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KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushalli-

tus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon si-

sältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaa-

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 

tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen toteutuk-

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

suunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on laadittu erillinen ope-

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

Kauneudenhoitoalan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon osien 

(10 osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 120 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 15 

osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva 1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 

 



   OPETUSSUUNNITELMA   4 (66) 

   

 

Taulukko 1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 

 

 

 

  

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

Ihon hoito 45 x

Ihonhoidon ohjaus 15 x x

Ehostus 10 x

Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 x

Kosmetologin osaamisala

Täydentävät ihonhoidot 30 x

Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta 30 x

Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp

Kylpylähoidot 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Tutor-toiminta

Maskeeraus

Asiakkaan tyylin suunnittelu

Kasvolymfa

Työssäoppimalla hankittu osaaminen 

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

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 120 OSP 

 

IHONHOITO, 45 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen ihon-
hoitoja käyttäen apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, 
ihomuutoksista, ihotaudeista, tuki- ja liikuntaelimistön normaa-
lista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta 

 tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alku-
puhdistuksen, kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien 
poiston, ihon desinfioinnin, klassisen hieronnan ja naamion 

 poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja 

 kertoa erilaisista kasvojen ihonhoitosarjoista ja tehdä kasvo-
hoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla 

 tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja, kuten hoitaa kynsiä ja 
kynsinauhoja, poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, 
hoitaa maseraatiota ja pykimiä, tehdä klassisen hieronnan, la-
kata ja koristella kynnet 

 kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihonhoitosarjoista ja tehdä 
hoitoja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon 
käytettävällä hoitosarjalla 

 tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeetti-
sen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet 

 tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hie-
ronnan 

 käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä ke-
hon eri alueille 

 kertoa erilaisista vartalon ihonhoitosarjoista ja tehdä vartalo-
hoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla 

 käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjes-
telmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä 
koko elimistölle 

 tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ai-
nesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmah-
dollisuuden ihoon 

 tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat 

 ohjata asiakasta ihonhoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon-
hoitoja ja ihonhoitotuotteita 
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 hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

 hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seu-
rata alan kehitystä 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Ammattiosaamisen näytöt työssäoppimisen yrityksessä 

Asiakaslähtöinen perusjalkahoito ja kynsien lakkausvasta-aiheet 
huomioiden, jonka yhteydessä asiakasta ohjataan, opastetaan ja 
neuvotaan jalkahoitoon sekä ohjataan asiantuntijalle (lääkäri tarvitta-
essa, orteesit, kevennystuotteet) sekä suunnitellaan kotihoitotuotteet 
sekä kotihoito-ohjeet. Hoitoaika 1.5 h. 

 perustietokortti 

 ihoanalyysikortti 

 kotihoito-ohjeet 
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Asiakaslähtöinen kasvohoito ja käsihoito sekä kynsien lakkaus, 
jossa kosmeettisen ihonanalyysin perusteella suunnitellaan ja toteute-
taan peruskasvohoito. Kasvohoidon tulee sisältää; pintapuhdistus, me-
kaaninen puhdistus, kuorinta, hieronta ja naamio. Käsihoito tehdään 
kasvohoidon yhteydessä. 

Asiakkaalle laaditaan kotihoito-ohjeet. Hoitoaika 2,5 h 

 perustietokortti 

 käsianalyysikortti 

Ammattiosaamisen näytöt Saimaan ammattiopiston kauneushoi-
tolassa  

Kokovartalohieronta 

Opiskelija suorittaa koko kehon vartalonihon kuivaharjauksen ja hie-
ronnan huomioiden vasta-aiheet. Hierontakaavana voidaan käyttää 
aromahieronta kaavaa, jossa on klassisen hieronnan perusotteet. Aika 
1h. 

 perustietokortti 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien tilat 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisympä-
ristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka - ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen 7 osp. 1. vuosi tai henkilökohtaisen opetus-
suunnitelman mukaisesti 

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä  
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Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

 vuosi 

 äidinkieli 2osp, suomenkieli, kirjoittaminen, tekstinkäsittely, 
esittäminen, referaatti, opin oppimaan, medialukutaito 

 fysiikka ja kemia 2osp, kemialliset reaktiot, sähköoppi 

 työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp; ergo-
nomia, liikunta, terveyden edistäminen, ENSIAPU/KEKE-passi 
yhdessä ammatillisen osin kanssa; ihonhoito 

 toinen kotimainen kieli 1 osp; asiakaspalvelu ruotsi kosmeto-
logeille, hinnasto, ajanvaraus, puhelimessa toimiminen 

 vieras kieli 2 osp; asiakaspalvelu englanti, ajanvaraus, am-
mattisanasto, puhelimessa toimiminen, asiakkaan ohjaus 

 tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 osp; word, 
power-point sekä taulukointi 

 matematiikka 2 osp; hoitojen ainekulut, tuotteiden hinnoittelu, 
alvin laskeminen, perusmittayksiköt 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Ihonhoito sijoittuu ensimmäiseen lukuvuoteen. Ammattiosaamisen 
näyttö 1. vuonna tai henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukai-
sesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suun-
nittelu ja suunni-
telmallinen teke-
minen 

suunnittelee ohjeistettuna 
oman työnsä ja työskente-
lee suunnitelman mukai-
sesti 

tekee asiakkaan tarpei-
den mukaisen työsuunni-
telman itsenäisesti ja 
työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee monipuolisesti 
asiakkaan tarpeet 
huomioon ottavan työ-
suunnitelman itsenäi-
sesti ja muuttaa työs-
kennellessään tarvitta-
essa toimintatapaansa 
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Asiakasanalyysi 
ja hoitaminen 

 kasvojen 
ihonhoito 

 vartalon   
ihonhoito 

 jalkojen   
ihonhoito 

 käsien     
ihonhoito 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kan-
nalta riittävän asiakasana-
lyysin, jossa on tunnistettu 
osa ihon tarpeista 

tekee hoitosuunnitelman 
ja hoidon toteutuksen 
kannalta riittävän ja asi-
akkaan tarpeita vastaa-
van asiakasanalyysin 
pääosin oikein 

tekee hoitosuunnitel-
man ja hoidon toteu-
tuksen kannalta oi-
kean, monipuolisen ja 
asiakkaan tarpeita 
vastaavan asia-
kasanalyysin 

valitsee asiakkaalle sovel-
tuvat hoitomenetelmät 

valitsee asiakkaalle so-
veltuvat hoitomenetelmät 
ja kertoo niistä asiak-
kaalle 

valitsee asiakkaalle 
soveltuvat hoitomene-
telmät, ottaa huomi-
oon asiakkaan toiveet 

toteuttaa hoidon kokonai-
suutena ja siten, että lop-
putulos tyydyttää asiakasta 

toteuttaa hoidon siten, 
että kokonaisuus on asi-
akkaan tarpeet huomioon 
ottava ja lopputulos on 
hyvä 

toteuttaa hoidon siten, 
että kokonaisuus on 
asiakkaalle soveltuva 
ja lopputulos on laadu-
kas 

ohjaa asiakasta yksipuoli-
sesti ihon itsehoidossa ja 
ottaa vastaan asiakkaan 
seuraavan ajanvarauksen 

ohjaa asiakasta ihon itse-
hoidossa sekä ohjaa asi-
akkaan seuraavaan hoi-
toon tai sarjahoitoon 

ohjaa asiakasta moni-
puolisesti ihon itsehoi-
dossa sekä ohjaa asi-
akkaan seuraavaan 
hoitoon tai sarjahoi-
toon 

