PIENI TAI SUURI YRITYS – YMPÄRISTÖOSAAVA AMMATTILAINEN
TUKEE OSAAMISTA JA ASIAKASVIESTINTÄÄ
MONI YRITYS JA AMMATTILAINEN KAIPAA KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ, ALAKOHTAISTA TIETOA
YMPÄRISTÖVASTUULLISISTA TOIMINTATAVOISTA. UUSI YMPÄRISTÖOSAAVA AMMATTILAINEN
-VERKKOPALVELU TARJOAA SITÄ NYT KUUDELLA TOIMIALALLA. YHDESSÄ YRITYSTEN KANSSA
KEHITETTY PALVELU SOPII YHTÄ HYVIN PIENILLE KUIN SUURILLEKIN YRITYKSILLE.

PIENET YRITYKSET:
HENKILÖSTÖN OSAAMINEN VIE YRITYSTÄ ETEENPÄIN
Asiakkaiden ympäristötietoisuus ja vaatimukset kasvavat jatkuvasti.
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelun avulla yritys voi kehittää
toimintaansa työntekijöiden osaamisen kautta. Palvelu tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa ja osaamistestin yrityksen toimialalta. Se
vapauttaa yrityksen omia resursseja.
Ammattilaiset perehtyvät aineistoon ja suorittavat osaamistestin itsenäisesti. ”Kun henkilöstön osaaminen lisääntyy, herää kehittämisideoita. Kannustamme työyhteisöjä keskusteluun ja yhteisen työn kehittämiseen”, sanoo verkkopalvelusta vastaava Minna Myllykoski Suomen
ympäristöopisto Syklistä. ”Kehittämisen tueksi palvelussa on esimerkiksi tarkistuslistoja, joita vasten yritys voi peilata toimintaansa.”

KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ YMPÄRISTÖTIETOA KUUDELLE ALALLE







Kiinteistönhoitoala
Kone- ja metalliala
Puhdistuspalveluala
Rakennusala
Ruokapalveluala
Sosiaali- ja terveysala

Itseopiskeluaineisto ja osaamistesti
ovat verkossa vapaasti käytettävissä.
Testin suoritettuaan työntekijä saa
osaamistodistuksen.

SUURET YRITYKSET: VAUHTIA TOIMINTAJÄRJESTELMÄÄN
Suurissa ja keskisuurissa yrityksissä käytetään usein toimintajärjestelmää laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinnassa. Haasteena
voi olla ympäristöasioiden konkretisointi ja motivointi henkilöstölle.
Arkea, Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja. Yritys on alallaan LounaisSuomen suurin.

Lisäetuja
yrityksille
Lue lisää
kääntöpuolelta!

Arkea käyttää Ympäristöosaava ammattilainen -palvelua kolmella
toimialalla: kiinteistönhoitoalalla, puhdistuspalvelualalla ja ruokapalvelualalla. ”Valmiiksi mietittyä aineistoa on helppo käyttää henkilöstömme perehdytyksessä ja koulutuksissa”, sanoo ympäristövastaava
Jukka Leino Arkeasta.
”Aineisto edistää työntekijöiden vastuullista asennetta ja käytännön
osaamista. Usein kyse on pienistäkin toimintatapojen muutoksista,
joilla on kuitenkin suuri merkitys yritykselle ja ympäristölle. Yritykselle hyödyt koituvat esimerkiksi säästöjen, ympäristöriskien minimoinnin ja hyvän maineen kautta.”
PIENI TAI SUURI – ASIAKAS ARVOSTAA YMPÄRISTÖOSAAMISTA
Kun 90 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut osaamistestin, yritys
saa osaamistodistuksen, jota se voi käyttää asiakasviestinnässään.
Todistus kertoo sitoutumisesta henkilöstön kouluttamiseen ja toiminnan kehittämiseen ympäristöasioissa.
”Tämä on kestävää kehitystä käytännössä. Suuri joukko ammattilaisia on jo suorittanut osaamistestin”, toteaa Minna Myllykoski. ”Sen
päälle ymmärtävät niin yritykset, ammattilaiset kuin asiakkaatkin.”
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kertyvät. Kun 90 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut osaamistestin, yritys saa osaamistodistuksen, jota se voi käyttää asiakasviestinnässään.

LISÄETUA YRITYKSILLE
Halutessaan kehittää henkilöstönsä
osaamista yritys voi perustaa palveluun
tilin, jonka kautta on helppo seurata
suoritusten kertymistä.
Kun 90 prosenttia henkilöstöstä on läpäissyt osaamistestin, yritys saa organisaatiokohtaisen osaamistodistuksen.
Suunnitteilla on myös viestintäaineistoa, jota yritykset voisivat käyttää viestinnässään asiakkailleen ja muille
sidosryhmilleen.
Jos yrityksellä on useita toimipisteitä tai
paljon henkilöstöä, kannattaa perustaa
alatilejä. Tällöin suorituksia voi kerätä
yksikkökohtaisesti. Jos yritys toimii useammalla toimialalla, esimerkiksi kiinteistönhoitoalalla ja puhdistuspalvelualalla, se perustaa toimialakohtaiset
tilit.
Tarjoamme yrityksille alakohtaista koulutusta, jonka tavoitteena on henkilöstön ympäristöosaamisen ja yrityksen
toiminnan kehittäminen. Jo pieni taloudellinen ja ajankäytöllinen investointi voi tuoda yritykselle säästöjä
esimerkiksi jätehuollossa, hankinnoissa
ja energiankulutuksessa.
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