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PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS F.E.C-KOULUTUS 
VARSINAIS-SUOMI, yritys-esite 

Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtä-
viin; tuomaan lisää resurssia kestävän kehi-
tyksen ja kiertotalouden kehittämistyöhön? 

Helppo tapa löytää hyvä osaaja yritykseenne 
 
Etsimme työjaksopaikkoja maaliskuussa 2021 Varsinais-Suo-
messa alkavaan koulutusohjelmaamme. Ohjelmaan mahtuu 
20 opiskeli-ja-yritysparia. Koulutukseen osallistuja voi aloittaa 
yritysjakson sopivan yhteistyöyrityksen löydyttyä. 
 
F.E.C-koulutusohjelmamme (Further Educated with Compa-
nies) tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien osaa-
jien työllistymistä ja tuoda sekä heille että yrityksellenne 
kestävän liiketoiminnan osaamista. 

Osaajamme ovat jo kokeneita tai vasta työuransa alkupäässä 
olevia asiantuntijoita eri aloilta. Heillä on kokemusta tekniikan, 
luonnontieteiden, ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden, kaupalli-
sen alan tai viestinnän monipuolisista tehtävistä. Osallistujat 
valikoituvat hakuprosessin aikana. 

Edut yrityksellenne  

• asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen  

• kehittämisresursseja kestävään kehitykseen ja kiertota-
louteen  

• ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta koulutusajalta  

• normaalia pidempi koeaika   

• mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan rek-
rytointiin koulutusohjelman päätteeksi 

Tule yhteistyöyritykseksi  
Tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen työllistämiseen täh-
täävistä koulutuksista on jo olemassa paljon positiivisia koke-
muksia. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta,  

 

vaikka F.E.C-koulutusohjelma tähtää uusien työpaikkojen löy-
tymiseen. Ohjelmaan mahtuu noin 20 opiskelija-yritysparia. 
Koulutukseen osallistuja voi aloittaa yritysjakson sopivan parin 
löydyttyä. 

Kesto, sisältö ja kustannukset  
Koulutusohjelman kokonaiskesto on 120 päivää, joka jakaan-
tuu yrityksessänne tapahtuvaan työjaksoon (100 pvä), sekä 
Syklin järjestämään opetukseen (20 pvä). Lisäksi koulutuksessa 
on 5 päivän loma. Ohjelma alkaa työjaksopaikassa maalis-
huhtikuussa 2021.  

Koulutuksen pääteemat ovat:  

o Projektityöskentely 
o Kiertotalous 
o Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka si-

sältää mm. digitaaliset työkalut ja viestintää 

Opiskelijat voivat toteuttaa yritykselle esimerkiksi: jonkin pro-
jektin, kehittämishankkeen tai he työskentelevät muussa asi-
antuntijatehtävässä yrityksessä ilman työnantaja- ja 
palkanmaksuvelvoitetta. 

Yritys osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä 
6000 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden ohjelman 
ajalta.  
 
Ota rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan lisää! 
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