Taloudellinen ja 
laadukas toimimi-
nen 

toimii asiakkaan toiveet ja 
tulostavoitteet huomioon 
ottaen 

toimii asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen, kustan-
nustietoisesti ja tulokselli-
sesti 

toimii asiakkaan toi-
veet huomioon ottaen, 
laadukkaasti, kustan-
nustehokkaasti ja tu-
loksellisesti 

työskentelee ohjeistettuna 
taloudellisesti ja kestävän 
kehityksen mukaisesti 

työskentelee taloudelli-
sesti ja noudattaa pää-
sääntöisesti kestävän ke-
hityksen periaatteita 

työskentelee taloudel-
lisesti ja noudattaa 
kestävän kehityksen 
periaatteita 

Työhön varatun 
ajan noudattami-
nen 

noudattaa ohjeistettuna 
hoitotyöhön varattua aikaa 

noudattaa hoitotyöhön 
varattua aikaa 

noudattaa hoitotyöhön 
varattua aikaa ja so-
peuttaa hoitoa tarvitta-
essa käytettävissä ole-
vaan aikaan 

Terveyden,      
turvallisuuden ja 
toimintakyvyn 
huomioon         
ottaminen 

noudattaa työturvallisuu-
den perusperiaatteita siten, 
että ei vaaranna asiak-
kaan, itsensä tai työyhtei-
sön turvallisuutta 

noudattaa työturvalli-
suutta ja ottaa työssään 
huomioon asiakkaan, it-
sensä tai työyhteisön tur-
vallisuuden 

noudattaa työturvalli-
suutta ja soveltaa tie-
toa muuttuviin olosuh-
teisiin 

noudattaa ergonomiaa tu-
tuissa työtilanteissa 

noudattaa ergonomiaa 
työssään 

noudattaa ergonomiaa 
työssään ja soveltaa 
sitä vaihtelevissa tilan-
teissa 
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Itsearviointi ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen mukai-
sesti. 

arvioi toimintaansa 
omasta näkökulmastaan 
sekä ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa työs-
kentelyään sen perus-
teella. 

arvioi toimintaansa 
avoimesti ja realisti-
sesti sekä ottaa vas-
taan palautetta ja hyö-
dyntää sitä toiminnas-
saan tilanteeseen so-
veltuvalla tavalla. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden 
käyttäminen 

käyttää työvälineitä turvalli-
sesti työssään 

käyttää työvälineitä tur-
vallisesti, työskentelee 
asianmukaisesti ja pe-
rustelee valintansa 

työskentelee monipuoli-
sesti työvälineitä käyt-
täen, soveltaa osaamis-
taan ja perustelee valin-
tansa 

Tuotteiden     
käyttäminen 

tarvitsee tukena tuoteop-
paita valitessaan asiak-
kaalle hoitoihin ja itsehoi-
toon sopivat tuotteet 

valitsee asiakkaalle hoi-
toihin ja itsehoitoon so-
pivat tuotteet ja hakee 
tarvittaessa tietoa tuo-
teoppaista 

valitsee asiakkaalle hoi-
toihin ja itsehoitoon so-
pivimmat tuotteet, ver-
tailee tuotteita ja perus-
telee valinnat 

käyttää tuotteita turvalli-
sesti, mutta niiden käy-
tössä on epävarmuutta 

käyttää tuotteita turvalli-
sesti ja asiakkaan tar-
peiden mukaisesti 

käyttää tuotteita turvalli-
sesti ja asiakkaan tar-
peiden mukaisesti ja so-
veltaa tarvittaessa nii-
den käyttöä 

Aseptinen        
toiminta 

 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä henkilökohtaisesta 
hygieniasta 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä työympäris-
tön siisteydestä sekä 
henkilökohtaisesta hy-
gieniasta ja siisteydestä 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta ja on tarkka työ-
ympäristön siisteydestä 
sekä henkilökohtaisesta 
hygieniasta ja siistey-
destä 

noudattaa hoidoissa yleisiä 
aseptisia toimintaperiaat-
teita eikä aiheuta tervey-
dellistä haittaa asiakkaalle 
tai itselleen. 

noudattaa hoidoissa 
aseptisia toimintaperi-
aatteita ja perustelee 
toimintaansa. 

noudattaa hoidoissa 
aseptisia toimintaperi-
aatteita sekä perustelee 
toimintaansa  

ennaltaehkäisee toimin-
nallaan mikrobien ja 
tautien leviämistä. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ihotyypin, 
ihomuutosten ja 
hoidon vasta-ai-
heiden huomioon 
ottaminen 

 

 

tunnistaa ihotyypit ja tär-
keimmät ihomuutokset, 
jotka vaikuttavat ihonhoi-
tamiseen ja asiakkaan 
ohjaukseen 

ottaa työssään huomioon 
tilanteet, milloin hoitoa ei 
voi ihon tilasta johtuen 
tehdä 

tunnistaa ihotyypit ja 
ihomuutokset, jotka vai-
kuttavat ihonhoitamiseen 
ja asiakkaan ohjaukseen 
tai ovat hoidon vasta-ai-
heita 

tunnistaa perustellen 
ihotyypit ja ihomuutok-
set, jotka vaikuttavat 
ihonhoitamiseen ja asi-
akkaan ohjaukseen tai 
ovat hoidon vasta-ai-
heita 

soveltaa tietojaan ihon-
hoidossa 

Yleisimpien     
ihotautien         
tietoperustan 
huomioon ottami-
nen 

keskustelee tarvittaessa 
asiakkaan kanssa hänen 
ihotaudistaan ja sen lää-
kehoidosta 

selvittää lääkkeen mah-
dollisen vaikutuksen hoi-
don toteuttamisen kan-
nalta 

tuntee pääpiirteittäin ylei-
simmät ihotaudit ja niiden 
lääkehoidon ja keskuste-
lee tarvittaessa niistä asi-
akkaan kanssa 

ottaa huomioon lääkkeen 
mahdollisen vaikutuksen 
hoidon toteuttamisen 
kannalta 

tuntee yleisimmät iho-
taudit ja niiden lääkehoi-
don ja keskustelee tar-
vittaessa niistä asiak-
kaan kanssa 

ottaa huomioon lääk-
keen mahdollisen vaiku-
tuksen hoidon suunnit-
telussa ja toteutuksessa 

