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Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon osat ja 		
muodostuminen

Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Pakolliset tutkinnon osat
1. Tekstiilituotteen toteutus ja kehittäminen
2. Tekstiilialan markkinointi ja myynti
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden osan
3. Tekstiilituotteen suunnittelu
4. Tekstiilialan palvelun tuotteistaminen ja kehittäminen
5. Tekstiilialan yrittäjänä toimiminen
6. Kansainvälinen toiminta tekstiilialalla
7. Työhön opastaminen ja arvioijana toimiminen tekstiilialalla
8. Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

II

Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan
tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. Ammattitaidon osoittaminen
-kohdassa määritellään, mitä tutkinnon suorittaja tekee osoittaakseen ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn
suorituksen kriteerien mukaisesti. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat
työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat, joilla on hyvä ammattitaito
kyseisen näyttötutkinnon alalta.
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1

Tekstiilituotteen toteutus ja kehittäminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ suunnitella oman erityisammattialansa valmistusprosessin
■■ toteuttaa ja kehittää valmistusprosessia
■■ ohjata tuotteen valmistusprosessia
■■ varmistaa turvallisen työympäristön
■■ toimia kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekstiilialan vaativissa työtehtävissä. Hänen tulee toteuttaa tuotteen tai palvelun työtehtäviä laadukkaasti ja
turvallisesti tekstiilialalla sekä kehittää työskentelyään. Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon
osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan
luotettavasti arvioida.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja suunnittelee oman erityisammattialansa valmistusprosessin.
Tutkinnon suorittaja
Materiaalien hallinta

• tuntee erilaisia tekstiilialan materiaaleja ja niiden ominaisuuksia
sekä testaa kunkin materiaalin sopivuuden käyttötarkoitukseen
• vertailee ja valitsee käyttötarkoitukseen materiaalit kustannustehokkaasti
• osaa yhdistellä erilaisia materiaaleja ottamalla huomioon
käyttötarkoituksen ja visuaalisen ilmeen
• säilyttää tekstiilialan materiaaleja tarkoituksenmukaisesti
• antaa erilaisille tekstiilimateriaaleille hoito- ja säilytysohjeita

Valmistusprosessin
suunnittelun johtaminen

• osaa toteuttaa ja tulkita luonnoksia sekä keskustella niiden
yksityiskohdista
• tekee ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa tuotteeseen
• valitsee ja etsii materiaalit ottamalla huomioon luonnoksen ja
tuotteen käyttötarkoituksen
• valitsee valmistusprosessiin sopivimmat työvälineet ja menetelmät
• suunnittelee tuotteen valmistuksen työvaiheet
• laatii työn vaatimat työpiirustukset ja ohjeet
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• laskee valmistuksen kustannuksia ja tekee hintavertailuja
• käyttää ja etsii tarvittaessa yhteistyökumppaneita ja arvioi
alihankinnan tarpeen ja kannattavuuden
• neuvottelee mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa
valmistuksen tavoitteista
• aikatauluttaa valmistusprosessin
• suunnittelee ja järjestelee työtilan tarkoituksenmukaiseksi ja
turvalliseksi.
Tutkinnon suorittaja toteuttaa ja kehittää valmistusprosessia.
Tutkinnon suorittaja
Valmistusprosessin
toteuttaminen

• käyttää laadukkaita materiaaleja kustannustehokkaasti
• hallitsee erityisammattialansa valmistuksen työmenetelmät
• työskentelee valitsemillaan koneilla ja laitteilla kustannustehokkaasti ja turvallisesti
• huoltaa työvälineet ja koneet
• valmistaa laadukkaan tuotteen
• valmistaa tuotteen tarvittaessa yhteistyössä
• valmistaa tuotteen suunnitellussa aikataulussa

Laadun seuranta

• seuraa tuotteen laatua valmistuksessa ja korjaa työmenetelmiä
tarvittaessa
• seuraa työsuunnitelmaa, jotta tuote vastaisi tavoiteltua laatua ja
visuaalista ilmettä ja muuttaa työsuunnitelmaa tai toteutusta
tarvittaessa
• huolehtii työturvallisuudessa

Valmistusprosessin
kehittäminen

• kehittää tuotteen valmistuksen yksityiskohtia
• arvioi ja kehittää työvälineitä ja koneita suunnitelmien vaatimusten
mukaisesti
• arvioi ja kehittää työmenetelmiä laadun ja turvallisuuden parantamiseksi
• kehittää valmistuksen laatua ja laadun seurantaa
• kehittää valmistustapaa tuottavammaksi ja kustannustehokkaammaksi
• dokumentoi työjärjestyksen valmistusprosessin kehittämistä varten.
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Tutkinnon suorittaja ohjaa tuotteen valmistusprosessia.
Tutkinnon suorittaja
Valmistusprosessiin
perehdyttäminen

• perehdyttää tuotteen valmistajan valmistusprosessiin tarvittavien
työohjeiden- ja piirustusten avulla
• opastaa tarvittavien koneiden ja laitteiden käytössä
• antaa työturvallisuusohjeita

Valmistuksen ohjaaminen

• ohjaa valmistusprosessia ja korostaa työn hyvää laatua sekä
tasalaatuisuutta
• käyttää tarkoituksenmukaisia ohjausmenetelmiä
• ohjaa tuotteen valmistajaa tunnistamaan oman työnsä vaikutukset
kokonaislaatuun
• arvioi tuotteen valmistusprosessia ja ohjaa tarvittaessa
• edistää toiminnallaan oman ammattitaidon ja hiljaisen tiedon
siirtymistä

Valmistusprosessin
ohjaamisen arviointi

• arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ohjaajana ja perehdyttäjänä
• vastaanottaa palautetta ja muuttaa toimintaansa palautteen
pohjalta.

