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Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitut-
kinto ja pukeutumisneuvontaan suun-
tautuminen antaa hyvät valmiudet toimia 
alalla yrittäjänä, tai asiantuntijana tuote- 
tai palvelukehityksen tehtävissä.  
 
Sinulla on opiskeluvalintojesi mukaises-
ti syvällistä ammattitaitoa materiaalien 
käytössä ja palveluiden tuottamisessa 
sekä brändäys-, hankinta- tai liiketoimin-
tatehtävissä.  
 
Osaat ohjeistaa, ohjata sekä arvioida ja 
kehittää alan työprosesseja, työmenetel-
miä ja -välineitä toimien vastuullisesti ja 
tiedostaen ekologisuuden ja eettisyyden 
merkityksen alan kestävän kehityksen 
edistäjänä.

Koulutus soveltuu tekstiili- ja muotialan, 

hius- ja kauneusalan ammattilaiselle tai 
yrittäjälle, joka haluaa laajentaa ja päivit-
tää omaa osaamistaan, tai kaupanalan 
ammattilaisille, jotka toimivat erilaisten 
vaatemyymälöiden tai -osastojen myyn-
ti-, palvelu- ja ostotehtävissä.  
 
Tutkinnon suorittaneena sinulla on val-
miuksia työskennellä verkostoissa, kehit-
tää osaamistasi ja seuraa alan kehitystä 
globaalisti.

Haluamme tarjota sinulle ammatillisesti 
inspiroivan koulutuksen matkallasi muo-
din ja kauneuden ammattilaiseksi.
 
 
 



Koulutuksen kesto   
 ja toteutus 

Koulutus alkaa 17.4.2023

Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta tai henkilökoh-
taisen suunnitelman mukaan.

Koulutukseen sisältyy lähipäiviä noin 2 pv/kk, niiden 
määrä tarkentuu henkilökohtaisen suunnitel-
man mukaan.

Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä 
ja opiskelua tukevia tehtäviä.

Koulutukseen voi osallistua myös oppisopimuksella.

Kenelle?
Koulutus soveltuu tekstiili- ja muotialan, hius- ja 
kauneusalan ammattilaiselle tai yrittäjälle, joka 
haluaa laajentaa ja päivittää omaa osaamistaan. 
Tai kaupanalan ammattilaisille, jotka toimivat eri-
laisten vaatemyymälöiden tai –osastojen myynti-, 
palvelu- ja ostotehtävissä. 

Haku koulutukseen
Hakuaika päättyy 3.3.2023. 
Klikkaa tästä ja täytä hakemus koulutukseen 
Wilmassa.

Hakijat haastatellaan ennen valintojen tekemistä. 
Haastattelut järjestetään TEAMSin välityksellä 
17.3.2023.
Haastatteluun lähetetään erillinen kutsu sähkö-
postitse. Seuraa aktiivisesti myös roskapostia.
Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä ha-
kijoista. Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Tutkinto/Tutkinnon osat
Koulutuksen aikana suoritetaan koko tekstiili- ja 
muotialan erikoisammattitutkinto. Tutustu tutkin-
non muodostumiseen ePerusteissa. Halutessasi 
voit myös suorittaa koko tutkinnon sijasta tutkin-
non osia.

Missä?
Turun ammatti-instituutti,  
Aninkaistenkatu 7, 20100 Turku

Lisätietoa koulutuksesta 
Opettaja Maarit Orell, puh. 040 186 4586   
maarit.orell@edu.turku.fi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koulutustarkastaja Cecilia Gardemeister 
puh. 050 468 2186 tai  
cecilia.gardemeister@turku.fi 