Anatomian ja fy-
siologian tietope-
rustan huomioon 
ottaminen  

 ihon rakenne, 
toiminta ja 
tehtävät 

 elimistön ra-
kenne, toi-
minta ja tehtä-
vät 

(solut, kudokset, 
veri, verenkierto, 
hengitys, ruuan-
sulatus, virtsa-
neritys, aineen-
vaihdunnan sää-
tely, elimistön 
aisti- ja puolus-
tus-järjestelmä ja 
hermosto) 

ottaa ihonhoitoja toteutta-
essaan pääosin huomi-
oon ihon rakenteen ja 
tehtävät  

ottaa ihonhoitoja toteutta-
essaan huomioon  ihon 
rakenteen ja tehtävät ja 
ymmärtää ihon toimintaa 
riittävästi 

soveltaa ihonhoitoja to-
teuttaessaan ihon ra-
kenteen, toiminnan ja 
tehtävien tietoja 

paikallistaa pääosin luut 
ja nimeää ne suomeksi 

paikallistaa pääosin luut 
ja nimeää ne suomeksi 
sekä pääosin latinaksi 

paikallistaa luut ja ni-
meää ne sekä suomeksi 
että latinaksi 

nimeää pääosin pinnalli-
set lihakset suomeksi 
sekä tietää pääosin nii-
den sijainnin, tehtävän ja 
kulkusuunnan 

nimeää pääosin pinnalli-
set lihakset suomeksi ja 
latinaksi sekä tietää nii-
den sijainnin, tehtävän ja 
kulkusuunnan 

nimeää pinnalliset lihak-
set suomeksi ja latinaksi 
sekä tietää niiden sijain-
nin, tehtävän ja kulku-
suunnan 

käyttää ihonhoidossa pe-
rustietoja elimistön raken-
teesta ja toiminnasta  

käyttää ihonhoidossa tie-
toa elimistön rakenteesta 
ja toiminnasta 

hyödyntää ihonhoidossa 
monipuolisesti tietoa eli-
mistön rakenteesta ja 
toiminnasta  

Tuotetietous ja 
kosmeettisten   
ainesosien      
tunnistaminen  

 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden 
tärkeimmät vaikutukset 

 

 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden 
vaikutukset sekä ottaa 
huomioon ne tuotevalin-
noissa 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja 
niiden vaikutukset sekä 
ottaa ne huomioon tuo-
tevalinnoissa ja peruste-
lee valintojaan 
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hakee ohjeistettuna tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista 

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista 

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista, käyttää monipuoli-
sesti eri tietolähteitä ja 
vertailee tietoja 

hakee luotettavista oh-
jeista tietoa allergisen 
asiakkaan tuotevalintoi-
hin 

ottaa huomioon tuoteva-
linnoissa asiakkaan mah-
dolliset allergiat ja ihoär-
sytykset 

 

ottaa perustellen huomi-
oon tuotevalinnoissa 
asiakkaan mahdolliset 
allergiat ja ihoärsytykset 
sekä tarjoaa asiakkaalle 
vaihtoehtoja 

Kauneudenhoito-
alan historian tie-
toperustan hyö-
dyntäminen 

tuntee kauneudenhoi-
toalan historiaa ja seuraa 
alan kehitystä. 

tuntee kauneudenhoi-
toalan historiaa ja seuraa 
oma-aloitteisesti alan ke-
hitystä. 

tuntee kauneudenhoi-
toalan historiaa eri aika-
kausina ja seuraa aktii-
visesti alan kehitystä.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen   
oppimisen   
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja   
ongelmaratkaisu 

 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti op-
pimistilanteissa 

toimii motivoituneesti op-
pimistilanteissa ja kehit-
tää itseään sekä työtään 

 ratkaisee tavallisia kau-
neudenhoitoalan työhön 
liittyviä ongelmia 

ratkaisee kauneudenhoi-
toalan työhön liittyviä on-
gelmia pääosin aiempaa 
tietoa hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti 
kauneudenhoitoalan työ-
hön liittyviä ongelmia 
aiempaa tietoa hyödyn-
täen 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

hyödyntää vuorovaiku-
tusta asiakaspalvelutilan-
teissa ja työryhmän jäse-
nenä toimiessaan riittä-
västi 

käyttää ammatillista vuo-
rovaikutusta asiakaspal-
velussa sekä työryhmän 
jäsenenä toimiessaan 

hyödyntää aktiivisesti 
ammatillista vuorovaiku-
tusta asiakaspalvelussa 
sekä työryhmän jäse-
nenä toimiessaan 

Ammattietiikka 

 

noudattaa työssään am-
mattietiikan perusperiaat-
teita 

toimii työssään vastuulli-
sesti noudattaen ammat-
tietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toi-
mii vastuullisesti noudat-
taen ammattietiikkaa 

Terveys,          
turvallisuus ja   
toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna 
työssään toiminta- ja työ-
kykyä  

toimii itsenäisesti terveel-
listen elämäntapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi 

kehittää itsenäisesti mo-
nipuolisia terveellisten 
elämäntapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpi-
tämiseen ja edistämi-
seen tähtääviä toimintoja 
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 ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
tia sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta tu-
tuissa tilanteissa. 

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
dat sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta. 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat 
sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin 
tilanteissa. 

 

IHONHOIDON OHJAUS, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä  

 ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuottei-
den ja hoitopalveluiden käytössä 

 analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asia-
kasta ihonhoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämi-
sessä 

 selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä 
ottaa ne huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja 
toteutuksessa 

 esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita 

 järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia 

 hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan 

 käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuot-
teista 

 käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologi-
asta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta 

 keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgi-
sista toimenpiteistä 

 arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuoli-
suutta ja riittävyyttä 

 ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastami-
sessa 

 arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmai-
semaan toiveensa 

 noudattaa ammattietiikkaa 

 hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa  

 arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien 
onnistumista ja ottaa vastaan palautetta 
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Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan täydentävien ihonhoitojen yh-
teydessä joko työssäoppimisyrityksessä tai Sampossa 

Vartalon-osa-alueen hoito ja työkansio  

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vartalon osa-alueen hoidon. Hoito-
suunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan ihon ja kehon tila, ku-
dosten tila, sekä asiakkaan allergiat ja mahdollinen ruokavalio. Opis-
kelija tutustuu kehoa hoitaviin laitteisiin ja valitsee niistä sarjahoitoon 
soveltuvimman. Opiskelija kirjaa ylös hoitokerrat sekä tulokset. Opis-
kelija hakee tietoa liikuntalajeista, ruokavaliosta, vitamiineista ja ravin-
toaineista sekä eri ruoka-aineallergioista sekä ottaa ne huomioon sar-
jahoidossa. Opiskelija perehtyy hoidossa käytettävään tuotesarjaan ja 
osoittaa sen työkansiossaan aineosa- ja tuotetuntemuksensa. 

