
 

   

Karjalasta kajahtaa nyt Savoon asti 
PROJEKTIT JA KESTÄVÄ KEHITYS  
F.E.C-KOULUTUSOHJELMA 

Helppo tapa löytää hyvä osaaja yritykseenne! 
Tarvitsetteko asiantuntijoita projektitehtäviin? kehittämään 
tai vahvistamaan kestävän kehityksen näkökulmaa liiketoimin-
taanne? F.E.C –koulutusohjelmamme (Further Educated with 
Companies) tavoitteena on tukea työmarkkinoille vapautuvien 
osaajien 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.  
 
Organisaatio ja osaaja määrittelevät yhdessä työtehtävät, 
jotka vastaavat organisaation tarpeisiin ja tukevat osaajan ke-
hittymistä. Osaajat voivat esimerkiksi toteuttaa kiertotalouden 
teeman liittyvän kehittämishankkeen tai muun projek-
tin/hankkeen. He työskentelevät muissa asiantuntijatehtävissä 
organisaatiossa.   

Edut yrityksellenne:  

✓ asiantuntijaosaamista kohdennettuun tarpeeseen 
✓ kehittämisresursseja kestävään kehitykseen ja kierto-

talouteen 
✓ ei työnantaja- eikä palkanmaksuvelvoitetta  

koulutusajalta   
✓ normaalia pidempi koeaika   
✓ mahdollisuus riskittömämpään ja veloituksettomaan 

rekrytointiin 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 löytymiseen.  

 

Ohjelmaan mahtuu 12 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 marras-joulukuussa 2021. 

Koulutuksen pääteemoja ovat:  

1. Projektin toteuttaminen ja raportointi 
2. Kiertotalouden kokonaiskuva 
3. Kiertotalous eri toimialoilla 
4. Kiertotalouden liiketoimintamallit 
5. Asiantuntijan ajankohtainen osaamispaketti 
(mm. digitaaliset työkalut ja viestintä) 

Opiskelijat voivat toteuttaa yritykselle kehittämishankkeen tai 
he työskentelevät muussa asiantuntijatehtävässä yrityksessä 
ilman työnantaja- ja palkanmaksuvelvoitetta. 

Yritys osallistuu opiskelijan koulutuskustannuksiin yhteensä  
6 000 eurolla (+ alv 24 %), koko puolen vuoden ohjelman 
ajalta. 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää! 
Terhi Liettilä 
terhi.liettila@sykli.fi 
046 922 7696 
Lisätietoja nettisivuiltamme:  
www.sykli.fi/palvelut/osaajia-yrityksille/  

*F.E.C-ohjelma (Further Educated with Companies) on 
työvoimakoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä ELY-

keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Ohjelma on suunnattu kor-
keakoulutetuille työnhakijoille. Tavoitteena on uusien työpaik-
kojen löytyminen ja työnhakijoiden työllistyminen.    

mailto:terhi.liettila@sykli.fi
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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/