Tutkinnon suorittaja varmistaa turvallisen työympäristön.
Tutkinnon suorittaja
Ergonominen ja
turvallinen työskentely

• järjestää työympäristönsä ottaen huomioon työpisteiden ja koneiden
käytännöllisen sijoittelun, ergonomian ja siisteyden
• työskentelee valitsemillaan koneilla ja laitteilla ergonomisesti ja
turvallisesti
• käyttää henkilökohtaisia suojaimia niitä vaativissa työtehtävissä
• tunnistaa vaaratilanteet ja pyrkii luomaan mahdollisimman
turvallisen työympäristön
• huolehtii ja opastaa työympäristössä toimivia henkilöitä
noudattamaan työturvallisuusohjeita

Työhyvinvointia
ylläpitävien toimintatapojen noudattaminen

• kiinnittää huomiota terveyteensä ja työssä jaksamiseensa
• suunnittelee ajankäyttöään ottaen huomioon fyysiseen, henkiseen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, kuten työaika,
vapaa-aika ja lomat
• käyttää työterveyshuollon palveluja ja asiantuntemusta fyysisen ja
henkisen työkykynsä ja terveytensä säilyttämiseksi
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• käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita fyysisen ja henkisen
jaksamisen kriisitilanteissa
• pitää huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostaan kuntoillen ja
virkistävin harrastuksin
• arvioi ja kehittää suunnitelmallisesti työmotivaatiotaan.
Tutkinnon suorittaja toimii kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla.
Tutkinnon suorittaja
Materiaalin valinta

• tuntee tekstiilialan materiaalien tuotantotapoja ja niiden
ympäristövaikutuksia
• huomioi materiaalien valinnassa ja hankinnassa ympäristövaikutukset
• kierrättää ylijäämämateriaalin
• säilyttää tekstiilialan materiaaleja tarkoituksenmukaisesti

Valmistusprosessi

• käyttää ympäristömyönteisiä työmenetelmiä
• kehittää valmistusta ympäristöystävällisemmäksi.

2

Tekstiilialan markkinointi ja myynti

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ laatia laaja-alaisen ja toimivan markkinointisuunnitelman
■■ luoda ja kehittää markkinointisuunnitelmaa pitkällä tähtäimellä
■■ toteuttaa markkinointia ja myyntiä markkinointisuunnitelman
mukaisesti.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa laatimalla laaja-alaisen ja toimivan markkinointisuunnitelman sekä toteuttamalla myyntiä sen mukaisesti. Hänen tulee luoda ja kehittää toimintaansa tavoitteellisesti hyödyntäen imagolleen
sopivaa toteutustapaa. Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla
tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida.
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Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja laatii laaja-alaisen ja toimivan markkinointisuunnitelman.
Tutkinnon suorittaja
Imago-osaaminen

• käyttää omia vahvuuksiaan ja brändiajattelua tuotteen tai palvelun
imagoa luodessaan sekä myynnissä että markkinoinnissa
• kehittää tuotteeseen tai palveluun persoonallisen tunnistettavan
ilmeen
• käyttää mielikuvia ja visuaalisia elementtejä tuoteidentiteetin sekä
viestintä- että markkinointimateriaalin rakentamiseen
• pitää tavoitteena positiivisen kuvan luomista asiakkaille ja
sidosryhmille.

Tutkinnon suorittaja luo ja kehittää markkinointisuunnitelmaa pitkällä tähtäimellä.
Tutkinnon suorittaja
Markkinoinnin suunnittelu

• suunnittelee lyhyen ja pitkän tähtäimen markkinointitoimenpiteitä
• osaa nimetä tuotteiden kohderyhmät ja suunnata markkinoinnin
heihin
• laatii markkinoinnin ajoituksen ja markkinoinnin vuosikellon
• asettaa myyntityölle realistiset tavoitteet
• kartoittaa oman tekstiilialansa erityispiirteitä luodessaan
markkinointisuunnitelmaa
• tekee markkinointisuunnitelmasta kustannusarvion ja laatii siihen
liittyviä tarjouksia ja aikatauluja
• visioi toiminnan kehittämistä 3–5 vuoden aikajänteellä

Yhteistyökumppanit

• hyödyntää tarvittaessa asiantuntija-apua markkinoinnin eri alueilla
• valitsee yhteistyökumppanit (esim. valokuvaaja, mainostoimisto,
painotalo)
• verkostoituu muiden tekstiilialan toimijoiden kanssa

