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SYKLI – Kestävään 
osaamiseen

• Ympäristöalan ammatti- ja erikoisammatti-
tutkintoon valmistavia koulutusohjelmia

• Vesihuolto, ympäristöhuolto, ympäristökasvatus, 
jätehuolto, resurssitehokkuus, laatu-, ympäristö-
ja turvallisuusjohtaminen

• Rekrytoivia koulutuksia

• Vastuullisen ammattitaidon verkkokoulutuksia

• Asiantuntijapalveluita 

• Kestävän kehityksen täydennys- ja henkilöstö-
koulutuksia

• Kehittämishankkeita



Sykli 
lyhyesti

Riihimäki
Helsinki
Tampere 

• Hyria säätiö 

• TTS Työtehoseura 

• Ympäristöteollisuus ja -
palvelut YTP ry

• Palvelualojen 
ammattiliitto PAM
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Kuka sinä olet?
❖ Nimi, organisaatio, tehtävä

❖ Oletko jo pohtinut, mitä lähdet 
työpaikallasi kehittämään opintojen 
myötä?



Kestävä kehitys -
Miksi sen ymmärtäminen ja 
edistäminen on tärkeää 
kaikille?

• Tarve siirtyä nopeasti
yhteiskuntarakenteeseen, joka
mahdollistaa hiilineutraaliuden ja 
luonnon monimuotoisuuden
turvaamisen

• Yritykset ja organisaatiot keskeisessä
roolissa kestävyyssiirtymässä

• Kaikilla aloilla ja ammateissa tarvitaan
jatkossa yhtä enemmän kestävän
kehityksen osaamista



Toimintaympäristö ja eri sidosryhmien 
odotukset muutoksessa

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, maaperän köyhtyminen, luonnonvarojen ehtyminen: 

Business as Usual mahdotonta

Kestävän kehityksen periaatteet, kiertotalous, hiilineutraalius, energiavallankumous

Ekologinen rakennemuutos, siirtymä

Kuluttajien odotukset, sijoittajien odotukset, asiakkaiden odotukset:

Tukevat siirtymässä

Organisaatiotasolla: Toimintakyky, säästöt, brändietu, kilpailuetu 

Liiketoiminnan kestävä kehittäminen ja kannattavuus



Kestävä kehitys osaksi toimintaa laatu-
ympäristö- ja/tai turvallisuusjohtamista 
kehittämällä 

Taloudellinen vastuu

• Laatustandardit ja 
laatuohjelmat

• Toimintatavat  (tapa 
toimia) kuten hyvät 
liiketoimintatavat ja 
veronmaksu

Sosiaalinen vastuu

• Työturvallisuus-
standardit

• KV- sosiaalisen 
vastuun standardi 
esim. SA8000

• Toimintatavat (kv-
sopimukset)

Ympäristövastuu

• Ympäristöjohtamisen 
standardit (ISO 14 
001, Ekokompassi 
jne)

• Toimintatavat



Koulutusohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteet



Koulutusohjelma tarjoaa Sinulle

➢ Osaamista

• kestävästä kehityksestä ja sen nivomisesta osaksi johtamista ja arjen käytäntöjä

• laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä

➢ Tukea oman organisaation käytännönläheiseen kehittämistyöhön

• ideoita kehittämishankkeen onnistuneeseen toteuttamiseen

• kannustusta kouluttajilta ja opiskelijaryhmältä

➢ Eväät ympäristöalan erikoisammattitutkinnon (180 osp) tai sen osan 
suorittamiseen



Kenelle?

• Asiantuntija tai esimies

• Aloittelija tai osaaja

• Kiinnostus kehittyä itse sekä 
kehittää omaa työpaikkaa 
kestävän kehityksen toteuttajana 



Koulutusohjelman rakenne

Organisaation 
kestävyyden tarkastelu ja 

kehittäminen

Työyhteisön ja 
oman työroolin 
kehittäminen

Laatu-/Ympäristö-
/Turvallisuusasioita 

kehittävä 
järjestelmätyö

Oman 
osaamistarpeen 

mukainen 
valinnainen osa

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
YAEAT

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisala

Ylivoimaisesti 
yleisin valinta:

Projektinhallinta



Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Alalle yhteiset, tutkinnon 
pakolliset osat (50 osp)
suoritetaan molemmat