 perustietokortti 

 kehoanalyysi 

 kotihoito-ohjeet 
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Näytön voi suorittaa samanaikaisesti täydentävien ihonhoitojen näy-
tön yhteydessä, vartalon osa-alueen hoito. Näyttöä täydennetään teo-
riaosuudella (iho ja kehoanalyysi, allergiat, tuotetietous, ruokavalio, 
asiakkaalle soveltuvat liikuntalajit) 

 perustietokortti 

 kehoanalyysikortti 

 kotihoito-ohjeet 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien tilat 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisympä-
ristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen vähintään, 3 osp, 2. vuosi tai henkilökohtai-
sen opetussuunnitelman mukaisesti 

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 
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Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyt-
tää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -
ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lain-
alaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

2.vuosi  

 äidinkieli 3 osp; työkansio ja / tai portfoilio, power-point esi-
tys, esittäminen, CV, työnhaku, asiakaspalveluhinnasto 

 matematiikka 1 osp; asiakaspalveluhinnasto, hoito ja palve-
luhintojen laskeminen, mittayksiköt 

 yhteiskuntataidot 1 osp; arvot ja asenteet 

 työelämätaidot 1 osp; työlainsäädäntö 

 yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp; sisäinen yrittäjyys, swot- 
analyysi   

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Ihonhoidon ohjaus sijoittuu toiseen lukuvuoteen. Ammattiosaamisen 
näyttö 3.vuonna tai henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin       
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Henkilökohtainen   
asiakasanalyysi tai 
asiakasryhmän tarpei-
den kartoittaminen 

 

kartoittaa perustiedot 
asiakkaan ihon ja ke-
hon tilasta sekä ottaa 
huomioon asiakkaan 
toiveita tai  

kartoittaa asiakasryh-
män toiveet 

analysoi asiakkaan ihon 
ja kehon tilaa huomioon 
ottaen asiakkaan tarpeet 
ja toiveet tai kartoittaa 
asiakasryhmän tarpeet 
ja toiveet  

analysoi asiakkaan 
ihon ja kehon tilaa 
monipuolisesti asiak-
kaan tarpeet ja toi-
veet huomioon ottaen 
tai analysoi asiakas-
ryhmän tarpeita ja 
toiveita monipuoli-
sesti 
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Asiakkaan ohjaaminen suosittelee hoitoja asi-
akkaalle tai asiakasryh-
mälle  

suosittelee hoitoja asiak-
kaalle tai asiakasryh-
mälle ja perustelee hoi-
tojen tarvetta 

suosittelee ja vertai-
lee hoitoja asiak-
kaalle tai asiakasryh-
mälle sekä peruste-
lee hoitojen tarvetta 
ja sopivuutta 

suosittelee tuotteita ja 
kertoo niiden käytöstä 

suosittelee ja myy tuot-
teita sekä perustelee nii-
den tarpeen ja kertoo 
niiden oikean käyttöta-
van 

suosittelee, myy ja 
vertailee tuotteita 
sekä perustelee tuot-
teiden tarpeen ja ker-
too niiden oikean 
käyttötavan 

ohjaa tarvittaessa 
asiakkaansa muulle 
asiantuntijalle 

Työyhteisössä          
toimiminen 

hakee työhönsä tukea 
muilta työyhteisön jäse-
niltä ja antaa tukea tar-
vittaessa 

toimii luontevasti vuoro-
vaikutuksessa työyhtei-
sön jäsenten kanssa 

edistää aktiivisesti 
omalla toiminnallaan 
työyhteisön yhteisölli-
syyttä 

Tuloksellinen            
toimiminen 

toimii aloitteellisesti ja 
asiakkaan toiveita huo-
mioon ottaen omien ta-
voitteiden saavutta-
miseksi 

toimii aloitteellisesti, asi-
akkaan toiveet huomi-
oon ottaen ja taloudelli-
sesti yrityksen tavoittei-
den saavuttamiseksi 

toimii suunnitelmalli-
sesti, aloitteellisesti, 
asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen ja 
tuloksellisesti yrityk-
sen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

Itsearviointi ottaa vastaan pa-
lautetta ja  

muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen mu-
kaisesti. 

arvioi toimintaansa 
omasta  

näkökulmastaan sekä 
ottaa vastaan palautetta 
ja muuttaa työskentely-
ään sen perusteella. 

arvioi toimintaansa  

avoimesti ja realisti-
sesti sekä ottaa vas-
taan palautetta ja 
hyödyntää sitä toi-
minnassaan tilantee-
seen sopivalla ta-
valla. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotteiden ja           
palvelujen               
esitteleminen 

 

kertoo asian ymmärret-
tävästi 

 

esittää asiansa selkeästi 
ja herättää mielenkiintoa 
asiakkaissa 

toimii asiantuntevasti 
ja tuo esille asiak-
kaita kiinnostavat 
asiat 
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 käyttää tarvittaessa me-
diaa tuotteiden ja palve-
lujen esittelyssä ja 
myynnissä 

hyödyntää mediaa tuot-
teiden ja palvelujen esit-
telyssä ja myynnissä 

hyödyntää monipuoli-
sesti mediaa tuottei-
den ja palvelujen 
esittelyssä ja myyn-
nissä sekä arvioi me-
diatuotteiden vaiku-
tusta 

Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

asennoituu myöntei-
sesti terveyttä ja toimin-
takykyä edistävään lii-
kuntaan. 

säätelee työn kuormi-
tusta hyödyntämällä ter-
veysliikuntaa. 