Viestintä

• ilmaisee itsensä ymmärrettävästi jollain vieraalla kielellä
• käyttää tarpeen mukaan sosiaalista mediaa markkinoinnissa ja sen
suunnittelussa
• tiedottaa vastuullisesti asiakkaille ja muille sidosryhmille
organisaation tai yrityksen toiminnasta, tuotteista tai palveluista
• päivittää osaamistaan markkinointiviestinnän mahdollisuuksista.
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Tutkinnon suorittaja toteuttaa markkinointia ja myyntiä markkinointisuunnitelman mukaisesti.
Tutkinnon suorittaja
Markkinoinnin
toimenpiteet

• valitsee imagolleen ja vahvuuksilleen sopivan toteutusväylän
(esim. messut, verkkokauppa, tukkumyynti)
• hinnoittelee tuotteen valitsemiensa myyntikanavien mukaan
(esim. tukku- ja/tai vähittäismyyntihinta, liikelahjahinta, uniikit
tuotteet)
• luo tuotteilleen imagoa vastaavat markkinointimateriaalit ja
pakkaukset

Myynti

• esittelee ja myy tuotteita tai palveluja aktiivisesti asiakkaalle
• neuvoo vastuullisesti asiakasta palvelujen ja tuotteiden valinnassa ja
käyttöön liittyvissä asioissa.
• arvioi myyntityön kannattavuutta ja tekee tarvittavia muutoksia
• muuttaa myyntitilanteen suunnitelmia tarpeen vaatiessa luovasti
• opastaa muun henkilöstön toimimaan tuotteen tai yrityksen
imagonmukaisesti työtilanteissa
• työskentelee sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sopeutuu
tarvittaessa muutoksiin

Kehittäminen

• tekee jatkosuunnitelmia saatujen tulosten ja palautteen perusteella
• arvioi oman osaamisensa riittävyyttä ja monipuolisuutta
• hoitaa jälkimarkkinoinnin ja mahdolliset reklamaatiot varmistaen
asiakastyytyväisyyden.

3

Tekstiilituotteen suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ suunnitella tuotteensa asiakaslähtöisesti
■■ tuotteistaa osaamisensa laadukkaalla tavalla
■■ oman erityisalansa tuotekehityksen
■■ suunnitella laadukkaan tuotteen.
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Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ideoimalla ja suunnittelemalla
asiakaslähtöisesti laadukkaan tuotteen. Hänen tulee käyttää oman erityisalansa
tavanmukaisia visualisoinnin keinoja vuorovaikutustilanteessa asiakkaan kanssa. Suunnittelussaan hänen tulee tuoda esille omat vahvuutensa ja kehittää
tuotteen laatua ja kannattavuutta. Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa ei
voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja suunnittelee tuotteensa asiakaslähtöisesti.
Tutkinnon suorittaja
Suunnittelun
kohdentaminen

• havainnoi ajan ilmiöitä sekä trendejä ja soveltaa niitä tarvittaessa
omaan tuotantoonsa
• määrittelee asiakkaansa ja tunnistaa asiakkaan tarpeet
• soveltaa osaamistaan asiakkaiden tarpeisiin visuaalisten valintojen
avulla

Suunnittelun toteutus

• käyttää ideoinnissaan monipuolisesti erilaisia ideointimenetelmiä
• suunnittelee tuotteen muotokielen ottamalla huomioon kohteen
arkkitehtuurin
• luo suunnittelulleen persoonallisen ja tunnistettavan tyylin
• esittää asiakkaalle sopivia vaihtoehtoja ja tuo esille asiakkaan
kannalta oleelliset asiat
• laatii ideoidensa esittelyyn selventäviä kuvia, pienoismalleja tai muita
luonnoksia
• valmistaa tarvittaessa mallikappaleita tai protomalleja

Taloudellisuus

• arvioi tarvitsemansa asiakaskunnan määrää ja ennakoi
asiakaskunnan tarpeiden muutoksia
• toimii ja tekee ratkaisuja tuotteen elinkaariajattelun mukaisesti.

Tutkinnon suorittaja tuotteistaa osaamisensa laadukkaalla tavalla.
Tutkinnon suorittaja
Tuotteistaminen
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•
•
•
•

tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet
käyttää luovaa ongelmanratkaisukykyä
selvittää tuotteistettavan tuotteen markkinat
kykenee luomaan uudenlaisia rakenteita, teknisiä ratkaisuja ja
muotoja

• hallitsee kokonaisuuksia ja toteuttaa sekä ohjeistaa tuotteen
valmistuksen
• suunnittelee, toteuttaa ja markkinoi toimivia ja laadullisesti
korkeatasoisia tuotteita
• hyödyntää omassa toiminnassaan tuotemerkki- ja brändi- sekä
imagoajattelua
Kannattavuus

• selvittää tuotantokustannukset ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät
• selvittää valmistusprosessin eri vaiheiden tarkoituksenmukaisuuden ja
kannattavuuden
• varmistaa, että tuotteen valmistusprosessi on monistettavissa
• hinnoittelee tuotteistamansa konseptin ottamalla huomioon
markkinatilanteen.

