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Etsimme korkeasti koulutetuille opiskelijoillemme ilmas-
tonmuutoksen osaamiseen, materiaalitehokkuuteen ja kes-
tävän kehityksen edistämiseen liittyviä koulutussopimus-
paikkoja. Tule yhteistyöyritykseksi ja valitse oma asiantun-
tijasi opiskelijoiden joukosta. Maksuttomaan ohjelmaan 
mah-tuu 15 opiskelija-yritysparia. 

 
Onko yrityksenne resurssitehokkuudessa kehitettävää ja 
sen edistämiseksi tarvittaisiin lisää osaavia tekijöitä - mie-
lellään edullisesti ja riskittömästi? Uudenmaan alueen 
yrityksillä on nyt mahdollisuus saada korkeasti koulutettu 
osaaja puoleksi vuodeksi edistämään organisaation mate-
riaalitehokkuutta ilman työnantajavelvoitteita. 

Tässä koulutuksessa opiskelijat suorittavat Ympäristöalan 
erikoisammattitutkinnon, joka muodostuu neljästä osasta:   

1. Resurssitehokkuuden asiantuntijana toimiminen  
2. Ympäristöalan kehittämishankkeen toteuttaminen  
3. Työyhteisössä toimiminen  
4. Toiminnan kehittäminen kestävällä tavalla  

Tavoitteena on opiskelijan työllistymismahdollisuuksien para-
neminen sekä mahdollinen työllistyminen yhteistyöyritykseen 
koulutussopimusjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo ko-
keneita tai vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita 
eri aloilta. Heillä voi olla osaamista esimerkiksi kestävän kehi-
tyksen, kemian, ympäristöalan, biotekniikan, elintarvikealan ja 
tuotantotalouden aloilta. Osallistujat ovat valikoituneet kaksi-
vaiheisen hakuprosessin aikana.  
 

Koulutusohjelman kesto  
Koulutusohjelma kestää 7 kuukautta välillä 6.9.2019 –
3.4.2020. Koulutusohjelma jakaantuu yrityksessänne tapahtu-
vaan työjaksoon, sekä Syklin järjestämään opetukseen, jota on 
noin 20 päivää. Viisipäiväisessä työviikossa päivittäinen työai-
ka on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin työpäivän pituinen.  
 
Edut yrityksellenne  
Opiskelijat toteuttavat yritykselle materiaalitehokkuuteen 
liittyvän kehittämishankkeen, joka määritellään yrityksen 
omien tarpeiden lähtökohdat huomioiden ja he työskentelevät 
asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja pal-
kanmaksuvelvoitetta.  

Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta yri-
tykselle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta 
koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden riskittömäm-
pään ja veloituksettomaan rekrytointiin koulutusohjelman 
päätteeksi. Vastaavista koulutuksista on jo olemassa pal-
jon positiivisia kokemuksia.  
 
Koulutussopimus  
Koulutussopimus on kirjallinen määräaikainen sopimus 
osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtä-
vien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen 
rinnalla opiskelujen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista 
kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteis-
työssä yrityksen edustajan kanssa. 

Lisätietoja: 

Terhi Liettilä  
terhi.liettila@sykli.fi 
046 922 7696  

Kaisa Annala  

kaisa.annala@sykli.fi  
0505 744 755 
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