
KESTÄVÄÄN OSAAMISEEN 
Suomen ympäristöopisto SYKLI

SYKLI rakentaa kestävää tulevaisuutta 
kouluttamalla osaajia työelämään 

ja kehittämällä organisaatioiden toimintaa. 

Toimimme eri alojen ammattilaisten, 
asiantuntijoiden, yritysten ja organisaatioiden 

parissa ympäri Suomea.

JOHTAMISELLA PEDAGOGISTA HYVINVOINTIA -HANKE 
ON TUKENUT SYKLIÄ ORGANISAATIOMUUTOKSESSA 

JA TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESSÄ!



ASIAKKAAT 
JA ASIAKKAIDEN TARPEET
...on nostettu toimintaa ohjaavaksi tekijäksi!

✓Pienet yksiköt on yhdistetty joustaviksi osaamisaloiksi, 
joiden sisällä ja välillä voidaan muodostaa tarvelähtöisiä tiimejä. 

→Näin saamme tarjottua asiakkaillemme parasta, 
monipuolista asiantuntemusta.

✓Työ on henkilöstön kannalta motivoivaa 

✓Yhteistyö Syklin eri asiantuntijoiden välillä on lisääntynyt 

✓Kullakin osaamisalalla on johtaja, jonka työ painottuu 
asiakastyöhön sekä osaamisen ja henkilöstöjohtamiseen

✓Hallinnollisten tiimien avulla on tehostettu hallinnollista työtä, 
sisäistä kehittämistä ja muutosten tehokasta toimeenpanoa

✓Hallinnolliset tiimit palvelevat koko organisaatiota 
ja myös ulkoisia asiakkaita.



SYKLIN ASIAKKAAT

ASIANTUNTEMUS, OSAAMINEN, KOULUTUKSET, PALVELUT

KIERTOTALOUDEN OSAAMISALA

YMPÄRISTÖKASVATUKSEN JA YMPÄRISTÖJOHTAMISEN OSAAMISALA

YRITYS- JA URAPALVELUT

HALLINNOLLISET TIIMIT JA JOHTO

KOULUTUKSET JA TUTKINNOT MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ

HALLINTO KEHITTÄMISTOIMINTA 



PRIDE AJATTELUN JALKAUTUS

• PRIDE -ajattelun jalkautus on 
aloitettu Syklissä vuoden 2020 alussa 
osana johtamisjärjestelmän 
uudistusta. 

• Koko Syklin henkilöstö on tutustunut 
PRIDE -malliin kehityskeskusteluissa 
keväällä ja syksyllä 2020. 

• Tiimien kehityskeskustelujen 
yhteenvedot on koottu sanapilvien 
muotoon.

• Erityisesti PRIDE -mallin P eli 
osaamisen / hyvien käytänteiden 
jakamisesta on noussut esiin koko 
organisaatiota hyödyttäviä 
kehitysideoita.

→ Lue tutkintosihteeri Kirsi Tuikkala-
Kalmisen kokemukset PRIDE-mallin 
mukaisesta kehityskeskustelusta



Kirsi Tuikkala-Kalminen
Tutkintosihteeri, 
oppisopimusten 
koulutustarkastaja

Kokemuksiani PRIDE-teorian mukaan käydystä kehityskeskustelusta 

Kävimme viime keväänä kehityskeskustelun Anna Kettusen vetämänä, ja kokemus oli aivan uudenlainen 
ja innostava. Aiemmin organisaatiossamme on käyty kehityskeskustelut vuodesta toiseen samalla 
sapluunalla, jossa on käyty läpi lähinnä vuoden aikana tehtyjä työtehtäviä. On keskusteltu, kuinka työstä 
on selviytynyt ja mitä uusia työtehtäviä pitää loppumattomalle listalle lisätä sekä mitä pitäisi opiskella 
lisää, että lisääntyvästä työmäärästä selviäisi taas seuraavana vuonnakin. Tällainen vanhanaikainen 
kehityskeskustelumalli on ollut enemmänkin ahdistava kuin innostava.

Kun Anna siis ehdotti, että kokeilisimme PRIDE-teorian mukaista kehityskeskustelua, niin mielelläni lähdin 
tähän mukaan. Kun sain tämän lomakkeen täytettäväkseni, niin huomasin, että sitä oli todella helppoa 
täyttää ja perusvire kysymyksissä oli positiivinen. Kysymyksissä keskityttiin omiin vahvuuksiin, 
hyvinvoinnin edistämiseen, yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen työyhteisössä. Samalla myös kysyttiin 
palautetta organisaatiosta ja sen johtamisesta. Tähänkin oli helppo vastata ja kysymys oli paljon 
miellyttävämpi, kuin vanhassa kehityskeskustelumallissamme, jossa piti antaa kouluarvosana omalle 
esimiehelle. 