Tutkinnon suorittaja hallitsee oman erityisalansa tuotekehityksen.
Tutkinnon suorittaja
•
•
•
•
•
•
•
•

seuraa tekstiilialan kehitystä
kerää suunnitelmallisesti asiakaspalautetta
hyödyntää saamansa palautetta tuotekehitystyössä
hallitsee tuotteen korjaus-, huolto- ja käyttöohjeet, kierrätys- sekä
elinkaariasiat
hyödyntää kulttuurista, visuaalista ja esteettistä tietoa
verkostoituu ja tekee tarvittaessa yhteistyötä tuotteen kehittämisessä
kehittää uusia tuotteita sekä karsii pois (tai päivittää) kilpailukykynsä menettäneitä tuotteita
tuntee elinkaariajattelun ja noudattaa työssään kestävän kehityksen
periaatteita.

Tutkinnon suorittaja suunnittelee laadukkaan tuotteen.
Tutkinnon suorittaja
•
•
•
•
•
•

seuraa tekstiilialan kehitystä
osaa tehdä omalle toiminnalleen laatumittareita
kerää palautetta ja hyödyntää sitä toiminnassaan
etsii erilaisia laadunkehittämiseen tähtääviä hankkeita tai apurahoja
testaa tarvittaessa materiaalin laadun ja laatii hoito-ohjeen
käyttää tarkoituksenmukaisia materiaaleja ottamalla huomioon
käyttöturvallisuuden
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• toteuttaa asiakkaiden tarpeet huomioivia laadukkaita ja
taloudellisesti kannattavia kilpailukykyisiä tuotteita
• noudattaa työssään systemaattisesti laadunhallinnan periaatteita
• valvoo ja kehittää tuotteidensa laatua käyttäen tarkoituksenmukaisia
menetelmiä ja tapoja
• seuraa oman alaansa liittyvien materiaalien ja tekniikoiden
kehittämistä ja soveltaa uutta tietoa tarvittaessa omaan
tuotantoonsa.

4

Tekstiilialan palvelun tuotteistaminen ja kehittäminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ kohdistaa palvelun kohderyhmän mukaisesti
■■ luoda palvelulleen konseptin
■■ toteuttaa oman erityisalansa palvelun laadukkaalla tavalla
■■ hinnoittelee palvelutoiminnan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla
■■ kehittää ja rakentaa tietoisesti omaa brändiään ja palveluaan.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla suunnittelemansa
konseptinmukaisen palvelutilanteen valitsemalleen kohderyhmälle brändin
mukaisesti. Palvelu tulee hinnoitella kilpailutilanne huomioiden kannattavasti.
Palveluita ja brändiä tulee kehittää kerätyn asiakaspalautteen mukaan. Siltä osin
kun vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito
voidaan luotettavasti arvioida.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja kohdistaa palvelun kohderyhmän mukaisesti.
Tutkinnon suorittaja
Kohderyhmät
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• tunnistaa kohderyhmät
• selvittää kohderyhmän tarpeet ja odotukset
• huomioi palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa kohderyhmän
erityistarpeet ja vaatimukset

Resurssianalyysi

• laatii palvelun resurssien mukaisesti.

Tutkinnon suorittaja luo palvelulleen konseptin.
Tutkinnon suorittaja
Vahvuudet

• tunnistaa omat vahvuutensa
• tuntee oman erityisalansa palveluiden tarjontaa

Imago

• kehittää konseptille imagon
• kerää tietoa ja rakentaa omalle imagolleen sopivan palvelupaketin

Laadukas konsepti

•
•
•
•
•
•

testaa palvelupaketin toimivuuden
luo elämyksellisen palvelun
laatii konseptille visualisen ilmeen
esittelee palvelutuotteensa suullisesti asiakkaille
suunnittelee ja toteuttaa konseptin markkinoinnin
hyödyntää tarvittaessa alan ammattilaisten apua.

Tutkinnon suorittaja toteuttaa oman erityisalansa palvelun laadukkaalla tavalla.
Tutkinnon suorittaja
Palvelun suunnittelu

• osaa tehdä vaihtoehtoisia palvelukokonaisuuksia
• aikatauluttaa toteutuksen

Palvelun toteuttaminen

•
•
•
•
•
•
•
•

Lainsäädäntö

• huolehtii palveluihin liittyvistä vakuutuksista
• laatii ja hankkii tarvittavat sopimukset ja lupakäytänteet
• toimii tekijänoikeussäädösten mukaisesti.

toteuttaa suunnitellun palvelun tavoitteellisesti ja laadukkaasti
hallitsee palvelu- tai ohjaustilanteessa hyvän ilmapiirin luonnin
tekee tarpeelliset valmistelut
huolehtii työturvallisuudesta
huomioi kaikki osalliset kannustaen
havainnoi palvelutilannetta
osaa luovasti muuttaa suunnitelmiaan tilanteen mukaan
kerää asiakaspalautetta
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Tutkinnon suorittaja hinnoittelee palvelutoiminnan liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla.
Tutkinnon suorittaja
Lainsäädäntö

• noudattaa voimassa olevia yritystoimintaa sääteleviä lakeja ja
asetuksia, määräyksiä ja ohjeita

Palvelun hinnoittelu

• huomioi kilpailutilanteen
• ymmärtää imagon luomisen ja hinnoittelun välisen suhteen
• hinnoittelee palvelunsa.

