
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

     

TARVITSETTEKO ASIANTUNTIJOITA KEHITTÄMÄÄN LAATUA JA VAHVISTAMAAN 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMAA LIIKETOIMINNASSA? 

 
 

 

 

 

Etsimme korkeasti koulutetuille opiskelijoillemme 
laatu-, ympäristö- ja turvallisuustyöhön liittyviä kou-
lutussopimuspaikkoja. Tule yhteistyöyritykseksi ja 
valitse oma asiantuntijasi opiskelijoiden joukosta. 
Maksuttomaan ohjelmaan mahtuu 20 opiskelija –  
yritysparia.  
 

  Koulutuksemme tavoitteena on tukea työmarkki-

noille vapautuneiden osaajien työllistymistä ja tuoda 

yritykseenne resurssia toimintajärjestelmien kehittä-

miseen. 

  Tässä koulutuksessa opiskelijat suorittavat Ympäris-

töalan erikoisammattitutkinnon ja hankkivat osaa-

mista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana 

toimimiseen. Opiskelijoille ohjelma on tutkintoon joh-

tavaa koulutusta. Tavoitteena on opiskelijan työllisty-

mismahdollisuuksien paraneminen sekä mahdollinen 

työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopimus-

jakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai 

vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri 

aloilta. 

 

Koulutusohjelman kesto   
  Ohjelma kestää 10 kk välillä 4.3. – 31.12.2019. Kou-

lutusohjelma jakaantuu yrityksessänne tapahtuvaan 

työjaksoon, sekä Syklin järjestämään opetukseen (35 

pv). Viisipäiväisessä työviikossa päivittäinen työaika on 

lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pitui-

nen. Myös osa-aikainen työ voi tulla kyseeseen. Opis-

kelijoilla on viikon loma heinäkuussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Edut yrityksellenne 
 

Opiskelijat toteuttavat yritykselle laatu-, ympäristö- 

tai työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään liitty-

vän kehittämishankkeen ja työskentelevät asiantunti-

jatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja palkan-

maksuvelvoitetta.   

 
Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksuton-ta 

yritykselle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuut-ta, 

mutta koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden ris-

kittömämpään ja veloituksettomaan rekrytointiin kou-

lutusohjelman päätteeksi.  
 

Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen koulutuk-

sista on jo olemassa paljon positiivisia kokemuksia. 

Osallistujat ovat valikoituneet kaksivaiheisen haku-

prosessin aikana.   
  
Koulutussopimus  
Koulutussopimus on kirjallinen määräaikainen sopi-

mus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön 

työtehtävien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat 

yrityksen rinnalla opiskelujen ajan. SYKLI vastaa siitä, 

että osaamista kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa 

opiskelijaa yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa. 

 
 
Koulutuksen sisältö 

• Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla 

• Työyhteisössä toimiminen 

• Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttami-

nen 

• Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaa-

misalan koulutusohjelma  

• Johdatus kiertotalouteen 

• Johdatus ilmastonmuutokseen 

Koulutussopimusten järjestelyt  
 
 
 
 
 
Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Minna Myllykoski  
Kouluttaja, Kestävä kehitys 

ja johtaminen 

minna.myllykoski@sykli.fi 

040 740 6028 

 

Kaisa Annala 

Koulutuskoordinaattori 

Yritys- ja urapalvelut  

kaisa.annala@sykli.fi 

050 5744755 

 

LAATU,- YMPÄRISTÖ,- JA TURVALLISUUSVASTAAVANA TOIMIMINEN 
Uudellamaalla keväällä 2019 


