
Kehitä ammattitaitoasi ja verkostoidu 

tekstiili- ja muotialan osaajien kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstiili- ja muotiala: Lähiesimiestyön ammattitutkinto 

(150 osp) 

 

Tämän käytännönläheisen koulutuksen avulla kehität omaa osaamistasi 
ja tiimisi toimintaa. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa 
lähiesimiestyötä ja saada siihen vertaistukea alan muilta osaajilta. 

Koulutus sopii sinulle, joka toimit tällä hetkellä esimerkiksi myymälä- tai 
tuotantopäällikkönä, työhön osallistuvana työryhmän lähiesimiehenä, 
tiimiesimiehenä tai ”kymppinä”.  

Koulutuksen aikana saat oivalluksia ja oppia lisää viestintä- ja työyhteisötaitoihin, valmentavaan 
esimiesotteeseen, perehdyttämiseen sekä työryhmäsi toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen 
huomioiden taloudelliset ja lakisääteiset näkökulmat.  

Saat palautetta omasta työstäsi ja runsaasti tukea osaamisesi kehittämiseen ja omien 
vahvuuksiesi löytämiseen sekä omasta hyvinvoinnistasi huolehtimiseen. Laadimme sinulle 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman huomioiden aikaisemmat koulutuksesi ja työkokemuksesi. 
Hyödynnämme opetuksessa mielenkiintoisia ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Koulutuspäivissä on 
mukana asiantuntijoita alan yrityksistä ja liitosta.  

 

Mitä osaamista tarvitset juuri nyt lisää tiimisi ja itsesi kehittämiseen?   

 

 

Koulutus alkaa 
4.10.2022.   

Hae  
TÄSTÄ 

viimeistään 
  31.8.2022 

 

https://www.keuda.fi/koulutukset/tekstiili-ja-muotialalle-suunnattu-lahiesimiestyon-ammattitutkinto/


 

Toteutus 

• Koulutus suoritetaan oman työn ohessa esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena. 
Lähiesimiestyön ammattitutkinto toteutetaan näyttötutkintona ja opiskelu edellyttää oman 
osaamisen näyttämisen suunnittelua ja arviointia työpaikalla. 

• Koulutus kestää noin vuoden ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskeluohjelma, eli osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 

• Koulutukseen sisältyy oppimista työpaikalla sekä opiskelua verkossa ja koulutuspäivissä. 
Koulutuspäiviin tehdään oppimistehtäviä, joiden avulla sovellat oppimasi omaan työhösi. 

• Tutkintokoulutus sisältää noin 8 yhteistä opetuspäivää kerran kuukaudessa. Koulutus 
toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Koulutus on mahdollista suorittaa myös kokonaan etänä. 

• Koulutus on maksuton. 
 

Hakeutuminen  
• Tule kuulemaan ja kysymään lisää koulutuksesta Teamsissa järjestettävään infotilaisuuteen 

8.6.2022 klo 14.00 tai 16.8.2022 klo 14.00. Ilmoittaudu infoon 
sähköpostitse outi.purovesi@keuda.fi 6.6./12.8.2022 
mennessä.  

• Täytä hakulomake 31.8.2022 mennessä Keudan nettisivulla: 
Tekstiili- ja muotialalle suunnattu Lähiesimiestyön 
ammattitutkinto (150 osp) - Keuda 

• Hakulomakkeen saatuamme, olemme sinuun yhteydessä ja 
sovitaan aika sinun opintojesi suunnittelua varten (HOKS-
keskustelu) 

 

 

 

Koulutus alkaa 4.10.2022, haku 31.8.2022 
mennessä 

 

Keuda, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Järvenpää 
 

LISÄTIETOJA  

KOULUTUKSESTA: 

Opettaja 

Outi Purovesi  

p. 040 174 4423  

outi.purovesi@keuda.fi 

 

Koulutusassistentti 

Sanna Hyvärinen 

p. 050 415 0658 

sanna.hyvarinen@keuda.fi   
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