
TEKSTIILI- JA MUOTIALAN

PERUSTUTKINTO

AMMATTIOPISTO LAPPIA

TORNIO



Tutkinnon muodostuminen 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 40 osp

▪ Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen 30 osp

▪ Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 105 ops

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp



Valinnaiset tutkinnon osat 1 
Tutkintonimikkeen määräävä

tutkinnon osa

Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä 45 osp

- Mittatilausompelija

Muodin alalla toimiminen 45 osp

- Muotiassistentti

Sisustustekstiilien valmistaminen 45 osp

- Sisustustekstiilien valmistaja

Teollisten tekstiilien valmistaminen 45 osp

- Tekstiilien valmistaja ( vain oppisopimus)



Valinnaiset tutkinnon osat 2
Kaavoittaminen 15 ops

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen 15 osp

Stailaaminen

Tekstiili- ja muotialan projekteissa toimiminen 15 osp

Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen 15 osp

Tekstiili ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen 15 osp

Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen 15 osp

Ohjaustehtävissä toimiminen 15 osp

Erikoismateriaalien- ja tekniikoiden käyttäminen 15 osp

Kemiallinen pesu 15 osp

Tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta 15 osp – 45 osp

Valinnainen tutkinnon osa 1; Toinen tutkintonimikkeen määräävä tutkinnon osa, 45 osp



Valinnaiset tutkinnon osat 3

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yrityksessä toimiminen 15 osp

Huippuosaajaksi 15 osp

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 15 osp

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5 – 15 osp

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai 

erikoisammattitutkinnosta 5 – 15 osp

Korkeakouluopinnot 5 – 15 osp

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opinto valmiuksia 

tukevia opintoja 5 – 25 osp



Yhteiset tutkinnon osat 35 ops

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Yhteisten tutkinnonosien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp



HOKS

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelma HOKS.

- Suunnitellaan henkilökohtainen opintopolku:

Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi 

osaaminen ja suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, 

miten osaaminen osoitetaan sekä mitä ohjausta, tukea tai mahdollisia 

erityisen tuen toimia opiskelija tarvitsee hänen elämäntilanteensa 

huomioiden. Mitkä tutkinnonosat suoritetaan ja missä järjestyksessä.

Mietitään opiskelijan ammatillisia kehittymistarpeita ja toiveita, valitaan 

kehittymistä tukevat tutkinnon osat sekä mitkä, miten ja missä ne 

suoritetaan.

Useimmat opiskelijat hankkivat koko tutkinnon, mutta myös osatutkintojen 

suorittaminen on mahdollista. Tällöin opiskelijan aikaisemmin hankittu 

osaaminen ja tutkinnon osan suoritusajankohta ovat määrääviä tekijöitä.



Opintojen eteneminen – esimerkkejä erilaisista opintopoluista

Opiskelijan

HOKS

1. vuosi

- Pakolliset tutkinnon osat

- Y1  

- TEO ja näytöt (asiakastyö)

2. vuosi

- Tutkintonimikkeen määräävä

tutkinnon osa

- Y2 

- - TEO ja näyttö

3. vuosi

- Valinnaiset tutkinnon osat 4 

kpl

- TEOt ja näytöt

Opiskelijan

HOKS

Osaamisen

tunnistaminen ja 

tunnustaminen

1. vuosi

- Pakolliset tutkinnon osat

- TEO ja näytöt

- Tutkintonimikkeen määräävä 

tutkinnon osa

2. vuosi

- TEO ja näyttö

- Valinnainen tutkinnon osa 2 kpl

3. vuosi (syyslukukausi)

-Valinnaiset tutkinnon osat 1 - 2 

Opiskelijan

HOKS

Osaamisen

tunnistaminen ja 

tunnustaminen

1, 5 - 2 vuotta

- Pakolliset tutkinnon osat sekä

- tutkinotonimikkeen

määräävä tutkinnon osa

- Valinnaiset tutkinnon osat 1 –

4 

- Teoria ja käytännon opetus

oppilaitoksessa ja näytöt

TEOssa

Ammattilukio; suoritetaan lukio

opintoja ja ammattillisia

tutkinnon osia. Kesto n. 3,5 – 4 

vuotta



Opiskelu tekstiili- ja muotialalla
Opinnot aloitetaan perusopinnoista, tutustutaan työtiloihin, 

koneisiin ja laitteisiin ja tietysti muihin opiskelijoihin.

Opiskellaan mm. ammattitekniikkaa, ammattipiirustusta, 

kaavaoppia, piirustusta ja maalausta, esitystekniikoita, 

materiaalioppia, valokuvausta, tuotteen suunnittelua, 

valmistuksen suunnittelua, kestävää kehitystä, digitaalisuuden 

hyödyntämistä, sekä valmistetaan tuote/tuotteita. 

Esimerkiksi mittatilausompelijan tutkinnon valinneet 

opiskelijat saavat valmistaa itselleen hameen, housut, puseron, 

takin ja mekon, jolloin harjoitellaan tuotteen suunnittelua, 

kaavoittamista, sovittamista, valmistusta.

Valinnaiset opinnot opiskelija valitsee oman kiinnostuksen ja 

ammatillisen kehittymistarpeen mukaan. Valintaan vaikuttaa

työelämässä tapahtuvan oppimisen paikka, sekä oppilaitoksessa

tarjolla olevat mielenkiintoiset tilaustyöt ja projektit.



Opiskelijan työpäivä

• Työpäivät ja työympäristöt voivat olla hyvin vaihtelevia

• Suunnitellaan työtä ja työjärjestystä

• Tehdään rakennepiirroksia ja harjoituksia

• Piirretään kaavoja ja kuositellaan

• Valmistetaan tuotteita

Opinnot ovat työpainoitteisia, mutta myös teoriaa on käytännön työn tueksi.

