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KIERTOTALOUDEN PARISSA  
 
F.E.C KOULUTUSOHJELMA 
(Further Educated with Companies) 

 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
PL 72, 11101 Riihimäki 

019 764 200 / info@sykli.fi 
www.sykli.fi 

Koulutuksemme on tehokas tapa löytää tie työelämään 
tai uuteen uraan. Se on mahdollisuutesi päästä näyttä-
mään osaamisesi ja potentiaalisi sinua kiinnostavassa 
yrityksessä. Samalla voit kehittää taitojasi kiertotalou-
dessa ja asiantuntijana toimimisessa. 
 
Pääset syventymään kiertotalouteen erityisesti oman 
osaamisalasi näkökulmasta, vierailemaan yrityksissä ja 
keskustelemaan toisten ympäristöalan asiantuntijoiden 
kanssa. Koulutuksen neljä pääteemaa ovat kiertotalou-
den kokonaiskuva, kiertotalous eri toimialoilla, kiertota-
louden liiketoimintamallit sekä asiantuntijan 
ajankohtainen osaamispaketti, joka sisältää mm. digitaa-
liset työkalut, esiintymistaidot ja temaattinen viestintä, 
lainsäädäntö ja direktiivit, työelämässä toimiminen, laa-
tujohtaminen sekä projektityöskentely.  
 
”Kiertotalouden asiantuntija” - F.E.C -Further Educated 
with Companies - koulutus on suunnattu korkeasti kou-
lutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
henkilöille, joilla on 

 aikaisempaa kokemusta ympäristöalan tehtävistä 
ja/tai vahvaa kiinnostusta oman osaamisen sovel-
tamiseen ympäristöalalla ja kestävän kehityksen 
edistämisen parissa sekä 

 riittävä asiantuntijuus työjaksopaikassa suoritetta-
van työjakson toteuttamiseen. 
 

Soveltuva koulutustausta on esimerkiksi tekninen, luon-
nontieteellinen, ympäristötieteellinen, kaupallinen tai 
yhteiskuntatieteellinen. 
 
Syksyllä 2018 Uudellamaalla alkavaan koulutukseen 
osallistuminen edellyttää opiskelijalta sopivaa työjakso-
paikkaa, jonka saamisessa SYKLI on apuna. Potentiaalisia 
paikkoja on jo tiedossamme. Lähiopetuksen paikkakunta 
on Helsinki. 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan TE–
toimiston alueen työttömille tai työttömyysuhan alaisille 
työnhakijoille sekä alueen työnantajille. 
 
Koulutuksen kokonaiskesto on noin 120 arkipäivää, josta 
n. 100 päivää on työskentelyä yhteistyöorganisaatiossa 
ja n. 20 päivää opiskelua. Tavoitteena on työllistyminen 
yhteistyöorganisaatioon työjakson päätteeksi. 
 
Hakuohje 

1) Lähetä CV:si ja vapaamuotoinen hakemus:         
hakemukset@sykli.fi. Otsikoi sähköpostisi: ”FEC – 
hakemus” 

2) ja täytä hakemus 16.7. alkaen te-palvelut.fi – sivul-
la: www.te-palvelut.fi  haussa oleva työvoima-
koulutus (hakusanaksi ”Sykli”). 

 
Tietoa koulutusaikaisista etuuksista työvoimakoulutuk-
sessa: www.te-palvelut.fi  Työnhakijalle  Työvoima-
koulutus  Taloudellinen tuki.  
  
Lue lisää 

www.te-palvelut.fi  haussa oleva työvoimakoulutus 
(hakusanaksi ”Sykli”). 

https://sykli.fi/Koulutukset/Rekrytoivat-koulutukset/ 
 
 
Lisätietoja tiistaisin klo 10-12 ja torstaisin klo 13-15 
 
16.-27.7.2018   31.7.2018 alkaen 
 
 
 
 
 

KIERTOTALOUDEN ASIANTUNTIJA F.E.C 

Kaisa Annala 
Koulutuskoordinaattori 
yritys- ja urapalvelut 
kaisa.annala@sykli.fi 

 

Tom Ylönen 
Rekrytointiasiantuntija 
yritys- ja urapalvelut 
tom.ylonen@sykli.fi 

 

mailto:info@sykli.fi
http://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
http://www.te-palvelut.fi/
https://sykli.fi/Koulutukset/Rekrytoivat-koulutukset/
mailto:kaisa.annala@sykli.fi
mailto:tom.ylonen@sykli.fi

