari Laitala  

Projektipäällikkö  

050 566 8998  

ari.laitala@sykli.fi  

Tapio Pelto 

Kouluttaja,  

projektiasiantuntija 

050 598 2549  

tapio.pelto@sykli.fi  

Kenelle koulutusohjelma soveltuu? 

Koulutus tarkastelee resurssitehokkuutta vähähiilisyyden 

ja kustannustehokkuuden kautta. Organisaatiolle tehtävä 

hiilijalanjälkilaskenta hahmottaa käyttökelpoiset päästö-

vähennyspolut. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu 

kesällä 2020 julkaistut toimialojen vähähiilisyystiekartat. 

Ohjelma on tarkoitettu asiantuntijatehtävissä toimiville 

henkilöille, joilla on työssään mahdollisuus edistää orga-

nisaationsa hiilijalanjälkeen liittyviä kehittämistoimia.  

Sopivia tehtävänimikkeitä ovat esim. kehityspäällikkö, 

tuotantopäällikkö, tuotantoinsinööri, työnjohtaja jne. 

Koulutukseen ei ole varsinaista pohjakoulutusvaatimusta 

– tarve ja työtehtävä ratkaisevat. 

Koulutusohjelman rakenne ja sisältö 

Tietoa kouluttajista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinta, aikataulu ja ilmoittautuminen  

Koko koulutusohjelman hinta on 500 € ja sen maksaa tyy-

pillisesti opiskelijan työnantaja. Koulutus alkaa huhti-

kuussa 2021 ja päättyy lokakuussa 2022. Hakeutuminen 

koulutukseen www.sykli.fi  

Tutkinnon suorittamistapa 

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto kuuluu aikuisten 

näyttötutkintojärjestelmään ja se suoritetaan näyttöko-

kein. Tutkinto rakentuu hiilijalanjäljen pienentämiseen 

tähtäävän kehitystyön ympärille. Työllisyysrahasto mak-

saa tutkinnon suorittaneille ammattitutkintostipendin 

400 €.  

KOULUTUKSEN LAAJUUS ON 180 OSP JA KESTO ON 1–1,5 VUOTTA.   

KOULUTUKSEEN SISÄLTYY NOIN 15 LÄHIOPETUSPÄIVÄÄ. 

”Organisaation vähähiilisyyden asiantuntijakoulutus on case-vetoista ja siinä on tilaa myös keskusteluille.  

Koulutus perustuu Syklin omien kouluttajien lisäksi ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön.” 

Ari Laitala (DI) toimii Syklissä projektipäällikkönä erityisalanaan energiatehokkuuteen ja investointeihin liittyvät 

analyysit 

”Kuljetukset, liikkuminen ja logistiikka on yksi tärkeimmistä ja vaikeimmin ratkaistavista vähähiilisyyden haas-

teista. Toteuttamassani koulutusosiossa perehdytään logistiikkaan ympäristön ja toisaalta taloudellisesti kestä-

vien toteutusmuotojen näkökulmasta, nyt myös vähähiilisyyden aiheuttamat uudet vaatimukset huomioiden.” 

Heikki Lahtinen (KTM) on logistiikkaan ja logistiikka-alueisiin perehtynyt kouluttaja ja liikkeenjohdon konsultti 

perustamassaan Ixtriim Oy:ssä. 

KESTÄVÄLLÄ TAVALLA TOIMIMINEN 

(25 osp) 

• Vähähiilisyys ja kestävä kehitys 

• Organisaation kestävän kehityksen  

kartoitus vähähiilisyysnäkökulmasta 

• Toimialojen vähähiilisyystiekartat 

KEHITTÄMISHANKKEEN  

TOTEUTTAMINEN (40 osp) 

• Hiilijalanjäljen laskenta kehittämispro-

jektina 

• Hankkeen suunnittelu, toteutus ja  

raportointi 

• Päästövähennyspolkujen tunnistami-

nen ja kustannusvaikutukset 

 

TYÖYHTEISÖSSÄ TOIMINEN  

(25 osp) 

• Organisaation toimintatavat ja  

-järjestelmät 

• Työyhteisön jäsenenä toimiminen 

RESURSSITEHOKKUUS (90 osp) 

• Organisaation hiilijalanjäljen laskenta 

• Ehdotukset kehittämistoimiksi, kustannusvaikutukset ja arvio kehittämistoimien hyödyistä 

• Mahdollisuus suuntautua joko energia- tai materiaalitehokkuuden kehittämiseen 
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