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Tekstiilit ja vaatteet

Vaatteet
• Naisten, miesten ja 

lasten vaatteet
• Urheilu ja outdoor

• Työ-ja suojavaatteet
• Asusteet

Tekstiilit
• Kuitukankaat ym. 

teolliset tekstiilit
• Terveydenhuollon 

tekstiilit

• Sisustustekstiilit
• Kankaiden valmistus
• Purjeet, teltat, pressut
• Langat, nauhat



Tekstiili- ja  muotiala 
Suomessa

Tekstiilien ja 
vaatteiden valmistus 
& valmistuttaminen

Muu tekstiili-
ja muotialaan liittyvä 

valmistus

Tekstiilin 
ja muodin 

tukkukauppa

Tekstiilin ja muodin 
vähittäiskauppa

Tekstiili- ja 
vaatehuolto

3500 yritystä 
4,5 mrd€ liikevaihto 
21 000 työntekijää

Tekstiili- ja muotiala 
työllistää Suomessa 
21 000 eri alojen 
ammattilaista. 

3600 yritystä valmistavat, 
myyvät ja huoltavat 
tekstiileitä: vaatteita, 
kodintekstiileitä, 
sairaalatekstiileitä, 
teknisiä tekstiileitä sekä 
kuitukankaita ja 
teollisuustekstiileitä.



Käynnissä vahva murros

Tekstiili- ja muotiala muuttuu ja 
uudistuu. Käyttöön tulee uusia 
innovaatioita, materiaaleja ja 
toimintamalleja.

Vastuullisuus 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. 
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Töihin  
tekstiili- ja 
muotialalle
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Katso video työstä vaatealalla https://youtu.be/pJVDP1J4mLw
(kesto 1:50)

”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 ammattitaitoisia 
tekijöitä.”

Mika Martikainen
operatiivinen johtaja 

Makia Clothing

https://youtu.be/pJVDP1J4mLw


Vaatetussuunnittelija, 
designer 

Tuotesuunnittelija
Brand Manager

Hankinta- ja 
ostopäällikkö, 

ostaja  
Myyntipäällikkö 

Tuotekehitysinsinööri  
Vastuullisuusasiantuntija

Tuoteassistentti 
Mallimestari 

Ompelija, vaatturi

• Tekstiili- ja muotialalla on monia 
ammatteja ja niihin voi valmistua 
monen erilaisen koulutuksen kautta. 

• Alalta löytyy suunnittelun ja 
tuotteiden valmistuksen lisäksi 
esimerkiksi kaupallisen ja teknisen 
alan työtehtäviä. 

• Voit työskennellä asiantuntija- ja 
johtotehtävissä tai myynnin, 
hankinnan, markkinoinnin ja 
brändinrakentamisen, 
vastuullisuuden sekä tutkimuksen ja 
tuotekehityksen parissa. 
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Haemme 
luovia 

moniosaajia 

• Työ on kansainvälistä. Kielitaitoa 
tarvitaan. 

• Työ vaatii monipuolista ja laaja-
alaista osaamista. 

• Koska työ on monipuolista, tekstiili-
ja muotialalla on tyypillistä jatkuva 
oppiminen ja uusien taitojen 
opettelu. 

• Tekstiili- ja muotialaa voi opiskella 
ammatillisessa koulutuksessa, 
ammattikorkeakouluissa tai 
yliopistossa.
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Yliopisto 
Taiteen kandidaatti * Taiteen maisteri

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

Ammatillinen koulutus
Perustutkinto

ompelija * vaatturi * mittatilausompelija *modisti * muotiassistentti * sisustustekstiilin 
valmistaja * tekstiilihuoltaja * designtekstiilin valmistaja * tekstiilien valmistaja   

ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Lukio

Ylioppilas 

Peruskoulu

Toinen aste



Yliopistot
Aalto-yliopisto * Lapin yliopisto

Ammattikorkeakoulut
Metropolia * HAMK * XAMK Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 

Savonia * LAMK Lahden ammattikorkeakoulu

Ammatillinen koulutus
Omnia *Stadin ammattiopisto* Ammattiopisto Tavastia * Sasky / Ikaalisten käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitos * * Koulutuskeskus Sedu  * Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä * 
Jyväskylän ammattiopisto * Keuda * Jedu * Sataedu* Kpedu * EKAMI * Koulutuskeskus Salpaus * 

SAMPO Saimaan ammattiopisto * Novida * OSAO * Raseko * Redu * Salon seudun ammattiopisto *  
Sedu Aikuiskoulutus * Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu * TEAK * Lappia * Turun ammatti-

instituutti* 

Tekstiili – ja muotialan koulutusta tarjoavat 



on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten 
järjestö, yhteiskunnallinen vaikuttaja 
ja työmarkkinajärjestö.
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Listaus alan koulutuksen tarjoajista: 
stjm.fi/toiminta-alueemme/alan-
koulutus/koulutuspolut 

Alan ammattien esittelyvideoita
Kun koulu loppuu-sivustolla: 
kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/tekstiili-
vaate-ja-muotiala   

stjm.fi
facebook.com/suomentekstiilijamuoti
twitter.com/TekstiiliMuoti

http://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/alan-koulutus/koulutuspolut
http://www.kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/tekstiili-vaate-ja-muotiala
http://www.stjm.fi/
https://www.facebook.com/suomentekstiilijamuoti
https://twitter.com/TekstiiliMuoti
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