
Saumatonta osaamista tekstiili- ja muotialalle (20 op) 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää saavutetta-
vaa koulutustarjontaa palvelemaan työelämän 
muuttuneita tarpeita. Koulutustarjontaa kehite-
tään palvelumuotoilun toimintamallia hyödyntä-
en. Koulutuksella vahvistetaan tekstiili- ja muo-
tialan opettajien kestävän kehityksen osaamista ja 
monipuolistetaan digitaalista osaamista. 

 

Moduulit: 

• Kehittyvä tekstiili- ja muotiala 3 op 

• Työelämäläheisyys ja koulutuksen kehittäminen 
7 op 

• Tekstiili- ja muotialan koulutustarjonnan ke-
hittäminen 10 op 

Tarkemmat sisällöt sivulla 2. 
 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen (toinen 
aste) tekstiili- ja muotialan opetushenkilöstö.  
 

Vastuukouluttaja: HAMK Ammatillisen opettajakor-
keakoulun asiantuntija Satu Aarnio. 

Toteutustapa: Monimuotototeutus. Koulutus sisäl-
tää ennakkotehtävän, työelämäjakson, 7 koulutus-
päivää sekä omaan työhön liittyvän ohjatun kehittä-
mistehtävän. 

 

Koulutusaika ja -paikka: 9.5.2023-5.11.2024 

9.5.2023 klo 14-16 Aloituswebinaari 
6.-7.9.2023 klo 9-16 Hämeenlinna 

Syksy 2023 työelämäjaksot 

31.1.2024 klo 9-16 koulutuspäivä  
18.4.2024 klo 9-16 koulutuspäivä 

25.9.2024 klo 9-16 koulutuspäivä 

6.-7.11.2024  klo 9-16 Hämeenlinna 

Lisäksi sovitusti digitukea ja ohjauswebinaareja. 
Koulutuspäivien toteuttamispaikat sovitaan osallis-
tujien kanssa syyskuun tapaamisessa. 
 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN: 
www.hamk.fi/up 

Tiedustelut:  
Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä,  
040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi  

Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen                       
050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi 

 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden pal-
velukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää 
työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työ-
voiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa 
ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja 
elinkeinoministeriö. 

MAKSUTON KOULUTUS 
TEKSTIILI– JA MUOTIALAN 
OPETTAJILLE! 

HAKUAIKA 8.3.-30.4.2023 

https://www.hamk.fi/hamk-up-jatkuva-oppiminen/opetus-ja-kasvatusala/


Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

 

Kehittyvä tekstiili- ja muotiala 3 op 

• Alan rakennemuutos 

• Vihreä siirtymä, kiertotalous, kestävä tekstiilite-
ollisuus, vuokraustoiminta, toimintaprosessien 
ja palveluiden vastuullinen kehittäminen 

• Digitaalinen tuotepassi  

• Yritysten osaamistarve  

 

Työelämäläheisyys ja koulutuksen kehittäminen 7 
op 

• Kehitettävien tutkinnon osan valinta ja omien 
osaamistavoitteiden määrittely sekä valmistau-
tuminen (at/eat) 

• Työelämäjakson suunnittelu 

• Työelämäjakson toteutus ja hyödyntäminen 
tutkinnon osan verkkototeutuksen suunnittelus-
sa 

 

 

 

Tekstiili- ja muotialan koulutustarjonnan kehittä-
minen 10 op 

• Palvelumuotoilun keinot käyttöön 

• Digitaalisten valmiuksien vahvistaminen 

• Verkkototeutuksien kehittäminen 

• Digipedagogiikan keinot käytännössä 

• Saavutettavuus 

• Valittujen tutkinnon osien pilkkominen 
tarkoituksenmukaisiin osiin ja arviointi-
suunnitelman laadinta 

• Hankitun osaamisen ja näyttöön ohjaami-
sen osaamismerkit 

• Kehitettyjen verkkototeutuksien pilotointi   

 

 

 