Oman toimialan 
mukaan valittava 
osaamisala (90 osp)
valitaan yksi

Vesihuolto
Ympäristö-

kasvatus
Jätehuolto

Viemäri- ja 
putkistohuolto sekä 
teollisuuspuhdistus

Resurssi-
tehokkuus

Omien työtehtävien 
mukaan valittava 
valinnaisosa (40 osp)
valitaan yksi

Työyhteisössä 
toimiminen TYYT

(25 osp)

Toiminnan 
kehittäminen 

kestävällä tavalla 
KETA (25 osp)

Ympäristöalan
kehittämishankkeen 

toteuttaminen

Ympäristöalan
työnjohtajana 

toimiminen

Ympäristöalan
yrittäjänä

toimiminen

Tutkinnon osa muusta 
ammatti- tai 

erikoisammatti-
tutkinnosta

Laatu-, ympäristö-
ja turvallisuus-

johtaminen



Opintojen aikana opiskelija:

• perehtyy kestävään kehitykseen ja sen johtamiseen sekä 
toimintajärjestelmiin

• tekee kestävän kehityksen kartoituksen sekä toimintajärjestelmätyön 
alkukartoituksen ja kehittämissuunnitelman

• edistää suunnitelman mukaisesti kehittämishankettaan ja viestii siitä

• osana kehittämistyötä opiskelija kouluttaa työyhteisöään ja toteuttaa auditoinnin tai 
itsearvioinnin

• kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä



Ympäristöalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

LYT 90 osp KETA 25 osp TYYT 25 osp Valinnainen 40  osp

Laatu- ympäristö- ja 
turvallisuus-
vastaavana 
toimiminen (LYT)

Valinnainen tutkinnonosa 
• Ympäristöalan kehittämishankkeen 

toteuttaminen (KEPO)
• Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen
• Ympäristöalan työnjohtajana toimiminen

Toiminnan 
kehittäminen 
kestävällä tavalla
(KETA) 

Työyhteisössä 
toimiminen (TYYT)



Kehittämishankkeen toteuttaminen

• Projektisuunnitelma

• Suunnitelmallinen toteutus

• Viestintä ja arviointi

Kestävä kehitys ja sen johtaminen

• Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja ilmiöt

• Kestävä kehitys osaksi omaa ja organisaation 
toimintaa kartoituksen ja kehittämistoimien kautta

Toisiaan täydentävät tutkinnonosien ja 
kehittämistehtävien sisällöt

Oman työn ja työyhteisön kehittämistaidot

• Kestävällä tavalla toimiminen työyhteisössä LYT-
vastaavana

• Oman työn kehittäminen

• Työyhteisön kehittäminen 

• Viestintä- ja fasilitointitaidot

Laatu- ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmätyö

• Kestävän kehityksen edistäminen järjestelmätyöllä

• Alkukartoitus, suunnitelma, toteutus, dokumentointi 
ja viestintä

• Järjestelmäkoulutus

• Sisäinen auditointi tai itsearviointi



Kehittämistyön pohjana lähtötilanteen selvitys 
alkukartoituksilla

- Kestävän kehityksen ja toimintajärjestelmien 
tuntemus

- Kartoitusmenetelmät ja -työkalut

Viestintä- ja työyhteisöosaaminen

- Sisäinen viestintä

- Työyhteisön kehittäminen

- Oman työn johtaminen ja arviointi

Järjestelmätyöhön ja kehittämismenetelmiin liittyvä 
osaaminen

- Toimintajärjestelmäosaaminen

- Kouluttaminen ja fasilitointi

- Prosessit

- Auditoinnit

Kehittämistyön edistämiseen, seurantaan ja 
arviointiin liittyvä projektiosaaminen ja työkalut

