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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opetushenkilöstö,  
työelämätoimikunta, työelämän ja yritysten edustajat sekä alan opiskelijat  
 
 
UUDISTETTAVAN TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINNON PERUSTELUONNOKSEN 
KOMMENTOINTITILAISUUS VERKOSSA 
 
Aika  to 16.12.2021 klo 12 - 16.15  
 
Paikka  Työpaja verkossa (Huom. muista ilmoittautua: Verkkokokouskutsu lähetetään kaikille 

ilmoittautuneille edeltävänä päivänä sähköpostiin)  
 
Ilmoittautuminen  
 

Ilmoittautuminen työpajoihin tästä linkistä 14.12.2021 klo 16.15 mennessä. Webinaarin 
osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse webinaaria edeltävänä päivänä. 

Tavoite  Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteita uudistetaan parhaillaan. Uudistustyössä 
säilytämme tutkintonimikkeet entisellään. Myös tutkinnon osat säilyvät pääosin entisellään 
lukuunottamatta muutamia tarkistuksia. Keskeinen tavoite on ottaa käyttöön yhtenäiset 
arviointikriteerit, jota ovat jatkossa samat kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Samalla 

tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten sanoitusta tarkistetaan sisältöjen osalta.     

Uudistuksen aikataulu:  

•  Perusteet lausuntokierroksella: 1/2022 

•  Perusteiden julkaisu 10/2022 

•  Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.8.2023 
 
Opetushallitus jatkaa avointen kommentointiwebinaarien järjestämistä. Opetushallitus järjestää 
to 16.12.2021 klo 12 - 16.15 seuraavan uudistettavan tekstiili- ja muotialan perustutkinnon 
perusteluonnoksen kommentointitilaisuuden verkossa.  
Tavoitteena on keskustella ja kuulla tekstiili- ja muotialan perustutkintoluonnoksen valinnaisista 
tutkinnon osista.  Voit osallistua työpajaan koko ajan tai vain osaksi aikaa. Tutustu ennakkoon 
ePeruste-palvelussa nähtävillä olevaan tekstiili- ja muotialan perustutkinnon 
perusteluonnokseen>>. Sisältöluonnokset ovat kokonaisuudessaan tarkasteltavina vkoa ennen 
tilaisuutta.  

Tervetuloa webinaariin!  
 
 
Minna Taivassalo ja Inka Ruokolainen  
Opetushallitus, Ammatillinen osaaminen -yksikkö  
 

LIITE  Ohjelma 16.12.2021 

https://link.webropolsurveys.com/S/632E1A853F7FC35C
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat
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UUDISTETTAVAN TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINNON PERUSTELUONNOKSEN 
KOMMENTOINTITILAISUUS VERKOSSA 
 
 
KLO  12.00 – 12.15  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 

Kaavoittaminen, Neuletuotteiden valmistaminen, Tekstiili- ja muotialan 

tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen, Nahkatuotteiden 

valmistaminen, Turkistuotteiden valmistaminen, Tekstiili- ja muotialan 

kiertotaloustuotteen valmistaminen,  
 
Klo 13.00–14.00  Tekstiilien teollista valmistamista tukevat tutkinnon osat 

Tekstiilikuitujen ja langan valmistaminen, Teollinen kutominen,  

Neulosten teollinen valmistaminen, Kuitukankaiden valmistaminen, 
Tekstiili- ja muotialan koneiden huoltaminen  

 
 
Klo 14.00–14.15  Jalkineen valmistamiseen liittyvät tutkinnon osat  
  Jalkineiden korjaaminen; Jalkineiden kaavoittaminen  
 
Klo 14.15–15.15  Tekstiilien huoltoon liittyvät tutkinnon osat 

Kemiallinen pesu, Sairaalatekstiilien huoltaminen, Erikoistekstiilien huoltaminen, 
Tekstiili- ja muotialan tuotteiden vuokraustoiminta   

   
Klo 15.15–15.45  Muotiassistenttina toimimista tukevat tutkinnon osat 

Stailaaminen, Viimeistys ja värjäys, Tekstiililajittelijana toimiminen, Tekstiili- 
ja muotialan projektissa toimiminen, Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä 
toimiminen  

 
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 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8059501
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8059502
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8059503
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8059503
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8072739
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8072739
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8073380
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8073811
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8073811
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081644
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081645
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081646
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081646
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081647
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8073381
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8074931
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081648
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081649
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081641
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081642
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081642
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/8081643
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/7593371

