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Ajankohtaista kaikkien ammatillisten 
perustutkintojen (42 kpl) osalta 

• Kaikki ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuvat 1.8.2022. 

• Osa uusista perustutkinnon perusteista on jo julkaistu ePerusteet -palvelussa ja loput 
julkaistaan joulukuun aikana. 

• Opetushallitus järjestää kevään 2022 aikana mm. infotilaisuuksia ja teemakohtaisia 
webinaareja. Lisätietoja tulee Opetushallituksen tapahtumakalenteriin.

• Uudistus koskee yhteisiä tutkinnon osia ja kaikille perustutkinnoille yhteisiä ammatillisia 
valinnaisia tutkinnon osia. Lisäksi tutkinnon perusteisiin on päivitetty ja tarkennettu 
arviointia ja lupia ja pätevyyksiä koskevia tekstejä sekä valinnaisten osien (tutkinnon osa 
perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan) 
kuvauksia. 
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Ajankohtaista kaikkien ammatillisten 
perustutkintojen(42 tutkintoa)osalta 

Yhteiset tutkinnon osat
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja 
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
on uudistettu siten, että niissä otetaan käyttöön yhteisten tutkinnon osien yhtenäinen 
arviointikriteeristö ja samalla osaamistavoitteita on muokattu uuteen muotoon.
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Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset 
valinnaiset tutkinnon osat

-työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
-huippuosaajana toimiminen, 
-yritystoiminnan suunnittelu, 
-yrityksessä toimiminen
on uudistettu siten, että niissä otetaan käyttöön 
yhtenäinen ammatillisten tutkinnon osien 
arviointikriteeristö ja ammattitaitovaatimukset 
täsmennettiin. 

Uusina tutkinnon osina perustutkintoihin tulevat 
-ilmastovastuullinen toiminta ja 
-kansainvälisessä työympäristössä toimimisen 
tutkinnon osat.

Ajankohtaista kaikkien ammatillisten 
perustutkintojen (42 kpl)osalta 



Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 1.8.2022 
lähtien

• ePerusteet (opintopolku.fi)

• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (opintopolku.fi) (pdf)
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Käynnissä oleva uudistustyö

Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinnon perusteuudistus, 
perusteet voimaan arviolta 
1.8.2023

20/12/2021Opetushallitus 6



Uusi arviointikriteeristö, osa 1
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Uusi arviointikriteeristö, osa 2
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Avoimet työpajat verkossa
• Aloitusinfo 15.3.2021: Tilaisuuden materiaalit.

• ke 14.4.2021 klo 13.30-16 Läpileikkaavat ammattitaitovaatimukset ja 
erillispätevyydet –työpaja

• Yhteinen taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan toimijoille

• ti 21.9. klo 11.30 - 15 Uudistettavan taideteollisuusalan perustutkinnon 
perusteluonnoksen kommentointitilaisuus

• Työpajat osaamisaloittain

• ti 28.9. klo 11.30 - 15 Uudistettavan tekstiili- ja muotialan perustutkinnon 
perusteluonnoksen kommentointitilaisuus

• Työpajat tutkintonimikkeittäin

• to 16.12. klo 12-16.15

• perustutkintoluonnoksen valinnaisista tutkinnon osista
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OHJELMA 16.12.2021

KLO 12.00 – 12.15 Tervetuloa ja tilannekatsaus tekstiili- ja muotialan perustutkinnon uudistamisesta,
opetusneuvos Minna Taivassalo Ammatillinen osaaminen -yksikkö, Opetushallitus

Klo 12.15 –16.15 Valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien kommentointi ja yhteiskatselmus
Mukaan voi liittyä kiinnostuksen mukaan ja sisältöjen kommentointi aikataulun mukaisesti osallistujien
kiinnostuksen mukaisessa järjestyksessä.

