
 

 

Koulutuksesta opiskelija yritykselle 
 
 
Etsimme korkeasti koulutetuille opiskelijoillemme koulutussopimuspaikkoja. Koulutussopimuspai-
kan tarjoaminen on maksutonta yritykselle. Tule yhteistyöyritykseksi ja valitse oma asiantuntijasi 
opiskelijoiden joukosta. Ohjelmaan mahtuu 15 opiskelija- yritysparia.  
 
Koulutus kestää 3 - 4,5 kuukautta ja sen tavoitteena on tukea opiskelijoiden työllistymistä sekä tuoda 
yritykseenne resurssia energia- tai materiaalitehokkuuden kehittämiseen. Tässä koulutuksessa opis-
kelijat hankkivat pätevyyden toimia resurssitehokkuuden asiantuntijana sekä ympäristöalan kehittä-
mishankkeen toteuttajana. Opiskelijoille ohjelma on tutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoitteena on 
opiskelijan työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen työllistyminen yhteistyöyri-
tykseen koulutussopimusjakson päätteeksi. 
 
Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. Heil-
lä on aiempaa osaamista esimerkiksi tekniseltä, luonnontieteelliseltä tai kaupalliselta alalta. 
 
Koulutusohjelman kesto  
Koulutusohjelma kestää 4,5 kk välillä 15.8. – 31.12.2018. Koulutusohjelma jakaantuu yrityksessänne 
tapahtuvaan työjaksoon, sekä Syklin järjestämään opetukseen. Viisipäiväisessä työviikossa päivittäi-
nen työaika on noin 7,5 tuntia. 
 
Edut yrityksellenne 
Opiskelijat toteuttavat yritykselle energia- tai materiaalitehokkuus kartoituksen ja kehittämis-
suunnitelman ja työskentelevät asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkanmaksu-
velvoitetta.  
 
Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden riskit-
tömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. 
 
Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuk-
sia. Osallistujat ovat valikoituneet kaksivaiheisen hakuprosessin aikana.  



 
 
 
 
 
Koulutussopimus 
Koulutussopimus on kirjallinen määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytän-
nön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimustyöpaikan tarjoaja seuraa ja raportoi koulutuksen jär-
jestäjälle. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla opiskelujen ajan. SYKLI vastaa siitä, että 
osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa. 
  
Koulutusohjelma 
Opiskelijat tekevät koulutuksessa energia- tai materiaalitehokkuuden kartoituksen ja kehityssuunni-
telman valitussa toimintaympäristössä koulutussopimuspaikassa, yleensä tällainen on yritys tai julki-
sen sektorin toimija, kuten kunta. Koulutuksen sisältönä ovat: 
 

 Mitä on resurssitehokkuus? 

 Kestävät hankinnat  

 LEAN  

 Energiatehokkuus  

 Materiaalivirtojen kartoittaminen  

 Kehittämisprojektin suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi 

 Tehokas työnhaku 
 
OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TÄSTÄ MAHDOLLISUUDESTA.  
 
YHTEYSHENKILÖT: 
 

Timo Lahti, toimii Syklissä kouluttajana vastuualueenaan energiatehokkuus ja kestävä 
kiinteistöhuolto. Hän on tämän koulutuksen vastuukouluttaja. timo.lahti@sykli.fi puh. 050 3083 688 

 
 

Tom Ylönen toimii Syklissä rekrytointiasiantuntijana vastuualueinaan työjaksopaikko-
jen ja koulutussopimuspaikkojen kanssa tehtävä yhteistyö sekä erilaiset työnhakuun liittyvät valmen-
nukset ja koulutukset. tom.ylonen@sykli.fi puh. 040 557 1575  
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