- Projektisuunnitelma

- Edistymisen dokumentointi

- Onnistumisen arviointi

Opiskelija kartuttaa osaamista 
kehittämistyötä toteuttaen



Opintojen eteneminen

Orientaatio

19.8.22

Jakso 1 

14-15.9.22

Tutkinto ja LYT-
johtaminen 

tutuksi

Jakso 2 

5-6.10.22 

Kestävä kehitys 
ja LYT-

järjestelmät

Jakso 3

1-2.11.22

Turvallinen 
työelämä ja 

projektinhallinta

Jakso 4 

30.11.22

Asiantuntija 
muutoksen 
moottorina

Jakso 5 

17-18.1.23

Tasapainoinen 
työelämä ja 
hallitut riskit

Jakso 6 

14-15.2.23

Kehittäjänä 
organisaatiossa 
1: prosessit ja 
sis. auditoinnit

Jakso 7 

16.3.23

Kehittäjänä 
organisaatiossa 

2: jatkuva 
parantaminen

Kehitystöiden 
seminaari 

30.8.23

Kehittämistyö omassa yrityksessä tai organisaatiossa: Kestävän kehityksen johtamisen ja toteutumisen edistäminen 
toimintajärjestelmän avulla (ympäristö-, laatu- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman rakentaminen tai kehittäminen)

Näyttö 1: Joulukuu 2022
• KETA-tutkinnonosa

Muut näytöt: Vuoden 2023 aikana
• TYYT-tutkinnonosa
• LYT-tutkinnonosa
• KEPO-tutkinnonosa

Oppimis-
tehtävät: 

Oman 
organisaation 
sisäiseen ja 
ulkoiseen 
toiminta-
ympäristöön 
perehtyminen

Kestävän 
kehityksen 
kartoituksen ja 
LYT-
alkukartoituksen 
suunnitelma

Oman LYT-kehitys-
työn suunnitelma

1. 360-arviointi 
2. Organisaa-

tion riskien 
arviointi

Prosessien 
kehittäminen 
omassa 
organisaatiossa

Henkilökohtaistaminen

Opintojen ohjaus

Toiminta-
järjestelmä-
viestinnän ja –
koulutuksen 
suunnitelma

Sisäisen 
auditoinnin tai 
itsearvioinnin 
suunnitelma



Opiskelu käytännössä

• Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle

• Kehitystyöt omaan organisaatioon = työssäoppiminen

• Laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän tai -ohjelman kehitystyö ja kestävän kehityksen edistäminen

• Koulutuspäivät: yhdessä oppien tukea oman organisaation kehittämiseen

• Moodle: lähipäivien materiaalit, linkit ja vinkit omatoimiseen opiskeluun, ohjeet, 
oppimistehtävien palautus

• Portfolio: kerää tutkinnon perusteiden mukaista osaamistasi osoittavat, työssä syntyneet 
dokumentit sähköiseen portfolioon

• Näyttö: tutkinto suoritetaan näytössä esittelemällä osaaminen portfolion avulla



Odotuksia omalle oppimiselle: mitä odotat 
opinnoilta? https://urly.fi/2KpF

• Tietosisältöjä

• Teemoja

• Aihepiirejä

Asioita

• Menetelmiä

• Osaamista

Taitoja

• Ilmapiiri

• Verkosto

• Tuki

Ryhmältä



Yhdessä oppimista

Opiskelijat ammattilaisia ja asiantuntijoita

• Yhteinen ammatillinen reflektio ja 
toisilta oppiminen

• Kehittämistyön edistäminen erilaisin 
harjoituksin koulutuspäivissä

+ Itsenäinen opiskelu ja työssä oppiminen 
kehittämistyön edistämiseksi ja tiedon 
kartuttamiseksi 



Tutkinto suoritetaan näytössä

Näytössä opiskelija osoittaa, että hänellä on tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito ja 
osaaminen. Ammattitaito osoitetaan työelämässä tehtävin työnäyttein. Opiskelija esittelee 
näytössä osaamisensa portfolion avulla. Arvioijat haastattelevat varmistuakseen osaamisesta.

• Näyttö toteutetaan työpaikalla (Teams-yhteys)

• Kaksi arvioijaa: Syklin opettaja ja työelämän edustaja

• Näytössä suoritetaan yksi tai useampi tutkinnon osa kerralla

• SYKLI myöntää tutkintotodistuksen

• Ammattitutkintostipendi haettavissa tutkinnon suorittamisen jälkeen 
https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/


Portfolio

• Osaaminen osoitetaan näytössä esittelemällä portfolio

• Portfolioon kerätään osaamista osoittavia dokumentteja esim.
• suunnitelmia, kartoituksia, raportteja, muistioita, ohjeita, prosessikuvauksia, 

exceleitä, tiedotteita, koulutusmateriaaleja, osallistujalistoja, valokuvia ym.

