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OHJELMA

11.30–12.00 Tilannekatsaus tekstiili- ja muotialan perustutkinnon uudistamisesta, Minna Taivassalo OPH

12.00–16.00 Työskentelyä tutkintonimikkeittäin 

Klo 12.00–12.45 Vaatturi (PT), Mittatilausompelija (PT) ja Modisti (PT) 

Klo 12.45–13.15 Suutari (PT) 

Klo 13.15–14.00 Ompelija (PT) ja Tekstiilien valmistaja (PT) 

Klo 14.00–14.15 Tauko 

Klo 14.15–15.00 Designtekstiilien valmistaja (PT) ja Sisustustekstiilien valmistaja PT)

Klo 15.00–15.45 Tekstiilihuoltaja (PT) ja Muotiassistentti (PT)



Uudistamisen tavoitteet

• Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otetaan käyttöön yhtenäiset 

arviointikriteerit ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten 

kuvaustapaa uudistetaan. 

• Taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan perustutkintojen perusteiden 

uudistamistyössä arviointikriteeristöt korvataan kaikille perustutkinnoille 

yhteisellä arviointikriteeristöllä.

• Tutkinnon osien nimet ja tutkintonimikkeet pysyvät ennallaan. Lisäksi 

vahvistetaan ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta. 
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Uusi arviointikriteeristö, osa 1
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Kiitettävä 5 •suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon 
muut toimijat
•toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa
•soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti 
ja kriittisesti
•esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia
•arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja 
osaamisensa kehittämiseen
•ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Hyvä 4 •suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
•toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
•selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
•soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
•arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja 
kehittämisen kohteitaan



Uusi arviointikriteeristö, osa 2

Hyvä 3 •toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
•toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
•selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
•hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
•arvioi suoriutumistaan realistisesti

Tyydyttävä 2 •toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
•toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
•tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
•hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
•muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen 
mukaisesti

Tyydyttävä 1 •toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
•toimii yhteistyökykyisesti
•tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
•hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
•muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti
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Uudistamisen toteutus ja aikataulu

Tekstiili- ja muotialan

• Perusteet lausuntokierroksella: 1/2022

• Perusteiden julkaisu 10/2022

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.8.2023

• Uudistustyötä tehdään yhteistyössä

taideteollisuusalan perustutkinnon uudistamisen

kanssa
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Työpajat 

Yhteiset taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan toimijoille

• Aloitusinfo 15.3.2021: Tilaisuuden materiaalit.

• 14.4.2021: taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan perustutkintojen 

läpileikkaavat ammattitaitovaatimukset ja erillispätevyydet -

työpaja. Tilaisuuden materiaalit

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

perustutkinnon perusteluonnoksen kommentointitilaisuus

Lisätiedot

• pe 10.12.2021 klo 9-12.30 Uudistettavan tekstiili- ja muotialan 

perustutkinnon perusteluonnoksen kommentointitilaisuus
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https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/taideteollisuusalan-seka-tekstiili-ja-muotialan-perustutkintojen-uudistaminen
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/taideteollisuusalan-seka-tekstiili-ja-muotialan-perustutkintojen-lapileikkaavat
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2021/taideteollisuusalan-seka-tekstiili-ja-muotialan-perustutkintojen-perusteiden


Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon luonnos 

tarkasteltavana

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

Kootusti tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteiden uudistamisesta

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/rakenne
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/uudistettavat-tutkinnon-perusteet


Yhteisiä 

ammattitaitovaatimuksia 

taideteollisuusalalle ja tekstiili-

ja muotialalle (käytetään kun 

luontevaa ja mielekästä)
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Yhteisiä ammattitaitovaatimuksia (työturvallisuus ja 

hyvinvointi) 

• toimii osana työyhteisöä arvostaen omaa ja muiden työtä

• huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää ergonomisia työasentoja

• huolehtii käytettävistä työvälineistä, koneista ja laitteista

• noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä

• huolehtii työympäristönsä siisteydestä, järjestyksestä ja viihtyisyydestä

• tunnistaa ja ennakoi työturvallisuusriskejä sekä estää vaaratilanteita 6670

• osaa toimia hätätilanteessa ja antaa ensiapua tarvittaessa (8642)

• käyttää työskentelyssä tarvittavia henkilönsuojaimia (lis. kun tarkoituksenmukaista)

• osaa ehkäistä tulityöonnettomuuksien syntymistä (lis. kun tarkoituksenmukaista)
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Luvat, kortit ja pätevyydet

Ammattitaidon osoittamiseen loppuun lause:

“Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka 

ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen 

osoittamiseksi.”
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• noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii muutoksista

• selvittää materiaalien tuotetietoja, ympäristövaikutuksista sekä soveltuvuutta käyttökohteeseen

• tekee materiaalivalinnat huomioiden turvallisuuden ja ekologisuuden

• laskee menekkiä

• arvioi materiaali- ja työkustannukset

• testaa materiaalien ominaisuuksia ja soveltuvuutta tuotteeseen

• välttää hävikkiä sekä lajittelee ja kierrättää jätteet

• Pohdittava: hankkii tietoa alansa kulttuuriosaamisesta ja -historiasta, muotoilusta, 

tyylitietoudesta ja ajan ilmiöistä sekä hyödyntää niitä suunnittelussa

• Pohdittava: seuraa alan kehitystä, kulttuurituntemusta ja hyödyntää tietoa ajan ilmiöistä

• Pohdittava: hyödyntää tarkoituksenmukaisia digitaalisia palveluita ja sovelluksia työssään

• ottaa huomioon työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaali-

oikeuksia koskevan lainsäädännön
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Yhteisiä ammattitaitovaatimuksia (kestävä kehitys)



• kartoittaa asiakkaan tarpeet liittyen toimeksiantoon

• käyttää alan ammattisanastoa

• hyödyntää asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa tarkoituksenmukaisia

viestintäkanavia

• laatii suunnitelman työn toteutuksesta ja kustannuksista

• neuvottelee asiakkaan kanssa työhön liittyvistä muutostarpeista

• laskee toteutuneet kustannukset

• luovuttaa työn asiakkaalle ja kertoo tuotteen ominaisuuksista

• hyödyntää asiakaspalautetta
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Yhteisiä ammattitaitovaatimuksia (asiakastyöt)



Kielitaito

• toimii vuorovaikutuksessa toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä

vieraalla kielellä (6784)

• Ammattisanasto toisella kotimaisella?

• Ehkä tulossa uusi valinnainen tutkinnon osa: Tekstiililajittelijana toimiminen 

15 osp
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Yhteisiä ammattitaitovaatimuksia 

https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-ui/html/koodi/ammattitaitovaatimukset_6784


Suunnitteilla samansisältöisiä tutkinnon osia 

Yksi yhteinen tutkinnon osa: Verkkokauppaympäristössä toimiminen 15 osp

• Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen 15 osp

• Toimiminen verkkokauppaympäristössä 15 osp

Yksi yhteinen tukinnon osa: Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp vai 

Osaamisen tuotteistaminen ja markkinointiviestintä?

• Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp

• Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
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https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosat/7620041


Kiitos


