
Tekstiili- ja muotialan 
ammattilaiseksi 



Tekstiiliala sopii ihmisille,  
jotka ovat työtä pelkäämättömiä,  
pystyvät hallitsemaan laajoja  
kokonaisuuksia ja toisaalta ovat  
myös visuaalisia ja kiinnostuneita  
vaatevalmistuksen koko prosessista.

Taija Uittoluoto, logistiikan työnjohtaja  
Neulomo 
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Tekstiili- ja muotialalla on monia  
ammatteja ja erilaisia koulutuspolkuja.  
Alalta löytyy suunnittelun ja tuotteiden 
valmistuksen lisäksi esimerkiksi kaupal-
lisen ja teknisen alan työtehtäviä.  

Alalla voi työskennellä asiantuntija- ja 
johtotehtävissä tai myynnin, hankinnan, 
markkinoinnin ja brändinrakentamisen, 
vastuullisuuden sekä tutkimuksen ja 
tuotekehityksen parissa. 

Työ on kansainvälistä. Kielitaidon 
lisäksi työssä tarvitaan monipuolista ja 
laaja-alaista osaamista. Työssä näkee 
usein koko valmistusprosessin alkaen 
suunnittelusta jatkuen valmiiden tuot-
teiden toimitukseen.  
 
Koska työ on monipuolista, tekstiili- ja 
muotialalla on tyypillistä jatkuva oppimi-
nen ja uusien taitojen opettelu.

Haussa luovia moniosaajia 

Ammatteja

Vaatetussuunnittelija, designer
Tuotesuunnittelija
Brand Manager
Hankinta- ja ostopäällikkö, ostaja
Myyntipäällikkö 

Tuotekehitysinsinööri
Vastuullisuusasiantuntija
Tuoteassistentti
Mallimestari
Ompelija, vaatturi
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Tekstiili- ja muotiala  
Suomessa

Tekstiilistä on moneksi: muoti-,  
ulkoilu-, työ- ja suojavaatteiksi sekä  
sisustukseen. Teknisiä tekstiilejä 
käytetään esimerkiksi äänieristeinä  
ja sidetarvikkeina, kuitukankaita  
suodattimissa ja hygieniatuotteissa. 



 
3500 yritystä 

4,2 mrd€ liikevaihto 
22 000 työntekijää 

Tekstiilin  
ja muodin  

tukkukauppa

Tekstiili- ja  
vaatehuolto

Muu tekstiili-  
ja muotialaan liittyvä  

valmistus

Tekstiilien ja  
vaatteiden valmistus  
& valmistuttaminen 

Tekstiilin ja muodin  
vähittäiskauppa

Lähde: Tilastokeskus, 2017



Tekstiili- ja muotiala muuttuu ja uudis-
tuu. Käyttöön tulee uusia innovaatioita, 
materiaaleja ja toimintamalleja. Vastuul-
lisuus ja kiertotalous lisäävät koko ajan 
merkitystään.  

Teknologiaa ja tekstiilejä yhdistävät 
älytekstiilit avaavat uusia tekstiilille 
käyttötapoja mm. lääketieteessä ja 
rakennusalalla.  Uudistuminen tarjoaa 
mahdollisuuksia menestykseen ja 
kasvuun. 

Käynnissä vahva murros

Innovaatiot

älytekstiilit
kierrätysmateriaalit
valoa johtavat tekstiilit
puukuitu
Ioncell
3D-neulottu tekstiili
akustiikkatekstiilit
valoa johtava tekstiiliseinärakenne
auringonvaloa keräävät tekstiilit
ympäristöystävälliset tekstiilit

tekstiilikomposiitit tuulivoimaloissa
uudet kuidut kierrätetyistä materiaaleista
liikuntasuoritusta mittaavat tekstiilit
tekninen tekstiili
lääketieteelliset tekstiilit 
Kiertotalouden ja vastuullisuuden uudet 
liiketoimintamallit  

digitaaliset sovellukset ja työkalut



Muoti on nuorelle hyvä ala, koska ihmisten 
täytyy aina pukeutua johonkin. Tällä hetkellä 
suomalaisessa muotiteollisuudessa on hyvä 
meininki. On syntynyt paljon uusia brändejä, 
jotka tarvitsevat innokkaita ja ammattitai-
toisia tekijöitä.

Mika Martikainen, operatiivinen johtaja  
Makia Clothing
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Listaus alan koulutuksen tarjoajista:  
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Yliopisto
Taiteen kandidaati  •  Taiteen maisteri

Ammattikorkeakoulu
muotoilija (AMK ja YAMK)  •  vestonomi (AMK ja YAMK)  •  artenomi (AMK)

Peruskoulu

Ammatillinen koulutus Lukio
Perustutkinto   

ompelija  •  vaatturi  •  mittatilausompelija  •  modisti     
muotiassistentti  •  sisustustekstiilin valmistaja  •  tekstiilihuoltaja     

designtekstiilin valmistaja  •  tekstiilien valmistaja

ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ylioppilas

Tekstiili- ja muotialan koulutuspolut
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