
 

 

Koulutus on suunnattu korkeasti koulutetuille työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joilla on jo  
aikaisempaa kokemusta tai vahvaa kiinnostusta energia- ja/tai materiaalitehokkuuteen. 
 
Koulutuksen tavoite  
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia energia-  
ja materiaalitehokkuuden asiantuntijana toimimiseen. 
Tutkinnon osan suorittanut henkilö osaa tehdä energia-
tehokkuuden kartoituksen ja kehityssuunnitelman kiin-
teistöihin. Kehittämissuunnitelma tehdään valitussa 
toimintaympäristössä koulutussopimuspaikassa, yleensä 
tällainen on yritys tai kunta. 
 
Kohderyhmä 
Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttö-
myysuhan alaiset työnhakijat, joilla on ammatin vaatima 
hyvä terveys, alalla tarvittava riittävän hyvä suomen 
taito ja motivaatio kehittyä energiatehokkuuden asian-
tuntijaksi.  
 
Koulutusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tekni-
nen-, luonnontieteellinen- tai kaupallinen vähintään 
amk-tasoinen koulutus. 
 
Lisätiedot 
Koulutus on sisällöltään tutkintotavoitteista ja antaa val-
miudet suorittaa ympäristöalan erikoisammattitutkin-
non osat resurssitehokkuuden asiantuntijana 
toimiminen ja ympäristöalan kehittämishankkeen to-
teuttaminen. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen 
yhteistyöyritykseen koulutussopimusjakson päätteeksi 
ja vähintäänkin työllistysmahdollisuuksien paraneminen. 
 
Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa käsitellään resurssitehokkuuden käsit-
teet, poliittiset tavoitteet, säädökset ja toimenpideohjel-
mat, toimenpiteet, työkalut, kartoitusmenetelmät, 
investointi-, elinkaari- ja rahoituslaskenta 
 
Koulutusohjelman aikana opiskelija laatii kehitystyönä 
energia- tai materiaalitehokkuuskartoituksen sekä kehit-
tämissuunnitelman omalle tai asiakasorganisaatiolleen. 

 
Koulutukseen hakeutuminen 
Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus inter-
net-osoitteessa www.te-palvelut.fi ja haussa oleva työ-
voimakoulutus (sanahakuna toimii koulutuksen numero 
679494 tai koulutuksen nimi > Näytä ilmoitukset sivun 
alareunassa > klikkaa koulutusta johon olet hakemassa > 
valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) > Hae tähän 
koulutukseen). Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihake-
muksen työ- ja elinkeinotoimistoon. 
  
Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman pankkitun-
nuksia, hakemus on vahvistettava TE-toimistossa ennen 
hakuajan päättymistä. 
 
Yhteyshenkilöt 
Suomen ympäristöopisto SYKLI  
 
Tom Ylönen, rekrytointiasiantuntija,  
yritys- ja urapalvelut, tom.ylonen@sykli.fi,  
puh. 040 557 1575 (koulutukseen hakeutuminen) 
 
Timo Lahti, kouluttaja,  
energiatehokkuus ja kestävä kiinteistönhuolto, 
timo.lahti@sykli.fi, puh. 050 3083 688  
(koulutusohjelma) 
 
 
Koulutuksen kesto 
Koulutuksen ajankohta 15.8. - 31.12.2018. 
Koulutuksen kesto on noin 4,5 kuukautta mutta kesto 
tarkentuu jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Koulutuk-
seen ei sisälly lomajaksoa. Opiskelua on n. 8 tuntia 
päivässä 5 päivänä viikossa. 
 
Koulutuspaikka 
Koulutus tapahtuu Syklin Malmin toimipisteessä osoit-
teessa Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki. 
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