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HEI OPETTAJA JA KOULUTTAJA! 

Oletko pohtinut ammatillisen koulutuksen ja kansanopistojen roolia kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa? Ekologisen jälleenrakentamisen myötä oppilaitoksiin tarvitaan paljon uutta 

osaamista ja ajattelua ammatillisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen saralla. Ilmastonmuutos 

ja luontokato haastavat totuttuja toimintatapoja myös koulutuksen järjestämisessä. Haluatko olla 

mukana kehittämässä ammatilliseen ja yleissivistävään koulutukseen soveltuvia 

ympäristökasvatuksen menetelmiä? Kaipaatko potkua tulevaisuustyöhön tai vinkkejä lähiluonnon 

hyödyntämiseen oppimisympäristönä? Haluatko vahvistaa oman organisaatiosi sekä 

tulevaisuuden ammattilaisten vihreää kädenjälkeä?  

Keväällä 2023 alkaa Suomen ympäristöopisto SYKLIN ympäristökasvatuskoulutus ammatillisen ja 

yleissivistävän koulutuksen painotuksella Tampereen seudulla. Koulutus on suunnattu kaikkien 

alojen ammatillisille opettajille, yto-opettajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä johdolle 

Koulutus sopii myös vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleville. 

Tutkinto antaa loistavat lähtökohdat kestävyysmurroksen tukemiseen. Tule mukaan: suorita 

ympäristöalan erikoisammattitutkinto ja valmistu ympäristökasvattajaksi ammatillisen ja 

yleissivistävän koulutuksen painotuksella! 

 

Koulutusohjelman laajuus ja kesto 

Ympäristökasvatuksen koulutusohjelma valmistaa suorittamaan näyttötutkintona ympäristöalan 
erikoisammattitutkinnon, jonka laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinnossa on neljä tutkinnonosaa: 
toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla, työyhteisössä toimiminen, ympäristökasvattajana 
toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen. 

Koulutusohjelmaan sisältyy yhteensä 13 lähipäivää seitsemänä 1–3 päivän pituisena lähijaksona 

arkipäivisin, etä- ja verkko-opiskelua sekä oman työn kehittämistä. Koulutus kestää reilun vuoden 

(02/2023–05/2024), ja sen voi suorittaa oman työn ohessa. 

 

Koulutusohjelman sisältö 

Koulutus toteutetaan Tampereen seudulla vaihtelevissa koulutuspaikoissa: ammatillisissa 

oppilaitoksissa, luontokouluissa sekä osittain ulkona. Koulutusohjelmassa saat taustatietoa, 

näkemystä ja käytännön menetelmiä ja työkaluja vaikuttavaan ympäristö- ja kestävyyskasvatukseen 

Koulutuksen aikana kartoitetaan työyhteisön kestävän kehityksen tilaa ja tehdään kestävän 

kehityksen ohjelma. Näihin paneudutaan Pienet askeleet -opintojaksoilla. Kasvatustyön tueksi 

laaditaan ammatillinen ympäristökasvatussuunnitelma, ja ympäristö- ja kestävyyskasvatusta tuetaan 

kehittämishankkeella. Näihin saa eväitä Hyvin suunniteltu -opintojaksoilla. Ympäristökasvatuksen 

menetelmiä ammennetaan Monet menetelmät -jaksolla. 

 

 

 

 



 

Lähijaksojen aikataulu, Tampere/ ammatillinen (koulutuspaikat tarkentuvat myöhemmin) 

Orientaatiopäivä ke 15.2.2023 klo 13-16, Tampereen seutu    

Hyvin suunniteltu 1 ke-to 22.-23.3.2023 klo 9-16, Tampereen seutu    

Hankepäivä (verkko-opetus) to 20.4.2023 klo 9-16, yhteinen kaikille ryhmille 

Pienet askeleet 1 ti-ke 16.-17.5.2023 klo 9-16 (paitsi ke 17.5 klo 8-15), Tampereen seutu   

Hyvin suunniteltu 2 ti-ke 5.-6.9.2023 klo 9-16, Tampereen seutu   

Ympäristökasvatuksen monet menetelmät, Nuorisokeskus Marttinen, Virrat 3.-5.10.2023, yhteinen 
kaikille ryhmille 

Pienet askeleet 2 ke-to 24.-25.1.2024 klo 9-16, Tampereen seutu   

Ympäristökasvattajien onnistumisten tähtihetket to 25.4.2024 klo 13–16, Tampereen seutu   

 
Lähipäivät alkavat kello 9 ja päättyvät kello 16. Lokakuussa järjestetään Virroilla kaikille Syklin 
ympäristökasvatusopiskelijoille yhteinen kolmen päivän mittainen lähijakso, jossa on tarjolla 
asiantuntujaluentoja ja ulkopainotteisia työpajoja. Järjestämme sinne majoituksen, mutta matkat ja 
ruokailut jäävät opiskelijoille maksettavaksi. 
 

