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1  TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 
 

1.1. JOHDANTO  
Perustetiedot: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133957/ops/tiedot 
 
Tutkinto on mahdollista suorittaa Kalajoen ammattiopistossa  
Vaatetuksen osaamisalan suorittanut vaatetusompelija hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden 
suunnittelu- ja valmistusprosessin. Hänellä on valmiudet toimia yrityksissä kaavoituksen, valmistuksen ja viimeistyksen 
eri tehtävissä. Hänellä on hyvä materiaalituntemus ja taito valmistaa tuotteita kankaiden lisäksi alan 
erikoismateriaaleista, kuten esimerkiksi nahasta. Vaatetusompelijan luovuutta ja kädentaitoja tarvitaan myös 
pukuvuokraamojen, teattereiden sekä esiintyvien taiteilijoiden puvustuksessa. Korjausompelu ja vaatteiden muodistus on 
myös osa vaatetusompelijan työnkuvaa. Vaatetusompelijan tehtävät edellyttävät jatkuvaa muodin ja trendien 
seuraamista, uusien materiaalien tuntemusta ja tiedon soveltamista kulloisiinkin työtehtäviin. Opintoihin sisältyvien 
asiakaspalvelu- ja yrittäjyysopintojen kautta opiskelija omaksuu liiketaloudellisen ajattelutavan, mikä antaa valmiuksia 
toimia vaatetusalan kaupan asiakaspalvelussa ja kokemuksen myötä mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä. 
Vaatetusalalla toimiva käyttää tietotekniikkaa apuvälineenään ja hyödyntää taitojaan tietojen sähköisessä välityksessä 
osapuolelta toiselle 
 
Vaatetuksen osaamisalan suorittanut sisustusompelija suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa ommeltavia 
sisustustekstiilejä kotiin ja julkisiin tiloihin. Hän ymmärtää, että sisustustekstiilit ovat osa muuta sisustamista ja pystyy 
näkemään työnsä osana suurempaa kokonaisuutta sekä ottamaan huomioon muiden ammattilaisten tehtävät yhteisissä 
projekteissa. Sisustusalalla toimiva käyttää tietotekniikkaa apuvälineenään ja hyödyntää taitojaan tietojen sähköisessä 
välityksessä osapuolelta toiselle. Sisustusompelija tuntee erilaiset sisustusmateriaalit. Hän osaa mitoittaa 
sisustustekstiilit kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan sekä valmistaa tuotteet laadukkaasti ja asentaa ne paikoilleen. 
Hän opastaa asiakasta materiaalivalinnoissa ja tuotteiden hoidossa. Sisustusalalla työskenneltäessä on ymmärrettävä 
värien ja valaistuksen perusasiat ja niiden vaikutus sisustukseen. Sisustusompelija voi työskennellä erilaisissa tehtävissä 
sisustusliikkeissä, kangaskaupoissa ja sisustustavarataloissa. Hän voi myös toimia itsenäisenä yrittäjänä tai valmistaa 
tuotteita alihankintatyönä muille yrityksille. 
 

1.2. AMMATTIALAN KUVAUS 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133957/ops/sisalto/156119 
 

1.3. AMMATTIALAN ARVOPERUSTA 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133957/ops/sisalto/156118 
 

1.4. TUTKINNON JA TARJOTTAVIEN OSAAMISALOJEN TAVOITTEET 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133957/ops/sisalto/156117 
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2  TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON  MUODOSTUMINEN 
 

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO  180 OSP 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 135 OSP 

Pakollinen tutkinnon osa  
Tekstiili ja vaatetusala perustehtävissä toiminen 15 osp 

Vaatetuksen osaamisala  
 
Vaatetusompelija, ”vaatetusalan assistentti” pakolliset tutkinnon osat, 75 osp 

Vaateompelun perustehtävissä toiminen 15 osp 
Vaateompelun ja asiakaspalvelun tehtävissä toiminen 45 osp 
Vaateompelun ammatillisen projektityön toteuttaminen 25 osp 

 
Vaatetuksen osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat, 15 - 30 osp 

Kaavoitus- ja sarjontatöissä toiminen 15 osp 
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 15 osp 

Vaatetuksen osaamisala 
 
Sisustusompelija, ”sisustustekstiiliosaaja” pakolliset tutkinnon osat, 75 osp 

Sisustustekstiilinen valmistustehtävissä toiminen 25 osp 
Verhojen valmistus – ja asennus tehtävissä toiminen 30 osp 
Sisustustekstiilien ammatillisen projektityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen 20 osp 
 

Vaatetuksen osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat, 15 - 30 osp 
Kaavoitus- ja sarjontatöissä toiminen 15 osp 
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen 15 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 15-30 osp 
Myyntipalvelun toteuttaminen 15 osp 
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 10- 15 osp 
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta ja erikoisammattitutkinnosta 15 osp 
Tutkinnon osa ammattikorkeakoulusta 15 osp 
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 
Yrityksessä toiminen 15 osp 
Huippuosaajana toiminen 15 osp 
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 5-15 osp 
Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 5-15 osp 

 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta Jedussa vähintään 36 osp. 

  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133957/ops/rakenne


YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 OSP 

 Pakolliset 
19 osp 

Valinnaiset 
16 osp 

1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 3 

Äidinkieli, suomi 5 3 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 0-3 

Vieraskieli, A-kieli, englanti 2 0-3 

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 3 

Matematiikka 3 0-3 

Fysiikka ja kemia 2 0-3 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 0-3 

3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 5 3 

Yhteiskuntataidot 1 0-3 

Työelämätaidot 1 0-3 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 0-3 

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 0-3 

4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp  0-7 

Kulttuurien tuntemus  0-3 

Taide ja kulttuuri  0-3 

Etiikka  0-3 

Psykologia  0-3 

Ympäristöosaaminen  0-3 

Jokin kohdista 1-3  0-3 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OSP 

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista 
 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 
 
Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 
 
Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista 
 
Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa 

 
Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäännöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742267/ops/tiedot  
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