hyödyntää oma-aloit-
teisesti alalle soveltu-
vaa terveysliikuntaa 
terveyden ja toiminta-
kyvyn edistämiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana   
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hoitojen ja tuotteiden 
perusteleminen 

kertoo asiakkaalle hoi-
doista ja niiden vaiku-
tuksista 

kertoo asiakkaalle hoi-
doista ja perustelee nii-
den vaikutukset  

esittelee ja vertailee 
asiakkaalle hoitojen 
vaikutuksia 

kertoo asiakkaalle pää-
piirteittäin tuotteiden 
käytöstä ja vaikutuk-
sista  

kertoo asiakkaalle tuot-
teiden käytöstä ja vai-
kutuksista 

kertoo asiakkaalle mo-
nipuolisesti tuotteiden 
käytöstä ja vaikutuk-
sista  

käyttää apuna tuoteop-
paita perustellessaan 
tuotteiden vaikutuksia 
ja kertoessaan ai-
nesosista  

perustelee tuotteiden ja 
niiden sisältämien tär-
keimpien ainesosien 
vaikutuksia esimerkiksi 
ainesosatietouden, iho-
tautiopin, kemian, ana-
tomian tai fysiologian 
tietojen perusteella 

perustelee monipuoli-
sesti tuotteiden ja nii-
den sisältämien tär-
keimpien ainesosien 
vaikutuksia esimerkiksi 
ainesosatietouden, iho-
tautiopin, kemian, ana-
tomian tai fysiologian 
tietojen perusteella 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta suomen-
kielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palve-
lutilanteista ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta ruotsinkie-
lisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen suo-
men kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilan-
teesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen jousta-
vasti suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin ja suomen kie-
lellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti yh-
dellä vieraalla kielellä 
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Kielitaidon               
hyödyntäminen       
asiakaspalvelussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta muunkieli-
sillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä selviytyy aut-
tavasti palvelutilan-
teessa yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä yhdellä vie-
raalla kielellä ja selviy-
tyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin kie-
lellä, hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti toi-
sella kotimaisella kie-
lellä ja yhdellä vieraalla 
kiellellä 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen  asiakaspalvelussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta vieraskieli-
sessä koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä auttaa palve-
lutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä yhdellä 
muulla kielellä 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä hoitaa palve-
lutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä 

Kauneuskirurgiaa   
koskevan tietoperustan 
hyödyntäminen  

ohjaa asiakkaan tarvit-
taessa kauneuskirur-
gian asiantuntijalle 

keskustelee tarvitta-
essa asiakkaan kanssa 
yleisimmistä kauneus-
kirurgisista toimenpi-
teistä ja ohjaa tarvitta-
essa asiakkaan asian-
tuntijalle 

keskustelee tarvitta-
essa asiakkaan kanssa 
yleisimmistä kauneus-
kirurgisista toimenpi-
teistä, kertoo kauneu-
denhoidon ammattilais-
ten vastuualueesta 
kauneuskirurgisten asi-
akkaiden hoidossa ja 
ohjaa tarvittaessa asi-
akkaan asiantuntijalle 

Asiakkaan ruokavalion 
monipuolisuuden ja  
riittävyyden arvioimi-
nen 

arvioi yhdessä asiak-
kaansa kanssa ruoka-
valion monipuolisuutta 
ja riittävyyttä ihon hy-
vinvoinnin kannalta 

arvioi yhdessä asiak-
kaan kanssa ruokava-
lion monipuolisuutta ja 
riittävyyttä selvittäen 
ravinnon merkitystä 
ihon- ja kehonhoitoon 

kertoo asiakkaalle 
ihonhoitoon liittyvästä 
ravitsemuksesta sekä 
soveltaa tietoa ravitse-
muksesta (energiara-
vintoaineet, vitamiinit ja 
kivennäisaineet sekä 
niiden tärkeimmät läh-
teet) ja ottaa huomioon 
erityisruokavaliot (lak-
toosi-intoleranssi, ke-
liakia, diabetes) 

Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

ohjaa asiakasta ter-
veyttä edistävään lii-
kuntaan tukeutuen val-
miisiin ohjeisiin 

ohjaa asiakasta ter-
veyttä edistävään lii-
kuntaan ottaen huomi-
oon asiakkaan tilan-
teen 

ohjaa asiakasta moni-
puolisesti terveyttä 
edistävään liikuntaan 
ottaen huomioon asiak-
kaan tilanteen 
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ottaa työssään huomi-
oon velvollisuutensa 
työturvallisuudessa ja 
tietää oman alansa tär-
keimmät määräykset. 

noudattaa omassa 
työssään työturvalli-
suusmääräyksiä ja etsii 
tarvitsemaansa tietoa. 

toimii omassa työssään 
määräysten mukai-
sesti, etsii aktiivisesti 
tarvitsemaansa tietoa 
ja perustelee toimin-
taansa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen   
oppimisen    
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja   
ongelmaratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti op-
pimistilanteissa  

toimii motivoituneesti op-
pimistilanteissa sekä ke-
hittää itseään ja työtään 

 ratkaisee tavallisia kos-
metologin työhön liitty-
viä ongelmia 

ratkaisee kosmetologin 
työhön liittyviä ongelmia 
pääosin aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti 
kosmetologin työhön liit-
tyviä ongelmia aiempaa 
tietoa hyödyntäen 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

hyödyntää vuorovaiku-
tusta asiakaspalveluti-
lanteissa ja työryhmän 
jäsenenä toimiessaan 
riittävästi 

käyttää ammatillista vuo-
rovaikutusta asiakaspal-
velussa sekä työryhmän 
jäsenenä toimiessaan 

hyödyntää aktiivisesti 
ammatillista vuorovaiku-
tusta asiakaspalvelussa 
sekä työryhmän jäsenenä 
toimiessaan 

Ammattietiikka noudattaa työssään am-
mattietiikan perusperi-
aatteita 

toimii työssään vastuulli-
sesti noudattaen ammat-
tietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toi-
mii vastuullisesti noudat-
taen ammattietiikkaa 

Terveys,          
turvallisuus ja   
toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna 
työssään toiminta- ja 
työkykyä  

toimii itsenäisesti terveel-
listen elämäntapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi 

kehittää itsenäisesti mo-
nipuolisia terveellisten 
elämäntapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpi-
tämiseen ja edistämiseen 
tähtääviä toimintoja 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta tutuissa tilan-
teissa. 

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
dat sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta. 

ottaa oman työn suunnit-
telussa itsenäisesti huo-
mioon turvallisuus- ja ter-
veysnäkökohdat sekä yl-
läpitää työympäristön tur-
vallisuutta sekä soveltaa 
oppimaansa yllättävissä-
kin tilanteissa. 
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EHOSTUS, 10 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin  

 tehdä ripsien ja kulmien rakennekäsittelyjä sekä erilaisia me-
netelmiä käyttäen ripsien pidennyksen ja tuuhennuksen 

 tehdä pohjameikin, silmä- ja huulimeikin ja kasvojen muodon 
varjostuksen ja korostuksen 

 peittää ehostuksella mustelmia, arpia, ihon värimuutoksia ja 
ihotautien aiheuttamia muutoksia 

 ottaa huomioon asiakkaan iän, kasvojen anatomisen raken-
teen sekä ihon, hiusten ja silmien värin 

 ottaa huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekä 
mahdolliset ihotaudit ja allergiat 

 tehdä ehostuksia kahdella ja kestovärjäyksiä yhdellä tuo-
tesarjalla 

 käyttää apuna ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja 
tyyliopin perusteita 

 valita ehostukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyt-
tää niitä 

 huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida 
työvälineensä 

 ohjata asiakasta ehostuksessa sekä myydä asiakkaalle vär-
jäys- ja ehostuspalveluita sekä ehostustuotteita 

 hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä arvioida työtään ja 
sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etene-
misen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointi taidon kehittämistä. 
Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella pa-
lautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen 
kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Ammattiosaamisen näytöt työssäoppimisen yrityksessä  