Kaikki ammatillinen teoria liittyy käytännön tehtäviin

• Esim. Pima - omien ideoiden esittäminen, visuaalinen kehittyminen

• Rakenne ja poikkileikkauskuvat – kansainvälinen ammattikieli

• Taide ja pukuhistoria– suunnittelu ja historialliset vaatteet sekä pukeutumiskulttuurin ymmärtäminen

• Ergonomia ja työsuojelu – oman hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen

• Pukeutuminen ja muoti – väri-, tyyli-, vartaloanalyysit helpottavat suunnittelussa ja asiakaskontakteissa

• Suurin osa opetuksestaon lähiopetusta, mutta osittain myös etäopetusta. Etäopetuksessa käytetäänTeams tai Itslearning – alustaa.



Tilaustyöt ja projektit ovat osa opiskelua

• Erilaiset oppilaitosprojektit; sisustuprojektit, Musa-produktioiden puvustus

• Yksityiset asiakkaat; korjausompelu, vaatetusompelu, sisustusompelu, verhoilu

• Kunnat ja kaupungit; sisustusompelu, verhoilu, puvustusprojektit

• Yritykset ja yhteisöt; sisustusompelu, verhoilu, puvustus



TEO paikat
Kangaskaupat: Kangaskukkula, Tornio ja Kemi sekä Kangastalo Tornio

Ompelimot: Ateljee ompelimo Henna Marjaana, Kemi, Ompelimo Welvet, 
Kemi, Ompelimo Kaunis Ommel, Oulu, Meriva sr, Kemi, Piritta Design, 
Sodankylä, Dandy puku, Helsinki, Nappi Kikka design ateljee Oy, Oulu 

Vaateliikkeet: Cubus, Pivis Ky, Oulu, Morsiusateljee Katariina, Oulu, Gina 
Tricot, Tornio, Tampereen säästötex, Tornio ja Kemi

Takele Productions, elokuva puvustus Hki, Kemin kaupungin teatteri, Tornion
kaupunki, Tornio 400

Koulut: Tornion kaupunki, Putaan koulu, Oulun kaupunki, Pohjankartanon
koulu, Kemin kaupunki, Karihaaran koulu

Kansalais ja työväenopistot

Meri- Lapin keskuspesula,  Rajapesu Oy, Tornio, Oulun keskuspesula

Disturb Skandinavia Oy

Gitano ja Haski, Kemi



Työllistyminen

Valmistuvien opiskelijoiden työllistyminen on pitkälti kiinni opiskelijasta itsestä, hänen
osaamisen tasosta ja kiinnostuksen kohteista sekä elämäntilanteesta.

Meiltä valmistunut opiskelija voi työskentellä esim;

• vähittäiskaupassa ja verkkokaupassa, myyjä, stailisti, pukeutumisneuvoja

• vaateliikkeissä, marketeiden tekstiili- ja vaatetusosastoilla– vaatemyyjä, tekstiilimyyjä

• sisustusliikkeissä - sisustusmyyjä

• kangaskaupoissa– myyjä/ompelija

• ompelimoissa– ompelijana ja yrittäjänä

• Tekstiili-/ vaatetehtaassa – valmistuksen eri vaiheissa

• pesuloissa – pesulatyöntekijä ja ompelija/korjaaja

• ohjaustyössä; kansalais- ja työväenopistolla

• puvustamossa

• pukuvuokraamossa



Jatko-opinnot

Opiskelija saa jatko-opintokelpoisuuden

• Ammattikorkeakouluun; Muoti ja puvustus, muotoilija, Xamk, 

Kaakoissuomen ammattikorkeakoulu

• Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio, muotoilija, muoti

• Älykkään ja kestävän muotoilun koulutus, muotoilija HAMK, 

Hämeen ammattikorkeakoulu

• Vestonomi, Metropolia ammattikorkeakoulu

• Yliopistoon; Lapin yliopisto, muoti, tekstiilitaide ja 

materiaalitutkimus

• Aalto yliopisto, muoti



Hankinnat
Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen 

oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Näille opiskelijoille 

opiskelumateriaalit ovat ilmaisia.

Muille opiskelijoille materiaalit ovat maksullisia, silloin kun opiskelija tekee työn 

itselleen. Tilaustöiden materiaalikustannukset maksaa tilaaja.

Materiaalikustannusten lisäksi opiskelija hankkii itselleen perustarvikkeet: mittanauha, 

nuppineulat, kangassakset, paperisakset, lankasakset, ¼ viivain, kynät yms. tarvikkeet. 

Näille materiaaleille tulee hintaa n. 40 -60 €

Oppimateriaali on sähköisenä tai joissain tapauksissa paperisena, yleensä näitä ei 

tarvitse opiskelijan maksaa.

Opiskelijalla on koulupäivän aikana käytössä oppilaitoksen tietokoneet, joten omaa ei 

välttämättä tarvitse hankkia. Etäpäivinä työskentely omalla koneella on tietysti 

helpompaa kuin puhelimella, mutta sekin yleensä onnistuu.



Tule meille opiskelemaan tekstiili- ja muotialan

monipuoliseksi osaajaksi!
Opiskelijaksi hakevan ei tarvitse osata ommella, mutta pitää olla

ALASTA KIINNOSTUNUT!

Taito määrää sen, 

mitä kykenee tekemään.

Motivaatio ratkaisee, 

mitä tekee.

Asenteesta riippuu, 

kuinka hyvin sen tekee.

Positiivarit.fi


