
 

   

Hanki osaamista ja työllisty 
PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS  
F.E.C-KOULUTUSOHJELMA 

Mitä ja kenelle? 
Projektit ja kestävä kehitys F.E.C – Further Educated with  
Companies -koulutus on täydennyskoulutus, joka soveltuu kor-
keasti koulutetuille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 
henkilöille, joilla on vahvaa kiinnostusta oman osaamisen ke-
hittämiseen kestävän kehityksen parissa. Soveltuva koulutus-
tausta on esimerkiksi tekninen, luonnontieteellinen, 
ympäristötieteellinen, kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen. 
Myös koulutusta vastaava osaaminen työelämästä hankittuna 
voi olla riittävä pohja osallistumiselle. 

Koulutuksen sisältö  
Projektit ja kestävä kehitys F.E.C-koulutuksessa opiskelija pää-
see perehtymään projektitoimintaan, kiertotalouteen ja kestä-
vän kehityksen mukaiseen toimintaan seuraavissa 
pääteemoissa: 

 Projektityöskentely 
 Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti, joka  

sisältää mm. digitaaliset työkalut ja viestintää 
 Kiertotalouden kokonaiskuva  
 Kiertotalous eri toimialoilla 
 Kiertotalouden liiketoimintamallit  

Miten mukaan koulutukseen?  

✓ Työnhaku TE-toimistossa tulee olla voimassa. TE-toi-
misto tarkastaa, että hakijan on mahdollista osallistua 
ohjelmaan ja tekee esivalinnan hakemusten perus-
teella.  

✓ Sykli haastattelee TE-toimiston hyväksymät hakijat ja 
yhteistyöorganisaation etsiminen voi alkaa. Opiskeli-
japaikan saaminen edellyttää, että hakija löytää so-
pivan yhteistyöorganisaation. Sykli markkinoi 
koulutusta potentiaalisille yhteistyöorganisaatioille. 
Lisäksi kannustamme hakijoita aktiiviseen yhteistyö-
organisaation etsimiseen.  

✓ Yhteistyöorganisaatiot haastattelevat hakijat ja teke-
vät päätöksen yhteistyön aloittamisesta.   

✓ Kun yhteistyöorganisaatio löytyy, opiskelijapaikka vah-
vistuu ja työssäoppiminen voi alkaa.  

Huomioi kaksivaiheinen haku! 

1) Haku TE-toimiston nettisivujen kautta www.te-palve-
lut.fi/koulutushaku. Hakusanana toimii koulutuksen 
numerot: 

Pohjois-Karjala uranumero 701348 
Pohjois-Savo uranumero 701358 
Etelä-Savo uranumero 701352 

2) Hae mukaan heti tai viimeistään 1.10.2021 mennessä. 
Haastattelemme hakijoita koko hakuajan. Lähetä li-
säksi CV ja lyhyt, vapaamuotoinen hakemus peruste-
luineen Sykliin osoitteeseen 
tyovoimakoulutukset@sykli.fi.  
Mainitse otsikossa miltä TE-alueelta haet koulutuk-
seen sekä koulutuksen nimi.   

Aika ja paikka 

Koulutus kestää 120 arkipäivää alkaen 9.11.2021, mutta työ-
jakson voi aloittaa aiemmin. Koulutus koostuu noin 20 koulu-
tuspäivästä sekä noin 100 päivän työjaksosta. Lisäksi 
koulutuksessa on 5 päivän loma.  
 
Koulutus koostuu lähipäivistä, webinaareista, tiimipäivistä 
sekä itsenäisistä etätyöpäivistä. Opiskelijaksi valitun henkilön 
pitää olla tarvittaessa valmis matkustamaan koulutuksen lähi-
päiviin seuraaville paikkakunnille: Kuopio, Mikkeli ja Joensuu. 

Lisätiedot:  
Terhi Liettilä 
asiantuntija, työelämäpalvelut 
p. 046 922 7696, Soittoaika tiistaisin klo 10–12 
terhi.liettila@sykli.fi  

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista 
taloudellisista etuuksista: valtakunnallinen puhelinpalvelu,  

Koulutusneuvonta ma-pe 9:00-16:15, p. 0295 020 702. 

http://www.te-palvelut.fi/koulutushaku
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Kestävään osaamiseen 
SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI  
VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄJÄ JA KOULUTTAJA 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Syklin toimintaa 

TUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 
Ympäristöalan ammattitutkinto 
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 

KONSULTOINTI, TÄYDENNYSKOULUTUS 
Yritysten ja yhteisöjen kestävän kehityksen ja kiertotalouden 
edistäminen  
Opetustoimen henkilöstökoulutus 
Kiinteistöhuollon koulutukset 
Kuljettajien ammattipätevyys (taloudellinen ajaminen, 
ADR…) 
Desinfiointi, vesihygienia 
Tieturva, työturva, ympäristöturvallisuus 

KEHITYSHANKKEITA mm. 
Kiertotaloutta ammattikoulutukseen ja yrittäjyyskasvatuk-
seen 
Rakentamisen kiertotalous kunnissa 
HYPPY 
LuoNetGoes international  
Shops2Hubs 
Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos 

TYÖVOIMAKOULUTUS 
F.E.C 
Tutkintoon valmistava 
Valmennukset  
KEKO 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
ympäristökasvatus, ulkona oppiminen 
vesihuolto, jätehuolto, kestävä kehitys 

TOIMIPISTEET: 
Riihimäki 
Helsinki 
Tampere  

 

OMISTAJAT: 
• Hyria -säätiö  
• TTS Työtehoseura  
• Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 
• Palvelualojen ammattiliitto PAM 

 

PERUSTETTU 
2002  

 

HENKILÖSTÖ 
46 

SYKLI tunnetaan työelämän kestävän kehityksen edelläkävijänä. Seuraamme laajasti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja 
ilmastoon liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta, ratkaisuja ja osaamistarpeita. Sovellamme koulutuksissamme ja 
kehittämispalveluissamme uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä asiakkaidemme hyödyksi. 

Opiskelijamme ovat aikuisia, eri aloilla toimivia ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tarjoamme tutkintokoulutusta, rekrytoivia 
koulutusohjelmia, täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä koulutuksia, kuten kortti- ja 
pätevyyskoulutuksia. Räätälöimme henkilöstökoulutukset asiakasorganisaation tarpeiden mukaisesti ja huomioimme opiskelijamme 
yksilöllisesti. www.sykli.fi  

 

http://www.sykli.fi/