• dokumentteja voi olla myös aiemmista työtehtävistä

• oppimistehtävät suunniteltu tukemaan tutkinnon suorittamista, joten tallenna nekin 
tarvittaessa portfolioon

• Näytössä on helppo esitellä portfoliota suoraan työpaikan 
dokumentointijärjestelmästä



Tutkinnon suorittamisen 
aikataulu henkilö-
kohtainen

Ohjeellinen aikataulu

• Joulukuu 2022: Toiminnan kehittäminen kestävällä 
tavalla (KETA, 25 osp)

• Vuoden 2023 aikana yksi tai useampi näyttö, joissa 
suoritetaan:

• Työyhteisössä toimiminen (TYYT, 25 osp)

• Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana 
toimiminen (90 osp)

• Valinnainen tutkinnonosa (40 osp)



Tutkinnon perusteet 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3792067/tiedot

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisala

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalan suorittaneella 
on ammattitaito toimia osaamisalansa mukaisissa työnjohto- tai 
asiantuntijatehtävissä, kuten laatu-, ympäristö- tai 
turvallisuusvastaavana.

Tutkinnon suorittanut hallitsee kestävän kehityksen ulottuvuuksien 
integroinnin organisaatiotasoisesti sekä kestävän kehityksen mukaisen 
toiminnan ja tietää vaatimukset ja kehitystarpeet hyvän työyhteisön 
luontiin ja sen jäsenenä toimimiseen.



Opiskelija osaa:

• toteuttaa kestävän kehityksen 
lähtötilanteen kartoituksen

• kehittää toimintaa kestävää 
kehitystä edistävällä tavalla

Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla 
(KETA)

Koulutusohjelman pohjana tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset (1)

Opiskelija osaa:

• toimia työyhteisön jäsenenä

• kehittää työtään

Työyhteisössä toimiminen (TYYT)



Opiskelija osaa:

• suunnitella laatu-, ympäristö- tai turvallisuus-
järjestelmän tai sen osan rakentamisen tai 
kehittämisen

• rakentaa laatu-, ympäristö- tai turvallisuus-
järjestelmän tai sen osan tai kehittää nykyistä 
järjestelmää tai sen osaa

• järjestää järjestelmäkoulutuksen

• dokumentoida kehitystyön eri vaiheet ja viestiä niistä

• organisoida sekä suorittaa sisäisen                
auditoinnin tai itsearvioinnin

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana 
toimiminen (LYT)

Koulutusohjelman pohjana tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimukset (2)

Opiskelija osaa:

• suunnitella ja organisoida kehittämishankkeen

• käynnistää ja toteuttaa kehittämishankkeen

• dokumentoida kehittämishankkeen eri vaiheet ja 
viestiä niistä

• arvioida kehittämishankkeen tulokset ja viedä 
mahdolliset tulokset käytäntöön

Ympäristöalan kehittämishankkeen 
toteuttaminen (KEPO) 



Valinnaiset tutkinnon osat: valitse työnkuvasi 
pohjalta sinulle sopivin

A. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen (sisältyy LYT-koulutusohjelmaan)

B. Ympäristöalan työnjohtajana toimiminen (lähiesimies)

• Esimiestyön perusteita, vastuuta ja valtaa

• Esimiehen rooli puun ja kuoren välissä

• Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

C. Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen

• Yrityksen liikeidea ja toimintaympäristö

• Tuotteistus ja kohderyhmäajattelu

• Yrityksen perustaminen ja talous

• Markkinoinnin keinot

D. Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta



Esimerkkejä LYT-kehitystöistä (1)

• Ympäristöjärjestelmän rakentamisen käynnistys

• Laatutyön käynnistyshanke

• Työturvallisuusohjelman päivitys

• Tapa toimia: laatu-, ympäristö- ja turvallisuusohjelman laatiminen

• Toimintakäsikirjan laajentaminen erityisesti turvallisuuden ja 
ympäristön hallinnan osalta

• Ympäristö-/vastuullisuusohjelman rakentaminen



Esimerkkejä LYT-kehitystöistä (2)