Opiskelija tekee ripsien ja kulmien värjäyksen sekä kulmakarvojen 
oikeaoppisen muotoilun.  Opiskelija muotoilee kulmakarvat joko läm-
minvahamenetelmällä, sokerilla tai nyppien. Hoitoaika 1 h 

 perustietokortti  

Muoto-opillinen juhlaehostus 

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa juhlaehostuksen, jossa on huomi-
oitu asiakkaan tyylipersoona sekä vuodenaikavärityyppi. Opiskelija 
tekee työkansioon suunnitelman ennen näyttöä. Juhlaehostus voi 
olla esim. morsiusehostus. Ammattitaito voidaan näyttää erillisenä 
kokonaisuutena, jossa opiskelija tekee ripsien ja kulmien värjäyksen 
sekä kulmien muotoilun ja muoto-opillisen ehostuksen esimerkiksi 
edellisenä päivänä.  

Muoto- opillisen ehostuksen tueksi opiskelija laatii työkansion, johon 
kootaan oppimateriaali ja itsenäisesti haettu lisätieto. Hoitoaika 1.5 h  

 perustietokortti 

 muoto-oppikortti 

 työkansio 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien ti-
lat 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisym-
päristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen vähintään 3 osp tai henkilökohtaisen ope-
tussuunnitelman mukaan  

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 
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 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtu-
mat, opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee 
opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen peri-
aatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Integrointi yhteisiin           
tutkinnon osiin 

Yhteiskuntataidot: eri kulttuurien tuntemus 

Työelämätaidot; vuorovaikutus asiakaspalvelussa 

Tutkinnon osan                 
sijoittuminen tutkinnon      
toteutuksessa 

Ehostus sijoittuu toiseen lukuvuoteen. Ammattiosaamisen näyttö 2. 
vuosi tai henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   24 (66) 

   

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn    
suunnittelu ja 
suunnitelmallinen 
tekeminen 

suunnittelee ohjeistet-
tuna oman työnsä ja 
työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee asiakkaan tarpei-
den mukaisen työsuun-
nitelman itsenäisesti ja 
työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee monipuolisesti asi-
akkaan tarpeet huomioi-
van työsuunnitelman itse-
näisesti ja muuttaa tarvit-
taessa työskennellessään 
toimintatapaansa 

Asiakasanalyysi 
ja ehostaminen / 
kulmien muotoile-
minen / ripsien ja 
kulmien kestovär-
jääminen / ripsien 
ja kulmien raken-
nekäsittelyn teke-
minen 

tekee asiakasanalyysin, 
jossa on tunnistettu asi-
akkaan toiveet, tyyli 
sekä osa asiakkaan tar-
peista 

tekee asiakasanalyysin, 
jossa on otettu huomi-
oon asiakkaan toiveet, 
tyyli ja tarpeet 

tekee asiakasanalyysin, 
jossa on otettu huomioon 
monipuolisesti asiakkaan 
toiveet, tyyli ja tarpeet 

tekee asiakkaalle ehos-
tuksen, jossa on otettu 
huomioon asiakkaan vä-
rit, ihon kunto ja kasvo-
jen piirteet 

tekee asiakkaalle käyttö-
tarkoituksen mukaisen 
ehostuksen, jossa on 
otettu huomioon asiak-
kaan värit, ihon kunto ja 
kasvojen piirteet 

tekee asiakkaalle soveltu-
van ja käyttötarkoituksen 
mukaisen ehostuksen, 
jossa on monipuolisesti 
otettu huomioon asiak-
kaan värit, ihon kunto ja 
kasvojen piirteet  

tekee asiakkaalle kul-
mien muotoilun nyppi-
mällä siten, että lopputu-
los tyydyttää asiakasta 

kulmien muotoilu on asi-
akkaan toiveiden mukai-
nen ja lopputulos on 
hyvä 

kulmien muotoilu on asi-
akkaan toiveiden mukai-
nen, kasvon piirteisiin so-
veltuva ja lopputulos on 
muoto-opillisesti laadukas 

tekee asiakkaalle ripsien 
ja kulmien kestovärjäyk-
sen siten, että lopputu-
los tyydyttää asiakasta 

tekee ripsien ja kulmien 
kestovärjäyksen asiak-
kaan toiveiden mukai-
sesti ja siten, että loppu-
tulos on hyvä 

tekee ripsien ja kulmien 
kestovärjäyksen laaduk-
kaasti ja asiakkaan toi-
veet huomioon ottaen 

tekee asiakkaalle ripsien 
rakennekäsittelyn siten, 
että lopputulos tyydyttää 
asiakasta 

tekee ripsien rakennekä-
sittelyn asiakkaan toivei-
den mukaisesti siten, 
että lopputulos on hyvä 

tekee ripsien rakennekä-
sittelyn laadukkaasti ja 
asiakkaan toiveet huomi-
oon ottaen 

ohjaa asiakasta yksittäi-
siä kertoja tekemänsä 
palvelun aikana ja ottaa 
tarvittaessa vastaan asi-
akkaan seuraavan ajan-
varauksen 

ohjaa asiakasta teke-
mässään palvelussa ja 
tuotevalinnoissa ja ohjaa 
asiakkaan seuraavaan 
hoitopalveluun 

ohjaa asiakasta monipuo-
lisesti ja perustellen teke-
mässään palvelussa sekä 
motivoi asiakasta seuraa-
vaan hoitopalveluun 
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Taloudellinen ja 
laadukas toimimi-
nen 

toimii asiakkaan toiveet 
ja tulostavoitteet huomi-
oon ottaen 

toimii asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen, kus-
tannustietoisesti ja tulok-
sellisesti 

toimii asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen, laaduk-
kaasti, kustannustehok-
kaasti ja tuloksellisesti 

työskentelee ohjeistet-
tuna taloudellisesti ja 
kestävän kehityksen 
mukaisesti 

työskentelee taloudelli-
sesti ja noudattaa pää-
sääntöisesti kestävän 
kehityksen periaatteita 

työskentelee taloudelli-
sesti ja noudattaa kestä-
vän kehityksen periaat-
teita 

Työhön varatun 
ajan noudattami-
nen 

noudattaa ohjeistettuna 
palveluun varattua aikaa 

noudattaa palveluun va-
rattua aikaa 

noudattaa palveluun va-
rattua aikaa ja soveltaa 
tarvittaessa työtään käy-
tettävissä olevan ajan 
puitteissa 