Tutkinnon suorittaja kehittää ja rakentaa tietoisesti omaa brändiään ja palveluaan.
Tutkinnon suorittaja
Asiakaspalaute

• hyödyntää saamansa asiakaspalautteen palvelun kehittämisessä

Brändi

• tietää brändin muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa
hyödyntää niitä oman brändin rakentamisessa
• kehittää tietoisesti brändin luomia mielikuvia ja tunnistettavuutta
• kehittää viestintää ja brändin visuaalista kokonaisilmettä.

5

Tekstiilialan yrittäjänä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ arvioida ja kehittää oman erityisalansa liiketoimintaa laaja-alaisesti 		
sekä toimia tekstiilialan yrittäjä.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työelämäntilanteissa toimimalla tekstiilialan yrittäjänä. Yrittäjyysalan asiantuntijat arvioivat liikeidean ja
liiketoimintasuunnitelman sekä näihin liittyvän aineiston (kirjallinen kuvaus liikeideasta ja liiketoimintasuunnitelma). Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa
ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan
täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida.
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Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja arvioi ja kehittää oman erityisalansa liiketoimintaa laaja-alaisesti sekä toimii
tekstiilialan yrittäjänä.
Tutkinnon suorittaja
Yrittäjävalmiuksien
arviointi

• tarkastelee realistisesti ja kriittisesti omat ominaisuutensa ja
elämäntilanteensa yrittäjänä toimimisen kannalta
• arvioi yrittäjänä toimimiseen liittyvät henkilökohtaiset hyödyt ja riskit
• arvioi asiantuntijoiden näkemyksiä hyödyntäen oman ammatillisen
osaamisensa riittävyyttä
• arvioi osaamistaan toimialasta, kilpailutilanteesta ja sidosryhmistä

Yrityksen asiakassuhteet
ja laadun kehittäminen

• verkostoituu ja solmii yhteistyösopimuksia yritykselle hyödyllisten
tahojen kanssa (alihankinta, tavarantoimittajat, palvelunasiantuntijat)
• arvioi asiantuntijoiden näkemysten avulla verkoston hyödyntämismahdollisuudet ja riskit oman yritystoiminnan kannalta
• arvioi ja kehittää oman työnsä laatua ja asiakastyytyväisyyttä
yrityksen laatu- ja tulostavoitteiden mukaisesti
• arvioi työssään onnistumistaan omasta ja asiakkaan näkökulmasta
• oivaltaa kehittymistarpeensa ja työskentelyään sen pohjalta
• kerää aktiivisesti palautetta toiminnastaan ja muuttaa toimintaansa
saamansa palautteen pohjalta
• kehittää yrityksen laatujärjestelmää
• hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kaikilta elämän aloilta
saatavia yhteyksiä yrittäjänä toimimisessa

Kannattavuus

• seuraa alansa kehitystä, kuten trendejä, kulttuuri-ilmiöitä ja
kuluttajakäyttäytymistä sekä ympäristömuutoksia, ja käyttää tätä
tietoa kannattavuuden kasvattamiseen
• ymmärtää kannattavuuden ja kustannusten muodostumisen välisen
yhteyden
• asettaa selkeitä tavoitteita yrityksen toiminnan laatuun, kannattavuuteen ja elinkelpoisuuteen
• osaa hyödyntää yrityksen sesongit
• tiedostaa valitsemiensa ratkaisujen kustannusvaikutukset
• laatii toiminnalleen talousarvion
• seuraa yrityksensä talousarvion toteutumista ja reagoi niihin
• hyödyntää atk-ohjelmia talousarvion teossa ja seurannassa monipuolisesti (tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja grafiikkaohjelmat)
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Yrityksen talous

• kartoittaa alansa erityispiirteitä, mahdollisuuksia ja riskejä
yritystoiminnassa
• asettaa yritystoiminnalle selkeitä tavoitteita ja varaa niihin
tarvittavat resurssit
• tulkitsee yrityksen tärkeitä lukuja ja kehittää toimintaa sen
mukaisesti
• ymmärtää talousarvion merkityksen yrityksen toiminnan
suunnittelussa, tarkkailussa ja koordinoinnissa
• hallitsee yrityksen taloutta ja osaa hyödyntää markkinoinnin ja
kilpailuttamisen tulokset yrityksen kehityksessä
• hoitaa yrittäjänä toimimisen vastuut ja velvollisuudet; verot ja
vakuutukset
• hyödyntää asiantuntijapalveluita yrityksen toiminnassa (kirjanpito,
verotus, vakuutukset)

Elämänarvot

•
•
•
•
•
•

6

arvostaa omaa työtään ja tuo myönteisesti esille oman osaamisensa
huolehtii omasta jaksamisestaan
muistaa motivoida itseään työssään, miksi tekee ja mitä tekee
osaa delegoida tehtäviä myös muille
huolehtii työturvallisuudesta ja ergonomiasta
päivittää ja kehittää ammattitaitoaan sekä yrittäjätaitojaan
lisäkoulutuksella
• asettaa työtehtävänsä tärkeysjärjestykseen
• huolehtii työn ja vapaa-ajan tasapainosta
• noudattaa yritystoiminnassaan kestävän kehityksen arvoja.

