
 

 

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
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YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 
LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA 

Lisätietoja: 
Terhi Yli-Pirilä  
Asiantuntija, kouluttaja,  
Yritys- ja urapalvelut 
terhi.yli-pirila@sykli.fi 
050 339 0382 

 
Hakeudu koulutukseen www.sykli.fi.  
Sivuilta löydät lisätietoa tutkinnosta ja 

sen suorittamisesta. 

Haluatko kestävän kehityksen kiinteäksi osaksi työpaikkasi johtamista ja arjen tekemistä? Haluatko kehittää tuloksia  
aikaansaavan laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman? Haluatko toimia innostajana ja aktivoijana, 
mutta myös järjestelmällisenä kehittämistyön vetäjänä? Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma  
tarjoaa sinulle ja työpaikallesi osaamista vastuullisuuden suunnitelmalliseen edistämiseen.  
 
Kohderyhmä  
Koulutus soveltuu eri alojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä 
toimiville henkilöille. Saat ammatillista lisäpätevyyttä ja laajen-
nat osaamistasi.  
 
Koulutusohjelman sisältö 
Koulutusohjelman aikana toteutat työpaikallesi kestävän kehi-
tyksen kartoituksen sekä laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjes-
telmän tai -ohjelman kehittämishankkeen. Saat tietoa, työkaluja 
ja ohjausta hankkeen toteuttamiseen. Koulutusohjelma on tut-
kintoon valmistavaa koulutusta, jossa tavoitteena on suorittaa 
ympäristöalan erikoisammattitutkinto tai sen osa ”laatu- ja ym-
päristö- ja turvallisuusvastaavana toimiminen”. 
 
Koulutusohjelman aihealueet  

• Kestävä kehitys 

• Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen 

• Laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän  
rakentaminen ja kehittäminen 

• Kehittäjänä organisaatiossa: projektinhallinta,  
työyhteisötaidot, fasilitointi, viestintä, kouluttaminen  
ja prosessien kehittäminen 

• Sisäiset auditoinnit, itsearviointi ja jatkuva parantaminen. 
 
Tutkinnon laajuus ja aikataulu 
Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osp.  
Jos tavoitteenasi on koko tutkinto, koulutusohjelmaan sisältyy  

 
13 koulutuspäivää (lähi- tai verkkototeutus), verkko-opiskelua 
sekä oman organisaation aktiivista kehittämistä. Koulutusoh-
jelma kestää reilun vuoden (9/2022–12/2023) ja se on tarkoi-
tettu työn ohessa suoritettavaksi. 
 
Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle. Huomi-
oimme aiemman osaamisesi, sovimme sinua ja työpaikkaasi 
hyödyttävän kehittämishankkeen aiheen, kartoitamme koulu-
tuspäiviin osallistumisesi tarpeen ja suunnittelemme tutkinnon 
suorittamisen aikataulun. Voit suorittaa koko tutkinnon tai sen 
osan/osia sinulle sopivalla aikataululla. 
 
Koulutuksen hinta ja rahoitus 
Koulutus on valtion tukemaa ja rahoitusmuodosta sovitaan jo-
kaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti. Oppisopimus on 
suositeltava rahoitusmuoto. Opiskelijamaksu (max. 500 €) riip-
puu rahoitusmuodosta ja suoritettavien tutkinnon osien luku-
määrästä. Saat lisätietoja rahoituksesta Syklistä. 
 
Koulutuspäivien ajankohdat 

• Orientaatio 19.8.2022 

• 14.-15.9.2022 

• 5.-6.10.2022 

• 1.-2.11.2022 

• 30.11.2022 

• 17.-18.1.2023 

• 14.-15.2.2023 

• 16.3.2023 

• Kehitystöiden seminaari 
30.8.2023 
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