Terveyden,      
turvallisuuden ja 
toimintakyvyn 
huomioon ottami-
nen 

 

noudattaa työturvallisuu-
den perusperiaatteita si-
ten, että ei vaaranna 
asiakkaan, itsensä tai 
työyhteisön turvallisuutta 

noudattaa työturvalli-
suutta siten, että ei vaa-
ranna asiakkaan, it-
sensä tai työyhteisön 
turvallisuutta 

noudattaa työturvalli-
suutta ja soveltaa tietoa 
muuttuviin olosuhteisiin 

noudattaa ergonomiaa 
tutuissa työtilanteissa 

noudattaa ergonomiaa 
työssään 

noudattaa ergonomiaa 
työssään ja soveltaa sitä 
vaihtelevissa tilanteissa 

Itsearviointi ottaa vastaan palautetta 
ja muuttaa osittain toi-
mintaansa palautteen 
mukaisesti. 

arvioi toimintaansa 
omasta näkökulmastaan 
sekä ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa työs-
kentelyään sen perus-
teella. 

arvioi toimintaansa avoi-
mesti ja realistisesti sekä 
ottaa vastaan palautetta 
ja hyödyntää sitä toimin-
nassaan tarkoituksenmu-
kaisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden ja  
–menetelmien 
käyttäminen 

käyttää työvälineitä tur-
vallisesti ja ottaa työs-
sään huomioon niiden 
toimintaperiaatteet 

käyttää työvälineitä tur-
vallisesti, työskentelee 
asianmukaisesti ja pe-
rustelee valintansa 

työskentelee monipuoli-
sesti työvälineitä ja          
–menetelmiä käyttäen, 
soveltaa osaamistaan ja 
perustelee valintansa 

Tuotteiden     
käyttäminen 

valitsee pääosin itsenäi-
sesti käyttämänsä tuot-
teet ja käyttää tarvitta-
essa tuoteoppaita valin-
tojensa tukena 

käyttää tuotteita turvalli-
sesti, mutta tuotteiden 
käytössä ja suositte-
lussa on epävarmuutta 

valitsee käyttämänsä ja 
asiakkaalle suosittele-
mansa tuotteet itsenäi-
sesti ja asiakkaalle so-
veltuvasti 

käyttää valitsemiaan 
tuotteita oikein ja hakee 
tarvittaessa tietoa tuo-
teoppaista 

vertailee tuotteiden omi-
naisuuksia ja valitsee asi-
akkaalle perustellen sopi-
vimmat tuotteet ja sovel-
taa tarvittaessa niiden 
käyttöä 
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Aseptinen         
toiminta 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä henkilökoh-
taisesta hygieniasta 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä työympäris-
tön siisteydestä sekä 
henkilökohtaisesta hy-
gieniasta ja siisteydestä 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
ja on tarkka työympäris-
tön siisteydestä sekä hen-
kilökohtaisesta hygieni-
asta ja siisteydestä 

noudattaa palveluissa 
yleisiä aseptisia periaat-
teita eikä aiheuta tervey-
dellistä haittaa asiak-
kaalle tai itselleen. 

noudattaa palveluissa 
aseptisia periaatteita ja 
perustelee toimintaansa. 

noudattaa palveluissa 
aseptisia periaatteita sekä 
perustelee toimintaansa 
ja soveltaa tietoa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon  
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ihotyypin ja 
ihomuutoksien 
tunnistaminen 

tunnistaa ihotyypit ja oh-
jatusti tärkeimmät 
ihomuutokset, jotka vai-
kuttavat ihon ehostuk-
seen ja asiakkaan oh-
jaamiseen 

tunnistaa ihotyypit ja 
ihomuutokset, jotka vai-
kuttavat ihon ehostami-
seen ja asiakkaan oh-
jaukseen 

tunnistaa ihotyypit ja 
ihomuutokset, jotka vai-
kuttavat ihon ehostami-
seen ja asiakkaan ohjauk-
seen sekä perustelee va-
lintansa 

Väri-, muoto- ja 
tyyliopin          
hyödyntäminen 

käyttää ohjeistetusti tie-
toa ehostuksessa otta-
malla huomioon yleisiä 
kehityssuuntauksia ja 
esteettisiä tekijöitä 

hyödyntää tietoa ehos-
tuksessa ottamalla huo-
mioon kehityssuuntauk-
set ja esteettiset tekijät 

hyödyntää tietoperustaa 
monipuolisesti  ehostuk-
sessa ottamalla huomioon 
kehityssuuntaukset ja es-
teettiset tekijät sekä ver-
tailee vaihtoehtoja 

Tuotetietous ja 
kosmeettisten    
ainesosien       
tunnistaminen 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja ot-
taa työssään huomioon 
niiden tavallisimmat 
vasta-aiheet 

tuntee tärkeimmät ai-
nesosat ja ottaa ne huo-
mioon tuotevalinnoissa, 
ottaa huomioon vasta-
aiheet 

soveltaa ainesosatietout-
taan tuotevalinnoissa ja 
perustelee valintojaan, ot-
taa huomioon vasta-ai-
heet ja soveltaa tietoa 

Ehostuksen ja 
kestovärjäyksen 
vasta-aiheiden 
tunnistaminen 

tekee ohjeiden mukaan 
allergisen asiakkaan 
tuotevalinnat. 

valitsee tuotteet ottaen 
huomioon asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja 
ihoärsytykset. 

valitsee tuotteet itsenäi-
sesti ottaen huomioon 
asiakkaan mahdolliset al-
lergiat ja ihoärsytykset. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen   
oppimisen    
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja   
ongelmaratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa 

toimii motivoituneesti op-
pimistilanteissa sekä ke-
hittää itseään ja työtään 
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ratkaisee tavallisia kau-
neudenhoitoalan työhön 
liittyviä ongelmia 

ratkaisee kauneudenhoi-
toalan työhön liittyviä 
ongelmia pääosin aiem-
paa tietoa hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti kau-
neudenhoitoalan työhön 
liittyviä ongelmia aiempaa 
tietoa hyödyntäen 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

hyödyntää vuorovaiku-
tusta asiakaspalveluti-
lanteissa ja työryhmän 
jäsenenä toimiessaan 
riittävästi 

käyttää ammatillista 
vuorovaikutusta asia-
kaspalvelussa sekä työ-
ryhmän jäsenenä toimi-
essaan 

hyödyntää aktiivisesti am-
matillista vuorovaikutusta 
asiakaspalvelussa sekä 
työryhmän jäsenenä toi-
miessaan  

Ammattietiikka noudattaa ammattietii-
kan perusperiaatteita 

toimii vastuullisesti nou-
dattaen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toimii 
vastuullisesti noudattaen 
ammattietiikkaa 

Terveys,           
turvallisuus ja   
toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna 
työssään toiminta- ja 
työkykyä  

toimii itsenäisesti ter-
veellisten elämäntapo-
jen sekä toiminta- ja työ-
kyvyn ylläpitämiseksi 

kehittää, edistää ja ylläpi-
tää itsenäisesti monipuoli-
sia terveellisiä elämänta-
poja sekä toiminta- ja työ-
kykyä 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomisuutta 
tutuissa tilanteissa. 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta. 

ottaa oman työn suunnit-
telussa itsenäisesti huo-
mioon turvallisuus- ja ter-
veysnäkökohdat sekä so-
veltaa oppimaansa yllättä-
vissäkin tilanteissa. 