Kansainvälinen toiminta tekstiilialalla

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ selvittää tekstiilialan kansainvälisen toiminnan vaihtoehtoja
■■ laatia toimintasuunnitelman kansainvälistymisen kehittämiseksi
■■ työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä.
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Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa selvittämällä oman erityisalansa
kansainvälistymisen mahdollisuuksia sekä tutustumalla mahdollisiin tapahtumiin tai yrityksiin.
Tutkinnon suorittaja laatii toimintasuunnitelman kansainvälistymiseen verkostoineen ja yhteistyökumppaneineen sekä toimii kansainvälisesti tekstiilialalla.
Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja selvittää tekstiilialan kansainvälisen toiminnan vaihtoehtoja.
Tutkinnon suorittaja
Kansainvälistymiseen
liittyvä tiedonhaku

• etsii erilaisiin kansainvälistymisen toimintavaihtoehtoihin tarvittavia
tietolähteitä ja kumppaneita
• hankkii eri asiantuntijoiden avustuksella kansainvälistymisen
kannalta olennaisia tietoja
• teettää toiminnan suunnittelun pohjaksi analyysejä mm. mahdollisista yhteistyökumppaneista, tapahtumista, markkinoista, tuotteista
ja kilpailutilanteesta.

Tutkinnon suorittaja laatii toimintasuunnitelman kansainvälistymisen kehittämiseksi.
Tutkinnon suorittaja
Toimintasuunnitelma

• arvioi ja valitsee mahdolliset kansainvälistymisen toimintavaihtoehdot (esim. vienti, tuonti, alihankinta, verkostot, kansainväliset
tapahtumat)
• valitsee ja luo toiminnalleen kansainvälisen imagon
• määrittelee toimintasuunnitelmalle tavoitteet 3–5 vuoden aikajänteellä
• laatii rahoitussuunnitelman hyödyntäen rahoitusmahdollisuuksia ja
asiantuntijapalveluita
• laatii kansainvälistymissuunnitelman.

Tutkinnon suorittaja työskentelee kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Tutkinnon suorittaja
Kansainvälinen toiminta

•
•
•
•

osaa toimia monikulttuurisessa ympäristössä
viestii vieraalla kielellä ottamalla kulttuurin huomioon
valitsee sopivimmat viestintäkanavat
tuntee tekstiilialan kansainvälistä kulttuuriperintöä ja nykypäivää
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Lainsäädäntö

7

• noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä kansainvälisessä
toiminnassaan (mm. vero, tulli, rahti, vakuutukset)
• huomioi toiminnassaan kansainvälisen kaupan sopimuskäytänteet
• osaa hinnoitella, laskuttaa ja toimittaa tuotteen tai palvelun
asiakkaalle
• käyttää tarvittaessa asiantuntijapalveluita kansainvälisessä
toiminnassa.

Työhön opastaminen ja arvioijana toimiminen
tekstiilialalla

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
■■ perehdyttää työntekijän työkokonaisuuksiin
■■ opastaa työhön
■■ antaa palautetta ja arvioida työntekijän toimintaa
■■ kehittää ja arvioida ohjaustaitojaan.

Ammattitaidon osoittaminen
Tässä tutkinnon osassa ammattitaito osoitetaan toteuttamalla uuden tekstiilialan
työntekijän tai työssä oppijan perehdyttäminen ja ohjaaminen tekstiilialan työkokonaisuuteen, työyhteisöön ja asiakkaisiin sekä yhteistyökumppaneihin.
Tämä tutkinnon osa käsittää ohjauksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin
ja omien taitojensa kehittämisen. Tutkinnon suorituksen aikana syntyy suunnitelmia, aikatauluja ja muita dokumentteja, jotka arvioidaan. Siltä osin kun vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon
osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan
luotettavasti arvioida. Tässä tutkinnon osassa tutkinnon suorittajalla tarkoitetaan tekstiilialan työtä ammattimaisesti ja kannattavasti tekevää ammatinharjoittajaa, yrittäjää tai yrityksen työntekijää.
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Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain
Tutkinnon suorittaja perehdyttää työntekijän työkokonaisuuksiin.
Tutkinnon suorittaja
Perehdyttämissuunnitelman laatiminen

• kirjaa työyhteisöä, koneita, laitteita, välineitä, työympäristöjä,
työmenetelmiä, työturvallisuutta ja hätätilanteita koskevat asiat
• suunnittelee perehdyttämisvaihtoehtoja
• ottaa huomioon tekstiilialaa ja työlakeja koskevat säädökset,
määräykset ja ohjeet voidakseen ohjata muita
• luetteloi yrityksen liikeidean, arvot, sovitut toimintatavat ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet perehdyttämissuunnitelmaan
• päivittää ja täydentää perehdytyssuunnitelmaa