• Ympäristöjärjestelmän kehittämishankkeita

• Jätehuollon ja meluntorjunnan kehittäminen

• Ympäristönäkökohtien arvioinnin ja viestinnän kehittäminen

• Sisäisten auditointien ja johdon katselmusten kehittäminen

• Sitovien velvoitteiden täyttymisen arviointimalli

• Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kehittäminen

• Laatukäsikirjan kehittäminen



Opintojen henkilökohtaistaminen, HOKS

HOKS = Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

• Kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, 
kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot

• Huomioidaan aiempi osaaminen, työ- ja muu kokemus, opinnot

• Sovitaan osallistuminen koulutuspäiviin, kehitystöiden aiheet ja näyttöjen 
aikataulu

• Keskustellaan mahdollisista ohjaus- tai tukitarpeista



Rahoitusmuodon valinta
Ks. Opiskelijan opas

• Syklin oppisopimus (OPSO)

• oppisopimus laaditaan oman työsopimuksen rinnalle, edellyttää työpaikkaa ja työssäoloa

• Paikallisen oppisopimustoimistosi oppisopimus (vieras-OPSO)

• Valtionosuusrahoitus (VOS)

• esim. työttömät, vanhempainvapaalla olijat

• ei edellytä välttämättä työnantajan mukanaoloa tai työpaikkaa

• Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa voi opiskella myös

• omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna (TE-toimistolta päätös etukäteen)

• vakuutusyhtiön rahoittamana



Opiskelijamaksut

Koko tutkinto Syklin opiskelijamaksu

Paikallisen oppisopimuskoulutuksen järjestäjän 
oppisopimuksella (vieras-opso)

0 eur

Syklin oppisopimuksella (opso) 500 eur / 200 eur (työttömät)

Valtionosuusrahoituksella (vos) 500 eur / 200 eur (työttömät)

Osatutkinto Hinta

LYT-osaamisala (90 osp) 300 eur / 100 eur (työttömät)

Pakollinen/valinnainen tutkinnon osa 150 eur / 50 eur (työttömät)



Verkko-oppimisalusta Moodle

• Moodlessa kaikki ajantasainen info mm. koulutuskalenteri, koulutuspäivien 
materiaalit, oppimistehtävien palautuskansiot, näytön ohjeistus jne.

• Viestintä opiskelijoille tapahtuu Moodlen kautta: viestit välittyvät antamaasi 
sähköpostiosoitteeseen

• Koulutuspäiväkutsut n. 1 vko ennen koulutuspäivää

• Moodle-tunnukset toimitetaan opiskelijaksi hakeutumisen jälkeen



Lähiopetuspäivien 
järjestelyt

• Lähiopetuspäivät Syklissä (Helsinki, Malmi) klo 9-15.30 
(tarkista koulutuspäivän kutsusta)

• Lähipäivien materiaalit jaetaan vain sähköisinä Moodlen 
kautta

• Lähiopetuspäiviin osallistutaan HOKS:ssa sovitun 
mukaisesti. Läsnäolo ei ole pakollinen tutkinnon tai sen 
osan suorittamiseksi.

• Lounas omakustanteinen; taukotilat / lähistön ravintolat

❖ Koska SYKLI kouluttaa vain aikuisia, meidän tehtäviimme 
ei kuulu opintososiaalisten palvelujen tarjoaminen



Miten edetään?

1. Tee päätös opintojen aloittamisesta ja siitä, suoritatko koko tutkinnon vai 
tutkinnon osan/osia

2. Selvitä opintojesi rahoitusmuoto: suosituksena oppisopimus

3. Täytä sähköinen hakeutumislomake Syklin Wilmassa: 
https://sykli.inschool.fi/browsecourses

4. Ole yhteydessä Tepaan saadaksesi ohjeet henkilökohtaistamiskeskustelun 
(HOKS) varaamiseksi yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa

5. HOKS:n jälkeen AMIS-alkupalautekysely opintojen aloitusvaiheesta

6. Tervetuloa ensimmäisiin koulutuspäiviin 14.-15.9.22 ☺

https://sykli.inschool.fi/browsecourses


Terhi Yli-Pirilä
terhi.yli-pirila@sykli.fi

p. 050 339 0382

→ Kaikki tutkinnon sisältöä tai käytännön 
opiskelua koskevat kysymykset

info@sykli.fi, p. 019 764 200

→ Yhteystietojen muutokset, Moodlen  
tukipyynnöt

mailto:terhi.yli-pirila@sykli.fi