Kun sitten yhdessä Annan kanssa kävimme tätä lomaketta läpi kehityskeskustelussa, niin lomakkeen 
avulla syntyi hyvää ja luontevaa keskustelua. Keskustelussa nousivat esille asiat, jotka innostavat minua 
työssäni ja joista löydän päivittäisen motivaationi kehittää ja parantaa jatkuvasti omaa työtäni. Tässä ei 
tullut sitä ahdistavaa oloa, että lisätään vaan painoa nilkkoihin, kun kerta on selviydytty hyvin 
edellisvuodesta, niin kyllä vielä lisäkuormaa voi laittaa. 

Keskustelussa keskityttiin siis vahvuuksiini ja kiinnostuksen kohteisiini, joita ovat tietotekniset järjestelmät 
ja niihin käyttöohjeiden laatiminen. Tämä myötä nousi esiin, että koko henkilöstömme tarvitsisi 
koulutusta Wilman käytössä ja näin korona-aikana koulutuksen voisi toteuttaa Teams-kokouksina. Mietin 
siis kuusi aihetta, joista syntyi kuusi puolen tunnin koulutuskertaa koko Syklin henkilöstölle. 
Henkilöstöllämme on säännölliset maanantaipalaverit ja niiden yhteydessä pidin nuo koulutukset, jotka 
myös nauhoitettiin. Koulutukset saivat hyvän suosion ja todella moni niihin osallistui. Myös nauhoitteita 
on katsottu jälkikäteen, joten tästä syntyi koulutuskokonaisuus, jolla koko henkilöstö saatiin koulutettua 
Wilman käyttöön ja perehdytettyä uudetkin työntekijät siihen. 

Positiivisen PRIDE-keskustelun myötä syntyi siis hyvä idea, joka toteutettiin saman tien. Idea ei vaatinut 
ylimääräisiä resursseja, eikä siitä aiheutunut kuluja organisaatiollemme. En usko, että tätäkään ideaa olisi 
noussut esiin perinteisessä, vanhan mallin mukaisessa kehityskeskustelussa. Keskustelu, jossa keskityttiin 
hyviin asioihin, avasi siis tilaa myös positiiviselle ideoinnille. Lopputulos oli siis enemmän kuin hyvä, ja voin 
suositella tätä keskustelumallia muillekin. 

”

”













YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN KANSSA

✓Hankkeessa on kehitetty 
työelämäyhteistyötä ottamalla 
opiskelijat ja työnantajat tiiviimmin 
mukaan koulutusten suunnitteluun 
ja toteutuksiin. 
✓Opiskelijoiden kanssa yhteistyössä 

on esimerkiksi tuotettu piirroskuvia 
opiskelijan polusta 
henkilökohtaistamisen tueksi. 
✓Työnantajayhteistyötä jatketaan 

lisäämällä vuoropuhelua ja tämä 
kuvataan opiskelijanpolkuprosessissa 
ja ohjeistetaan laatujärjestelmässä



• Hakeutuminen

• Osaamisen tunnistaminen

• Osaamisen hankkiminen

• Tutkinnon suorittaminen

Opiskelijan 
polku

• Oppisopimuskoulutus

• Opettajien täydennyskoulutukset

• Työvoimakoulutukset

• Palveluliiketoiminta

• Hanketoiminta

Työelämäpalvelut

• Syklin strategia ja toiminnanohjaus

• Markkinointi, myynti ja viestintä

• Henkilöstö-, talous- ja tietohallinto
Toiminnan ohjaus 

ja tukipalvelut
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YMPÄRISTÖKASVATUS ON 
MAAILMAN TÄRKEINTÄ TYÖTÄ 

- video työnantajille!

✓Tämä video on tuotettu 
erityisesti työpaikan 
yhteyshenkilöitä ja 
työpaikkaohjaajia varten.

✓Videolla Arto Salonen, Sirpa 
Tani ja Essi Aarnio-Linnanvuori 
kertovat miksi 
ympäristökasvatus on tärkeää. 

✓Ääneen pääsevät myös Syklissä 
ympäristökasvattajaksi 
opiskelleet ammattilaiset.

https://www.youtube.com/watch?v=-hIe_vgJb2c


MITÄ JATKOSSA?

✓Vuoden 2020 aikana olemme tunnistaneet 
monia kehittämistarpeita.

✓Korona -tilanteen lisäämän etäopetuksen ja 
etätyön takia tärkeimmiksi asioiksi ovat nousseet:

1.pedagogisen johtamisen kehittäminen

2.etätyön johtaminen

Näihin panostamme vuonna 2021!