Työyhteisöön
perehdyttäminen

• perehdyttää työntekijän työorganisaatioon, työpaikan koneisiin,
laitteisiin, välineisiin, työympäristöihin, työturvallisuuteen ja hätätilanteissa toimimiseen
• tutustuttaa ohjattavan työn tekemisen kannalta tärkeisiin yhteistyökumppaneihin ja tietolähteisiin
• perehdyttää työntekijää kulloisenkin työvaiheen yhteydessä
• muuttaa tarvittaessa perehdytyssuunnitelmaa joustavasti työtilanteiden mukaan
• edesauttaa omalla toiminnallaan positiivisen vuorovaikutuksen
syntymistä muuhun työyhteisöön ja yhteistyökumppaneihin
• toteuttaa perehdytyksen tarvittaessa vieraalla kielellä asiantuntijaa
apuna käyttäen
• tekee tarvittaessa asiantuntijan apua hyödyntäen vieraskielisiä
kirjallisia viestejä ja työohjeita

Työturvallisuuteen
perehdyttäminen

• ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat perehdyttämisessä ja
perehdyttämisohjeiden laadinnassa
• ohjaa noudattamaan työturvallisuusohjeita kone- ja laitekohtaisesti
• ohjaa ergonomisiin työskentelytapoihin
• ohjaa henkilökohtaisten suojainten käyttöön
• käyttää henkilökohtaisia suojaimia
• edistää kaikilla toimillaan turvallisen työskentelyn merkitystä
työpaikalla
• varmistaa, että käyttöturvallisuustiedotteet ja muut ohjeet ovat
saatavilla
• ohjaa käyttöturvallisuustiedotteiden noudattamiseen.
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Tutkinnon suorittaja opastaa työhön.
Tutkinnon suorittaja
Tekstiilialan ohjaus- ja
työkokonaisuuden
suunnittelu

• hyödyntää omia persoonallisia tapojaan ja vahvuuksiaan ohjauksen
suunnittelussa ja toteutuksessa
• edistää ohjauksellaan myönteisen ammattikuvan syntymistä
tekstiilialan työtehtävistä
• selvittää työntekijän tekstiilialan työn tekemisessä tarvittavat tiedot
ja taidot yhteistyössä hänen kanssaan
• suunnittelee työkokonaisuuksien sisällön
• laatii työohjeita työntekijälle tai alihankkijalle
• dokumentoi ohjaussuunnitelmiaan
• yhdistää työntekijän ohjaustarpeet ja työympäristöön ja työn tekemisen ohjauksen työtä eteenpäin vieväksi toiminnaksi
• laatii yhteistyössä työntekijän kanssa työkokonaisuudelle realistiset
toteutustavoitteet (laatu-, aika-, määrä-, sujuvuus-, etenemisjärjestys, työmenetelmät jne.)
• käyttää tietotekniikkaa ja internetiä suunnittelussa ja dokumentoinnissa

Tekstiilialan työn ohjaus

• soveltaa erilaisia ohjausmenetelmiä ottaen huomioon tekstiilialan
työympäristöt, työmenetelmät ja työntekijän erityispiirteet
• edesauttaa omalla toiminnallaan kannustavan ja luottamuksellisen
ohjaus- ja työilmapiirin syntymistä
• tukee työntekijää kehittymään ja ratkaisemaan esiin tulevia
ongelmia
• ohjaa työntekijää näkemään oman työnsä vaikutuksen työn kokonaisuuteen
• osaa ohjata työntekijää toimimaan vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa
• ohjaa ja johtaa työn tekemistä vuorovaikutteisesti ottamalla
huomioon ihmisten erilaisuuden
• ohjaa korostaen kunkin työvaiheen laatuvaatimuksia
• selvittää ohjattavalle yrityksen kestävän kehityksen toimintatavat
kussakin työvaiheessa
• ohjaa kestävän kehityksen toimintatapojen noudattamiseen
• innostaa työntekijää ottamaan vastuun omasta tekemisestään ja
toimimaan itseohjautuvasti
• kannustaa työntekijää kysymään, etsimään tietoa, oppimaan uutta,
kokeilemaan, kyseenalaistamaan ja sopeutumaan muutoksiin.
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Tutkinnon suorittaja antaa palautetta ja arvioi työntekijän toimintaa.
Tutkinnon suorittaja
Arviointi ja
palautteen
antaminen

•
•
•
•

rohkaisee työntekijää realistiseen ja rakentavaan itsearviointiin
tuo positiivisesti esille työn tekemisessä kehitettäviä osa-alueita
antaa palautetta rakentavassa, kannustavassa ja positiivisessa hengessä
antaa palautteen tarvittaessa myös vieraalla kielellä.