Näyttöjen aikataulu 

Lähipäiviin osallistuminen ja näyttöjen aikataulu sovitaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. 

Ryhmänä pyrimme kuitenkin seuraavaan aikatauluun:  

1. Osatutkinto ”Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla” ja ”Työyhteisössä toimiminen” -

tutkinnonosista syksyllä 2023 ympäristökasvatustilaisuuden yhteydessä. 

2. Ympäristökasvattajan portfolion esittely ja osatutkinto ”Ympäristökasvattajana toimiminen” 

sekä ”Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen” -tutkinnonosista keväällä 2024. 

Lisätiedot: Elina Hinkkanen, kouluttaja, elina.hinkkanen@sykli.fi, p. 050 553 6624 

Kouluttajat 

Isa Mäkelä, koulutuspäällikkö/ ympäristö- ja kestävyyskasvatus, isa.makela@sykli.fi, p.  050 367 7855  

Maarit Pihkala, kouluttaja, maarit.pihkala@sykli.fi, p. 050 378 9903  

Satu Jovero, kouluttaja, satu.jovero@sykli.fi, p. 050 5639 370  

Anna Haukka, kouluttaja, anna.haukka@sykli.fi, p.  050 553 6601  

Elina Hinkkanen, kouluttaja, elina.hinkkanen@sykli.fi, p. 050 553 6624 

Virpi Jussila, kouluttaja, virpi.jussila@sykli.fi, p. 050 587 4257 

Ulla Myllyniemi, kouluttaja, ulla.myllyniemi@sykli.fi, p. 044 772 3771 

 

Tervetuloa yhteiselle matkalle Syklin ympäristökasvattajaksi!  
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OPINTO-OPAS  
JAKSO 1  Hyvin suunniteltu 1    

Tavoite  Koulutusjakson tavoitteena on, että  
• ymmärrät ympäristökasvatuksen perusteet ja tutustut 
keskeisimpiin teoreettisiin malleihin ja niiden oppimiskäsityksiin  
• osaat soveltaa teoreettisia malleja oman 
ympäristökasvatustyön suunnitteluun ja arviointiin  
• huomioit toiminnan suunnittelussa kohderyhmän lähtökohdat 
ja tavoitteet  
• otat sisällöissä huomioon ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutussuhteet   
• teeman löytäminen kehittämishankkeelle ja 
hankesuunnitelman aloittaminen  

Lähiopetus  Lähijakson aikana tutustutaan ympäristökasvatuksen historiaan, käsitteisiin ja 
teoriaan ja pohditaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteita. Jaksolla 
saadaan eväitä ympäristökasvatussuunnitelman laatimiseen sekä 
käynnistetään hankesuunnitelman laadinta.  

Oppimistehtävä  
  

Ympäristökasvatussuunnitelma- johdanto ja teoreettinen tausta  
Hankesuunnitelman ideointi ja aloittaminen  

Ammatillinen 
painotus 

Vastuullisen ammattilaisen ja ammattitaidon suhde luontoon, ympäristöön. 
Ammatillisen ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen menetelmät ja teoriatausta.  

  

JAKSO 2  Hankepäivä    

Tavoite  Koulutusjakson tavoitteena on  
• ymmärrät hankkeen rakenteen ja aikataulutuksen  
• opit hallinnoimaan hankettasi  
• osaat asettaa hankkeelle mittavissa olevat tavoitteet ja siihen 
sopivat mittarit  

Etäopetus  Hankepäivän aikana esitellään hankeideat ja kehitetään niitä yhdessä muiden 
opiskelijoiden kanssa. Päivän aikana saadaan eväitä hankkeen hallinnointiin, 
tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen sekä hankkeen aloittamiseen.     

