
Tekstiili- ja muotialan
ammattilaiseksi



Ympäristömme 

on täynnä 

tekstiilejä.



Missä kaikkialla on tekstiiliä?

Vaatteet, asusteet, koti ja 
sisustus

Ulkoiluvarusteet, kankaat, 
nauhat, työ- ja suojavaatteet, 

peitot, pyyhkeet, matot…

Teollisuus

Suodattimet, viirat, 
puristinhuovat, laminaattien 

tukiverkot, tiivisteet

Terveydenhuolto

Vuodevaatteet, hoitoasut, 
siteet, potilasvaatteet, 

haavanhoito, leikkaustekstiilit

Hygieniatuotteet

Kasvo- ja kosteuspyyhkeet, 
vaipat, kuukautissuojat, 

vanulaput

Autot, lentokoneet, junat, 
veneet

Verhoilut, istuinsuojat, 
käytävämatot, purjeet, 

turvavyöt, eristeet

Rakentaminen

Ääni- ja lämpöeristeet, 
akustiset levyt, suojaverkot

Ulkotilat

Aurinkosuojat, pressut,  
markiisikankaat, lastenrattaat, 

sateenvarjot

Maatalous

Maidonsuodattimet, 
puhdistustekstiilit, köydet, 

hihnat, säkit



Finlayson Ahlstrom-
Munksjö Marimekko

Finarte

JoutsenLuhtaLapuan KankuritPure Waste 
Textiles

Infinited Fiber Suominen

BalmuirImage WearReimaMakia



Suomalainen tekstiili- ja muotiala laajasti:
valmistus, myynti ja huolto

Tekstiilin ja muodin 
vähittäiskauppa

1 620 milj. €     
9 560 henkilöä 
1 500 yritystä

1 050 milj. €     
4 800 henkilöä 

660 yritystä

Tekstiilin ja 
muodin 

tukkukauppa

730 milj. €        
2 200 henkilöä 

830 yritystä

Muu toimialaan 
liittyvä valmistus

(kengät, nahka-
tuotteet, patjat…)

670 milj. €           
2 350 henkilöä 

130 yritystä

Tekstiili- ja 
vaatehuolto

(pesulat ja suutarit) 
330 milj. €             

2 900 henkilöä    
300 yritystä

Tekstiilien valmistus

410 milj. € liikevaihtoa 
2 100 henkilöä 

340 yritystä

Vaatteiden valmistus

640 milj. € liikevaihtoa 
2 700 henkilöä 

320 yritystä

Toimialan ydin: 
Tekstiilinen ja vaatteiden 

valmistus

Liikevaihto 4,4 mrd.€, työllistää 22 000 henkilöä, yrityksiä 3 400

Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja 

tilinpäätöstilasto & suhdannetilastot 2018.



Suomalainen tekstiili- ja muotiala elää 
suuren murroksen vuosikymmentä. 

Brändit uudistuvat, verkkokaupat kasvavat, 
myymäläkonseptit muuttuvat ja alalle syntyy uudenlaisia 

palveluita. 

Tutkimus ja tuotekehitys luovat innovaatioita, kuten 
älytekstiilejä ja uusia materiaaleja. 

Digitalisaatio muokkaa työtapoja ja liiketoimintamalleja. 

Vastuullisuus korostuu tärkeänä osana yritysten toimintaa 
raaka-aineiden valinnasta tuotteiden kierrätettävyyteen.

Uudistuminen luo mahdollisuuksia menestykseen ja 
kasvuun.



Töihin tekstiili-

ja muotialalle



Kansainvälinen ja uudistuva ala tarvitsee 
monenlaisia osaajia. 

Suunnittelun ja valmistuksen lisäksi 
yritykset tarvitsevat kaupallista ja teknistä 
osaamista mm. markkinoinnin, myynnin ja 

tuotekehityksen tehtäviin. 

Pienyritysvetoisella alalla tarvitaan 
moniosaajia sekä asiantuntijatehtävissä että 

valmistuksen parissa.

Alan työtehtäviä:

tuotantopäällikkö
ostoassistentti
suunnittelija

myyntipäällikkö
brändipäällikkö

ompelija  
mallimestari

vastuullisuusasiantuntija
tuotepäällikkö

digimarkkinointivastaava
prosessiteknikko

tuotekehitysinsinööri
laatukoordinaattori

verkkokauppavastaava
liiketoimintajohtaja



• Kaupallinen osaaminen on tärkeää missä tahansa 
työtehtävässä. 

• Yritystoiminnan peruslainalaisuuksien 
ymmärtäminen

• Myynnillinen ote: Ulkoisen myyntityön lisäksi taito 
myydä ideat sisäisesti (argumentointi)

• Kaupallista näkemystä suunnitteluun

• Kansainvälinen osaaminen ja kokemus on arvossa. 
Opiskele kieliä, tutustu kulttuureihin ja käy vaihdossa 
ulkomailla.

Etsitään luovia
moniosaajia

Viestejä tekstiili- ja 
muotialan yrityksiltä 

opintojen suunnitteluun ja 
oman osaamisen 

kehittämiseen

Vinkkejä alan yrityksiltä 
opintojen suunnitteluun ja 
osaamisen kehittämiseen



• Digitaidot haltuun! Osaaminen alkaa Office-
ohjelmista ja jatkuu erilaisiin alan 
erikoisohjelmistoihin.

• Kehitä ympäristöosaamista sekä ymmärrystä 
kiertotaloudesta ja vastuullisuusnäkökulmista.

• Tunne materiaalit. Materiaaliteknistä osaamista 
tarvitaan alan monissa eri työtehtävissä.

• Ompelutaidot kunniaan! Nopean vaiheompelun 
taitavia ompelijoita kaivataan edelleen Suomessa, 
erityisesti neuloksia valmistavissa yrityksissä.

Etsitään luovia
moniosaajia

Viestejä tekstiili- ja 
muotialan yrityksiltä 

opintojen suunnitteluun ja 
oman osaamisen 

kehittämiseen

Vinkkejä alan yrityksiltä 
opintojen suunnitteluun ja 
osaamisen kehittämiseen



Yliopistot
taiteen kandidaatti * taiteen maisteri

Ammattikorkeakoulut
artenomi AMK * muotoilija AMK * vestonomi AMK sekä YAMK

Ammatillinen koulutus
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

ompelija * mittatilausompelija * muotiassistentti * sisustustekstiilien valmistaja * 
designtekstiilien valmistaja * tekstiilien valmistaja * vaatturi * modisti * suutari * 

tekstiilihuoltaja

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan koulutusohjelmat Suomessa

Lukio
Ylioppilas



Tutustu tekstiili- ja muotialan koulutusvaihtoehtoihin:
www.stjm.fi/toiminta-alueemme/alan-koulutus/koulutuspolut/

Alan ammattiesittelyvideoita Kun koulu loppuu -sivustolla:
www.kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/tekstiili-ja-muotiala/

Suomen Tekstiili & Muoti on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja 
työmarkkinajärjestö. 

@suomentekstiilijamuoti@TekstiiliMuoti@suomentekstiilijamuoti Suomen Tekstiili & Muoti ry

http://www.stjm.fi/toiminta-alueemme/alan-koulutus/koulutuspolut/
https://www.kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/tekstiili-ja-muotiala/
https://www.instagram.com/suomentekstiilijamuoti/
https://twitter.com/TekstiiliMuoti
https://www.facebook.com/suomentekstiilijamuoti
https://www.linkedin.com/company/suomen-tekstiili-&-muoti-ry