Tutkinnon suorittaja kehittää ja arvioi ohjaustaitojaan.
Tutkinnon suorittaja
Itsensä
johtaminen

•
•
•
•
•

arvioi omia taitojaan ja tuloksellisuutta sekä kehittää niitä
asettaa työtehtävänsä tärkeysjärjestykseen
suunnittelee ja hallitsee ajankäyttöään
huolehtii työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja omasta jaksamisestaan
huolehtii omasta ammatti-identiteetistään ja sen kehittymisestä

Ohjaustaitojen
arviointi ja
kehittäminen

• arvioi omaa toimintaansa ohjaajana ja perehdyttäjänä
• vastaanottaa palautetta ohjaus- ja perehdytystoiminnastaan
• kehittää arviointi- ja perehdytystaitojaan saamansa palautteen pohjalta

Tekstiilialan
asiantuntijuuden
arviointi
ja kehittäminen

•
•
•
•

seuraa kansainvälisiä ja kansallisia muutoksia asiantuntija-alueellaan
tekee päätöksiä oma-aloitteisesti, harkitusti ja oikea-aikaisesti
käyttää ajanmukaisia suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvälineitä
edistää omalla toiminnallaan ohjattavan ja työyhteisönsä hyvinvointia,
yhteishenkeä ja tuloksellista toimintaa
• arvioi kriittisesti omaa osaamistaan suhteessa työnkuvaansa ja tehtäväänsä
sekä asiakkaisiin
• kehittää tekstiilialalla tarvitsemaansa kielitaitoa ja vuorovaikutustilanteiden
hallintaa
• kehittää ammattitaitoaan saamansa palautteen ja itsearvioinnin perusteella
hyödyntäen asiantuntijapalveluita.
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8

Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittaja voi sisällyttää tekstiilialan erikoisammattitutkintoon yhdeksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan jostain toisesta ammatti- tai
erikoisammattitutkinnosta. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva
kyseisen näyttötutkinnon järjestämissopimus, tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa näyttötutkintotilaisuudet sellaiselta tutkinnon järjestäjältä, jolla on näyttötutkinnon järjestämissopimus kyseiseen tutkintoon.
Todistuksen kyseisen osan suorittamisesta antaa aina kyseisen ammatti- tai
erikoisammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta. Kyseinen tutkintotoimikunta hyväksyy tutkinnon osan osaksi tekstiilialan erikoisammattitutkintoa
todistuksen perusteella.
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Liite

Tutkinnon kuvaus (ei sisälly määräykseen)

Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
Tutkinnon perusteiden voimaantulopäivä 1.12.2014 (99/011/2014)

Tutkinnon muodostuminen
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta, joista kaksi on pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa. Tutkinto on valmis,
kun kaikki tutkinnon osat ovat hyväksytysti suoritettuja.
Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat
- tekstiilituotteen toteutus ja kehittäminen
- tekstiilialan markkinointi ja myynti.
Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon valinnaisista tutkinnon osista tulee valita
yksi tutkinnon osa. Valinnaiset tutkinnon osat ovat
-

tekstiilituotteen suunnittelu
tekstiilialan palvelun tuotteistaminen ja kehittäminen
tekstiilialan yrittäjänä toimiminen
kansainvälinen toiminta tekstiilialalla
työhön opastaminen ja arvioijana toimiminen tekstiilialalla
tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaitoa toimia
vaativissa ja innovatiivisissa tekstiilialan työtehtävissä, joissa vaaditaan vahvaa
tekstiilialan materiaalien ja tekniikoiden erikoisosaamista. Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa verkostoissa monialaisesti. Hän
toimii erikoisalansa asiantuntijana ja osallistuu tuotekehittämistyöhön.
Hän työskentelee vastuullisesti ja ohjaa muiden työtä vaihtelevissa ja muuttuvissa työtehtävissä, jotka vaativat erityistä ammatti-, suunnittelu- ja soveltamistaitoa. Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon suorittaja arvioi ja kehittää tekstiilialan työprosesseja, työmenetelmiä (esim. huovutus, kankaanpainanta, kudonta,
värjäys, kirjonta) ja -välineitä, työn laatua, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Hän
kehittää omaa ammattitaitoaan seuraamalla ja osallistumalla tekstiilialan kansalliseen ja kansainväliseen toimintaan.
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Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Tekstiilialan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia käsityöyrityksen
työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tutkinnon suorittanut voi toimia esimiehenä, myynti-, asiantuntija- tai konsultointitehtävissä. Hän
voi toimia tekstiilialan koulutus-, kehittämis- tai alan yritystoiminnan kehittämistehtävissä.

Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema
Tutkintotodistuksen antaa Opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta.

Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen nimi ja
asema
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen keskusvirasto.

Tutkinnon on
ISCED 4.

Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset
Hyväksytty/hylätty.

Jatko-opintokelpoisuus
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Säädösperusta
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998.

Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla
Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkintotilaisuuksissa Opetushallituksen päättämissä tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito. Tarvittaessa järjestetään
tutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta.

Pohjakoulutusvaatimukset
Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.
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Painettu
ISBN 978-952-13-5980-4
ISSN 1798-887X
Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-13-5981-1
ISSN 1798-8888
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