Klo 12.15–13.00 Ommellen valmistettaviin tuotteisiin liittyvät tutkinnon osat

Klo 13.00–14.00 Tekstiilien teollista valmistamista tukevat tutkinnon osat

Klo 14.00–14.15 Jalkineen valmistamiseen liittyvät tutkinnon osat 

Klo 14.15–15.15 Tekstiilien huoltoon liittyvät tutkinnon osat

Klo 15.15–15.45 Muotiassistenttina toimimista tukevat tutkinnon osat

Klo 15.45–16.15 Muut: Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen, Erikoistuotteiden valmistaminen, Erikoislaitteen 
hyödyntäminen valmistuksessa, Nahan valmistaminen

Tekstiili- ja muotialan toimintaympäristössä toimiminen (ehdotus pakollisen tutkinnon osan sisällöiksi)

Klo 16.15 Tilaisuus päättyy
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Työpajatyöskentelyn tuloksena on syntynyt 
tähän mennessä
Taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteissa 
käytettäviä ammattitaitovaatimuksia seuraaviin teemoihin

• Kestävä kehitys

• Työturvallisuus ja hyvinvointi

• Asiakastyöt

Lisäksi kaksi samaa tutkinnon osaa

• Osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi 10 osp (pakollinen tutkinnon osa)

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/76
20041

• Verkkokauppaympäristössä toimiminen 15 osp (valinnainen tutkinnon osa)

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/7922535

20/12/2021 Opetushallitus 11



Ehdotuksia tutkinnon perusteen sisällön 
kehittämiseksi – käsitelty työelämätoimikunnassa 

• Uusi tutkinnon osa: Tekstiililajittelijana toimiminen 
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081649

• Ehdotus pakollisen tutkinnon osan sisällöiksi ja uudeksi nimeksi
Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen ->Tekstiili- ja muotialan toimintaympäristössä 
toimiminen kuten useissa muissa perustutkinnoissa

• Ehdotus Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen-tutkinnon osan sisällön 
tarkistamiseksi siten että se sisältää valmiiden tuotteiden tekstiilipintojen 
muokkaamisen erikoistekniikoita hyödyntäen

• Digitaalinen kaavoittaminen erillisenä –tutkinnon osana pohdinnassa? Nykyisin jo osin 
sisällä kaavoitus-tutkinnonosaa

• Kemiallinen pesu muutetaan Pesulan tehtävissä toimiminen –tutkinnon osaksi, jotta 
sopii useammille 

• Tukinnon muodostumiseen pitää laittaa näkyviin tutkintonimikkeet? Pitääkö jatkossa 
olla yksi tutkintonimikkeen määrittävä pakollinen tutkinnon osa? Tehdäänkö 
osaamispolkuja vai säilytetäänkö joustava valinnaisuus
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Huomioita 16.12.2021 työpajasta
• Digitaalinen kaavoittaminen 15 osp halutaan omana erillisenään, mutta ei poisteta 

Kaavoittaminen 15 osp tutkinnon osasta digitaalisuutta

• Kielitaitovaatimukset riittääkö taso toisessa pakollisessa (Osaamisen 
tuotteistaminen ja markkinointi) – Pitäisikö olla tutkintonimikkeen määrittävässä 
osassa olla? ”toimii vuorovaikutuksessa toisella kotimaiselle kielellä ja vähintään 
yhdellä vieraalla kielellä”

• Tukinnon muodostuminen: Tutkintonimikkeittäin ohjautuva muodostuminen 
seuraavasti: 

• Pakolliset tutkinnon osat (2 kpl) tutkintonimikkeen määrittävä tutkinnon osa 
pakollisena sekä valinnaisena muut tutkintonimikkeen määrittävät tutkinnon osat ja 
lopuksi kaikille samat valinnaiset 

• Osaamisen osoittaminen ja työn muuttuminen?: ”Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito 
ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa 
(näyttö).” https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531#L6P52 Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 11.8.2017/531 52 §
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Tutkimus

• Vastuullisuus ja kiertotalous osana tekstiili- ja muotialan toisen asteen ammatillisten tutkintojen 
perusteita ja toimeenpanoa, Vauhkala, Sirpa

• Thesuksessa linkki https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120122852. 
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Uudistamisen toteutus ja aikataulu

Taideteollisuusalan

• Perusteeiden lausuntokierros on 
toteutettu: 11/2021

• Perusteiden julkaisu 10/2022

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 
1.8.2023

Tekstiili- ja muotialan 

• Perusteet lausuntokierroksella: 1/2022

• Perusteiden julkaisu 10/2022

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 
1.8.2023
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Kuva: Olli Häkämies



Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon luonnos 
tarkasteltavana

Työstettävä tekstiili- ja muotialan perustutkinnon peruste

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tiedot

Kootusti tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteiden uudistamisesta

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet
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Kiitos


