
 
 

 

Yritykselle 
 

Etsimme korkeasti koulutetuille tai 
vastaavat taidot työelämästä hank-

kineille opiskelijoillemme laatu-, 
ympäristö- ja turvallisuustyöhön liit-

tyviä koulutussopimuspaikkoja. 
Lähde yhteistyöyritykseksi ja valitse 

sopiva asiantuntija opiskelijois-
tamme.  

Suomen ympäristöopisto SYKLI 
info@sykli.fi 

050 529 6428 
 sykli.fi  

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

Suomen ympäristöopisto Syklin järjestämä Kestävän kehityksen 
johtaminen – Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaavana toi-
miminen -koulutus syventää osallistujien osaamista toiminta-
järjestelmien kehittämiseksi. Koulutus tukee työmarkkinoille 
vapautuneiden osaajien työllistymistä ja tuo yritykseenne uutta 
osaamista. Koulutuksessa opiskelijat suorittavat ympäristöalan 
erikoisammattitutkinnon (YAEAT) ja hankkivat osaamista laatu-, 
ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta sekä niitä ohjaavista jär-
jestelmistä. Koulutus lisää opiskelijan valmiuksia toimia HSEQ-
tehtävissä. 
 
Koulutusohjelman kesto 
Ohjelman kesto on 7.2. – 3.11.2023. Koulutusohjelma jakaan-
tuu yrityksessänne tapahtuvaan työssäoppimiseen ja Syklin jär-
jestämään koulutukseen. Viisipäiväisessä työviikossa 
päivittäinen työaika on lähtökohtaisesti yrityksen normaalin 
työpäivän pituinen. Myös osa-aikainen työskentely voi tulla ky-
seeseen. 
 
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. 

 

Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden opiskelijan kou-
luttamiseen yrityksen tarpeiden mukaan sekä opiskelijan 
rekrytointiin koulutusohjelman päätteeksi. Yrityksellä ei 
ole rekrytointivelvollisuutta ja koulutussopimuspaikan tar-
joaminen on maksutonta yritykselle. 

 

Syklillä on tämän tyyppisistä kestävän kehityksen työvoi-
makoulutuksista yli 10 vuoden kokemus. Opiskelijat ja yh-
teistyöorganisaatiot ovat olleet tyytyväisiä 
koulutuksiimme.  Opiskelijat valitaan kaksivaiheisen haku-
prosessin 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. 

 

Yhteystiedot: 
 
Henri Annila, työjaksopaikat 
henri.annila@sykli.fi 
050 343 8980 

Terhi Yli-Pirilä, koulutuksen sisältö  
terhi.yli-pirila@sykli.fi  
050 339 0382 
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