Oppimistehtävä  
  

Hankesuunnitelma ja hankkeen käynnistäminen  

Ammatillinen 
painotus   

Kuullaan esimerkkejä ammatillisessa koulutuksessa toteutetuista 
ympäristöalan kehittämishankkeista 

  
 
  

JAKSO 3  Pienet askeleet 1    

Tavoite  Koulutusjakson tavoitteena on, että   
• opit laatimaan kestävän kehityksen lähtötilanteen 
kartoituksen  
• ymmärrät kestävän kehityksen merkityksen laajana globaalina 
kysymyksenä   
• tutustut erilaisiin kestävän kehityksen ohjelmiin  
• kehität omaa toimintaasi ympäristökasvattajana 
työyhteisössäsi  
• kehität viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi  
• saat tukea omaan sekä työyhteisön hyvinvointiin   



Lähiopetus  Lähijaksolla tutustut erilaisiin kestävän kehityksen kartoituksiin ja 
suunnittelet omaa kartoitusta. Tutustut kestävän kehityksen ohjelman 
rakenteeseen. Saat eväitä työyhteisötaitojen kehittämiseen 
henkilökohtaisella tasolla sekä organisaation kehittämiseksi kestävämpään 
suuntaan.     

Oppimistehtävä  
  

Kestävän kehityksen kartoituksen suunnittelu ja toteutus  
Työyhteisötaitojen 360-arviointi  
Kestävän kehityksen ohjelmatyön rakenne  

Ammatillinen 
painotus  

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppimisympäristöissä. 
Lähiluonnosta voimavaroja työelämään ja opiskeluun 
  

  

JAKSO 4  Hyvin suunniteltu 2    

Tavoite  Koulutusjakson tavoitteena on, että   
• hahmotat, millainen on hyvä ympäristökasvatustilaisuus  
• osaat ammattitaitoisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
ympäristökasvatustilaisuuden  
• tutustut toiminnallisuuteen yhtenä ympäristökasvatuksen 
menetelmänä  
• kartoitat organisaatiosi ympäristökasvatusta ohjaavia 
asiakirjoja ja lainsäädäntöä globaalilta tasolta paikalliseen asti  
• edistät ympäristökasvatussuunnitelman laatimista  

Lähiopetus  Kehität ympäristökasvatuksen toimintaverkostoasi. Tutustut organisaatiosi 
ympäristökasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin. Työstät yhdessä muiden 
opiskelijoiden kanssa turvallisuussuunnitelman. Opit erilaisia toiminnallisia 
menetelmiä ympäristökasvatustilaisuuden toteutukseen ja arviointiin.   

Oppimistehtävä  Turvallisuussuunnitelma ulkona oppimiseen.  
Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen- lainsäädäntö ja ohjaavat 
asiakirjat, yhteistyö ja vaikuttaminen, menetelmät  
Ympäristökasvatustilaisuuden suunnitelma  

Ammatillinen 
painotus  

Jatketaan syventymistä ammatilliseen ympäristökasvatukseen: alakohtaiset 
ympäristökasvatussuunnitelmat ja toiminnalliset menetelmät    

  
  

JAKSO 5  Pienet askeleet 2    

      

Tavoite  Koulutusjakson tavoitteena on, että   
• osaat laatia organisaation kestävän kehityksen ohjelman    
• osaat raportoida kehittämishankkeen  

Lähiopetus  Lähijaksolla pohditaan, miten kestävän kehityksen ohjelma toimii 
ympäristökasvatuksen välineenä. Lähijakso antaa pohjaa kestävän 
kehityksen ohjelman rakentamiselle erityisesti osallistamisen ja 
osallistumisen näkökulmasta. Käynnistetään loppuraportin laadinta.   

Oppimistehtävä  
  

Kestävän kehityksen ohjelman laatiminen organisaatiolle   
Hankkeen loppuraportti  

Ammatillinen painotus  Osallisuuden vahvistaminen. Oppimisympäristöjen merkitys ammatillisessa 

ympäristökasvatuksessa. Yhdessä oppiminen työelämän toimijoiden kanssa 
 

  
  



JAKSO 6  Ympäristökasvatuksen monet menetelmät  
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat  

  

Tavoite  Koulutusjakson tavoitteena on, että   
• tunnet ympäristökasvatuksen menetelmiä monipuolisesti   
• kehityt ympäristökasvattajana ja kouluttajana  

Lähiopetus  Koulutusjaksolla tutustutaan ympäristökasvatuksen moniin menetelmiin 
toiminnallisesti ja pohditaan yksin ja yhdessä, millainen on hyvä kouluttaja / 
ympäristökasvattaja. Tavoitteena on kehittyä kouluttajana ja saada eväitä 
hyvän ympäristökasvatustilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin.   

Oppimistehtävä  Ympäristökasvatussuunnitelman menetelmien monipuolistaminen, 
viimeistely ja jalkauttaminen    

Ammatillinen 
painotus  

Monipuoliset ammatillisen ympäristökasvatuksen menetelmät, 
verkostoituminen, ammatillisen ympäristökasvatuksen merkitys. 

  

 


