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Kehitä ympäristöliiketoiminnan taitojasi.

Opi mitä yritys tarvitsee kansainvälistyäkseen.

Työllisty koulutusohjelman kautta.

Koulutuksen 
rakenne ja
sisältö

Hakemus Taustatietojen, koulutuksen, työkokemuksen sekä kehittämistavoitteiden kartoitus

HEKS Kehittämistavoitteeseen pääsemisen edellytykset ja keinot, kehittämishankkeen 
 suunnitelma (tavoitteellisuus, organisaation kehittämisen näkökulma mukana)

Johdatus
opiskeluun

Kohdmaiden 
ympäristökysymyk-
set ja ympäristö-
markkinat

Yritysten
kansain-
välistyminen

Rahoitus-
instru-
mentit

Ympäristö-
palvelujen
tuotteistus
ja vienti

Oman osaami-
sen tunnista-
minen ja 
markkinointi

Työssä oppiminen
Kehittämishankkeen työstäminen
Työpakkaohjaaja (mentori) ja tutori, vertaisparit + osallistuja -tapaamiset
Tehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisryhmätyöskentely

Tilannekatsaus Tilannekatsaus

P
äätö

sse
m

in
aari

Yhteistyö-
organisaa-
tioiden 
esittely

Ympäristöyritysten kansainvälistymiskoulutuksessa 
saat valmiuksia suomalaisen ympäristöosaamisen 
viennin edistämiseen ja liiketoiminnan laajentamiseen. 
Kansainvälistymisen kohdemaita ovat uudet EU-maat 
ja lähialueet esim. Venäjä. 

Tutustut seuraaviin aiheisiin:
• Projektinhallinta
• Tarvekartoituksen laatiminen
• Uusien EU-maiden ja lähialueiden ympäristö-
 kysymykset ja EU-ohjelmat
• Yrityksen kansainvälistymisen perusteet
• Kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden 
 ja rahoitusmahdollisuuksien esittely
• Ympäristökonsultointipalveluiden tuotteistaminen
• Innovaatiotoiminnan edistäminen
• Tuotekehitys ja kaupallistaminen

Aalto PROn ja Uudenmaan TE-toimiston järjestämän 
F.E.C.-koulutuksen (Further Educated with Companies) 
aikana työskentelet yhteistyöyritysten kehittämistehtä-
vissä. Näin pääset soveltamaan uutta tai sinulla jo 
olevaa kansainvälistä - tai liiketoimintaosaamista.

Yhteistyöyrityksen osaamisalueina voivat olla esimerkiksi: 
vihreä ICT (tieto- ja viestintäteknologian käyttö kestävän 
kehityksen edistämiseen), ympäristöteknologia energia- 
ja materiaalitehokkuus tai ympäristöliiketoiminta.

Kehittämiskohteena voi olla esimerkiksi jokin 
seuraavista:
• Yrityksen kansainvälistymispolun suunnittelu
• Yrityksen tarvekartoitus
• Markkinointikanavien ja kohderyhmien kartoitus
• Toimintamallin kehittäminen
• Yhteistyökumppanien kartoitus ja verkostot
• Konsultointi 
• Yritysten ympäristöhankkeen kehittäminen
• Rahoituksen hakeminen ja markkinointi

Kenelle

Koulutukseen voivat hakea teknillisen, kaupallisen 
tai luonnontieteellisen akateemisen tai AMK-tutkinnon
suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset. 
Hakijoilla tulee olla hyvä suomen ja englannin kielen
taito. Kohdemaiden (uudet EU-maat ja niiden lähialueet) 
kielten hallinta katsotaan eduksi. Yritysyhteistyöpaikka 
on edellytys koulutukseen pääsemiseksi.



Työskentely yhteistyöyrityksissä

Koulutus alkaa 29.4.2013 ja kestää kuusi kuukautta. 
Koulutukseen valitut työskentelevät yhteistyöyrityksissä 
noin 80 % ohjelman ajasta. Sen ajaksi solmitaan koulu-
tussopimus osallistujan, yhteistyöyrityksen ja Aalto 
PROn välillä. Koulutussopimuksen aikana yritykset 
eivät maksa osallistujille palkkaa, vaan hänelle voidaan 
maksaa työttömyysturvaa ja kulukorvausta.

Osallistujat toteuttavat yhteistyöyritykseen kehittämis-
projektin, jossa syvennytään kansainvälistymiseen 
yrityksen näkökulmasta ja jota työstetään koko koulu-
tuksen ajan.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jonka 
keskiössä ovat yhteistyöyrityksen kehittämiseen tähtää-
vät tehtävät mm. kehittämishankkeen muodossa. Tavoit-
teena on, että kehittämishanke näkyy sekä yksilön että 
yrityksen osaamisen kehittymisenä.

Toteuttamista tukevat lähipäivien tietoaines, teema-
tehtävät, vertaisryhmätyöskentely, yhteydenpito ja 
tapaamiset ohjaajien kanssa sekä itsenäinen opiskelu 
mm. alan kirjallisuuteen, tutkimustuloksiin ja muihin 
tietolähteisiin perehtyen.

Koulutusohjelma koostuu lähipäivistä (20 pv), työssä 
oppimisesta yhteistyöyrityksessä sekä mahdollisesta
ulkomaan jaksosta, josta sovitaan erikseen yhteistyö-
yrityspaikan kanssa.

Koulutusjaksojen pääsisällöt on kerrottu koulutuksen 
rakennekuvassa.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kasvua kansainvälistymällä – ympäristöstä liiketoimintaa

Haku ja valinta koulutukseen
Koulutukseen haetaan oman TE-toimiston kautta 
tai www.mol.fi-sivustolla olevalla sähköisellä haku-
lomakkeella. Koulutusnumero on 645171. Haku 
koulutukseen päättyy 15.3.2013. Erillinen ansioluettelo 
lähetetään osoitteeseen paivi.anttonen@aalto.fi. 
Hyväksytyt hakijat kutsutaan info- ja haastattelutilai-
suuteen. Haastattelujen perusteella käynnistetään 
yhteistyöyrityksen etsintä yhdessä hakijan kanssa. 
Yrityspaikan löytyminen on edellytys koulutusohjel-
maan osallistumiselle.

HUOM! Koulutukseen kannattaa hakea mahdollisim-
man nopeasti. Ryhdymme etsimään hakijalle sopivia 
yhteistyöyrityksiä heti, kun hänet on hyväksytty koulu-
tukseen.

Koulutus on kurssilaiselle maksutonta.

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa 
työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksen ajalta osal-
listujalle voidaan maksaa työttömyysturvaa ja kulu-
korvausta. Lisätietoja saat Työ- ja elinkeinoministeriön
Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma-pe 9–17 
tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutuspaikka
Koulutus järjestetään Aalto-yliopiston tiloissa 
pääkaupunkiseudulla. 

Lisätietoja
aaltopro.fi/kv-ymparisto

Päivi Anttonen 
puh. 040 737 5968
s-posti paivi.anttonen@aalto.fi

Työssä oppiminen
Kehittämishankkeen työstäminen
Työpakkaohjaaja (mentori) ja tutori, vertaisparit + osallistuja -tapaamiset
Tehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisryhmätyöskentely

QR Code



Aalto PRO
Aalto-yliopiston koulutusyksikössä, Aalto PROssa, 
valmennetaan sekä uusia että kokeneita osaajia 
alansa edelläkävijöiksi.

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille 
rakentuva kansainvälinen yliopisto, jossa tiede 
ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden.
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