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Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ympäristöosaava
ammattilainen
-palvelu

Ympäristöosaava ammattilainen on uusi palvelu
ammatillisen ympäristöosaamisen kehittämiseen.
Ammattilainen tai opiskelija voi päivittää oman
alansa ympäristöosaamisen verkkopalvelussa, ja
koko organisaatiolle on tarjolla tietoa ja työkaluja
ympäristövastuullisista toimintatavoista.

Ympäristöosaamista tarvitaan
kaikilla aloilla
Ympäristöosaaminen on osa ammattitaitoa
kaikilla aloilla. Tarvitsemme ammattilaisia, jotka osaavat soveltaa ympäristötietoa
omiin työtehtäviinsä. Jätteiden synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, energiansäästö,
riskienhallinta ja elinkaariajattelu ovat esimerkkejä ympäristövastuullisuuden osaalueista, joihin yksittäisellä ammattilaisella
on mahdollisuus työssään vaikuttaa.
Myös ammatillisessa koulutuksessa
ympäristöosaamisen tulisi nivoutua luontevaksi osaksi oman alan opiskelua. Näin
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meillä on tulevaisuudessa yhä enemmän
ammattilaisia, joille ympäristöosaaminen
on luonnollinen osa ammattitaitoa.

Ympäristöosaamista
ammattilaisille ja opiskelijoille
Ammatissa toimivat työntekijät saavat verkkopalvelun avulla päivitystä omaan osaamiseensa. Ympäristöosaava ammattilainen
-palvelu tarjoaa ammattilaisen työtehtäviin
sovellettua tietoa toimialan ympäristövaikutuksista ja vastuullisista toimintatavoista.
Palvelussa on mukana viisi toimialaa: kiinteistönhoitoala, kone- ja metalliala, puhdisYmpäristö ja Terveys-lehti 8:2013, 44 vsk.

tuspalveluala, ruokapalveluala ja sosiaali- ja
terveysala.
Ympäristöosaava ammattilainen tukee
ammattitaidon kehittämistä ja elinikäistä
oppimista. Verkkopalvelussa on tarjolla
ympäristöasioiden
itseopiskeluaineisto,
joka kattaa kunkin ammattialan keskeiset
ympäristönäkökohdat. Materiaaliin voi perehtyä itsenäisesti tai yhdessä työkavereiden kanssa. Osaamistaan voi harjoitella ja
suorittaa lopuksi osaamistestin sekä saada
todistuksen.
Itseopiskeluaineistoa voi hyödyntää myös
ammatillisessa opetuksessa, työssäoppimisjaksoilla ja opettajien oman osaamisen
kehittämisessä. Myös työpaikkaohjaajat
voivat aineiston avulla päivittää ympäristöosaamistaan. Palvelu tarjoaa ideoita aineiston soveltamismahdollisuuksista opetuksessa.

Kilpailukykyä koko organisaatiolle
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelun avulla yksilön ammattitaito kehittyy,
mutta samalla vahvistuu koko organisaation osaaminen. Kun yksilöt oppivat lisää
ympäristövastuullisista toimintatavoista,
on luonnollista, että koko organisaation
toimintaa ja yhteisiä käytäntöjä on tarkoituksenmukaista kehittää samalla. Palvelu
tarjoaakin myös käytännön menetelmiä
koko organisaation ympäristötyön kehittämiseen sekä tilaustuotteina koulutus- ja
konsultointipalveluja.
Ympäristöosaavat ammattilaiset muodostavat yhdessä ympäristövastuullisen
organisaation. Tämä lisää kilpailukykyä.

Ympäristö ja Terveys-lehti 8:2013, 44 vsk.

Organisaatiokohtaisen todistuksen avulla osaamisesta voi viestiä asiakkaille ja
sidosryhmille. Todistus on pk-yrityksille
hyvä väline käytännön ympäristöosaamisen osoittamiseksi esimerkiksi kilpailutuksissa.

Kehittyvä palvelu
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelun taustalla on vuonna 2011 valmistunut
ruokapalvelualan Ympäristöpassi, jonka
toteutti EkoCentria/Savon ammatti- ja aikuisopisto Maa- ja metsätalousministeriön
rahoituksella. Ympäristöpassin on suorittanut jo yli 10 000 ammattilaista ja opiskelijaa.
Ympäristöpassi on jatkossa osa Ympäristöosaava ammattilainen -palvelua.
Nyt joulukuussa valmistunut, viisi toimialaa kattava palvelu toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Palvelu on
tuotettu yhteistyössä pk-yritysten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena
on palvelun laajentaminen tulevaisuudessa
uusille toimialoille.

Palvelun tuottamisesta
ovat vastanneet
• Kiinteistönhoitoala ja koko palvelukokonaisuus: Suomen ympäristöopisto SYKLI
• Kone- ja metalliala: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu
• Puhdistuspalveluala: Savon koulutuskuntayhtymä Sakky/Savon ammattija aikuisopisto ja Faktia Koulutus Oy
• Sosiaali- ja terveysala: Hyria koulutus
Oy ja Faktia Koulutus Oy

61

