
 

 

 

Yritykselle 
 

Etsimme korkeasti koulutetuille 
opiskelijoillemme laatu-, ympäristö- 
ja turvallisuustyöhön liittyviä koulu-
tussopimuspaikkoja. Lähde yhteis-

työyritykseksi ja valitse sopiva 
asiantuntija opiskelijoistamme. 

Maksuttomaan ohjelmaan mahtuu 
19 opiskelija-yritysparia. 

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
info@sykli.fi 

050 529 6428 
 sykli.fi  

KESTÄVÄN KEHITYKSEN JOHTAMINEN 
Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toimiminen 
TYÖVOIMAKOULUTUS UUDELLAMAALLA 2021 

Koulutuksemme tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautu-
neiden osaajien työllistymistä ja tuoda yritykseenne resurssia 
toimintajärjestelmien kehittämiseen. Tässä koulutuksessa opis-
kelijat suorittavat Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ja 
hankkivat osaamista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtami-
sesta, -järjestelmistä ja -vastaavana toimimisesta. Opiskelijoille 
ohjelma on tutkintoon johtavaa koulutusta. Tavoitteena on 
opiskelijan työllistymismahdollisuuksien paraneminen sekä 
mahdollinen työllistyminen yhteistyöyritykseen koulutussopi-
musjakson päätteeksi. Opiskelijamme ovat jo kokeneita tai 
vasta työuransa alkupäässä olevia asiantuntijoita eri aloilta. 
 
Koulutusohjelman kesto 
Ohjelman kesto on 1.3.–31.12.2021. Koulutusohjelma jakaan-
tuu yrityksessänne tapahtuvaan tavoitteelliseen työssäoppimi-
seen ja Syklin järjestämään koulutukseen. Viisi-päiväisessä 
työviikossa päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen 
normaalin työpäivän pituinen. Myös osa-aikainen työskentely 
voi tulla kyseeseen. Opiskelijoilla on viikon loma heinäkuussa. 
 
Koulutuksen sisältö 

• Kestävä kehitys ja sen johtaminen  

• Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentami-
nen ja kehittäminen  

• Asiantuntija kehittäjänä: fasilitointi, viestintä ja koulutta-
minen sekä prosessien kehittäminen 

• Ajankohtaista kiertotaloudesta ja ilmastonmuutoksesta. 

Edut yrityksellenne  
Opiskelijat toteuttavat yritykselle laatu-, ympäristö- tai 
työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään tai  
-ohjelmaan liittyvän kehittämishankkeen ja työskentelevät 
asiantuntijatehtävissä yrityksessä ilman työnantaja- ja pal-
kanmaksuvelvoitetta. 

 

Koulutussopimuspaikan tarjoaminen on maksutonta yri-
tykselle. Yrityksellä ei ole rekrytointivelvollisuutta, mutta 
koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden veloituksetto-
maan ja riskittömämpään rekrytointiin koulutusohjelman 
päätteeksi. 

 

Syklillä on tämän tyyppisistä korkeasti koulutettujen kou-
lutuksista yli 10 vuoden kokemus ja ne ovat olleet pidet-
tyjä. Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen hakuprosessin 
kautta. 

 
Koulutussopimus 
Koulutussopimus on kirjallinen, määräaikainen sopimus 
osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtä-
vien yhteydessä. Syklin asiantuntijat kulkevat yrityksen rin-
nalla opintojen ajan. SYKLI vastaa siitä, että osaamista 
kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa yhteis-
työssä yrityksen edustajan kanssa. 

 

Koulutussopimusten järjestelyt 
Emmi Sarttila, Koulutuskoordinaattori, Yritys- ja urapalvelut 
emmi.sarttila@sykli.fi, 040 711 7171 

Minna Myllykoski, Kouluttaja 
minna.myllykoski@sykli.fi, 040 740 6028 
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