 

KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, 20 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan 
työyhteisön työ hyvinvointia 

 ottaa työssään huomioon yrityksen toimintatavoitteet sekä työ-
terveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät oh-
jeet 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä 
toiminta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäris-
tön 

 tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveys-
haitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä 

 asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassa 

 ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityk-
sen 

 hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjo-
amia palveluja ja tuotteita 
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 arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan kauneudenhoi-
toalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa 

 laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia 

 edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannuste-
hokkuutta ja tuloksellisuutta 

 arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa kauneudenhoitoalan 
toimintamahdollisuuksia 

 ottaa työssään huomioon kuluttajan oikeuden ja kuluttajakau-
pan toimintaperiaatteet 

 verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvä-
lisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Näyttö 

Liiketoimintasuunnitelma 

Ammattiopiston oppimisympäristö 

Opiskelija tekee kirjallisen liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää yrit-
täjyyden ja työntekijänä toimimisen analysoinnin, myynti- ja markki-
nointisuunnitelman, perustamissuunnitelman sekä laskentatoimen 
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sekä osoittaa ymmärtävänsä itsensä työllistämisen vastuullisena yrit-
täjänä. Opiskelija ymmärtää sisäisen yrittäjyyden ryhmässä sekä eri-
laisten asiakkaiden kohtaamisen ja työn siirtämisen toiseen työympä-
ristöön erilaisten tapahtumien kautta.  

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää: 

 yrittäjävalmiudet 

 SWOT-analyysi, sisäinen yrittäjyys  

 asemointi 

 liikeidea ja toiminta-ajatus 

 yritysmuoto ja perustelu 

 kannattavuus 

 riskianalyysi 

 markkinointisuunnitelma 

 vakuutukset 

 yrityksen perustamisen edellytykset  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien tilat 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisympä-
ristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen, vähintään 7 osp tai henkilökohtaisen  ope-
tussuunnitelman mukaisesti  

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 
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Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen ja työkyvyn ylläpitäminen 
ja liikunta 10 osp 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta sijoittuu kolmanteen 
lukuvuoteen. Ammattiosaamisen näyttö 3. vuosi. 

 

KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN OSAAMISALA  

 

KAUNEUDENHOITO JA TUOTENEUVONTA, 30 OSP  

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä 
myydä tuotteita ja hoitoja 

 vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja perustella myymiään tuot-
teita 

 toimia tuote-esittelijänä ja kehittää myynti- ja markkinointi-
osaamistaan 

 esiintyä erilaisissa työtilanteissa ja kehittää puhe- ja esiinty-
mistaitojaan 

 syventää ja laajentaa tuntemustaan kosmeettisista tuotteista 
ja niiden ainesosista sekä niiden vaikutusmahdollisuuksista 

 arvioida kosmetiikan turvallisuutta 

 hyödyntää työssään tietämystään ihonhoitamisesta ja ehos-
tuksesta 
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 seurata kauneuskulttuuria, muotia ja trendejä sekä soveltaa 
tietämystään ohjaus- ja neuvontatyössään 

 hyödyntää työssään erilaisia myynninedistämiskeinoja 

 suunnitella ja toteuttaa somistuksia, kuten esimerkiksi esittely-
pöydän, myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia 

 hoitaa suhdetoimintaa eri sidosryhmiin 

 markkinoida tuotteita ja osaamistaan eri kohderyhmille 

 toimia erilaisissa työympäristöissä, kuten kosmetiikkateollisuu-
dessa, tuotekehittelyssä, maahantuonnissa, markkinoinnissa 
ja vähittäiskaupassa 

 hyödyntää mediaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa työssään 

 ottaa huomioon tulostavoitteet ja laatuvaatimukset 

 seurata kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöä ja kuluttajan-
suojalakia, toimia niiden velvoittamalla tavalla ja arvioida nii-
den toteutumista 

 ylläpitää työyhteisön hyvinvointia 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 
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Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Näyttö: Teoriatietous + liiketyöskentely  

Teoriatietous 

Opiskelija perehtyy yhteen tuotesarjaan tai linjaan jonka esittelee luo-
kassa. 

Työn tulee sisältää; 

 ihon rakenne 

 ihon kerrosten erilaisuus 

 ihon tehtävät 

 puolustusjärjestelmä 

 allergia ja ärsytys  

 ristikkäisallergia 

 vaikuttavat aineet 

 markkinointilisät 

 markkinointiväittämät  

 tyypillisimmät allergeenit kosmetiikassa 

 kuluttajansuojalaki, vastuut ja velvollisuudet 

 pakkausmerkinnät  

 Tuotelinjan/sarjan hoitoideologia  

 Incit 

 pp-esitys + työkansio  

Liiketyöskentely 

Opiskelija ohjaa, opastaa ja neuvoo asiakasta tuotevalinnoissa sekä 
pohtii yhdessä asiakkaan kanssa tuotteita vertailemalla parhaimmat 
tuotteet asiakkaan iholle tai kehoille. 

Opiskelija osaa kertoa ärsytys tai allergia oireista ja kartoittaa asiak-
kaan kanssa ihon kunnon sekä tuotteet joita asiakas tarvitsee.  

Opiskelija suosittelee ja myy tuotteita. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka  

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien tilat 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisympä-
ristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen, vähintään 7 osp, 2. vuosi tai henkilökohtai-
sen opetussuunnitelman mukaisesti  

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 
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 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyt-
tää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -
ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lain-
alaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla 
tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuk-
siensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielä-
mässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien 
poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. 
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Hän toimii asiallisesti ja työ-elämän vaatimusten mukaisesti eri kult-
tuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-
sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

äidinkieli 3 osp, työkansio, portfolio, medialukutaito 

matematiikka 1osp, tuotteiden hinnoittelu, ainekulut 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Täydentävät ihonhoidot sijoittuvat toiseen lukuvuoteen, ammattiosaa-
misen näytöt 2. vuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimiminen työssä 
ja työyhteisössä 

toimii ohjeistettuna työ-
yhteisön työhyvinvointia 
edistävästi 

toimii työssään itsenäi-
sesti työyhteisön työhy-
vinvointia edistävästi 

toimii työssään työ-yh-
teisön työhyvinvointia 
edistävästi ja selvittää 
yrittäjän mahdollisuuksia 
edistää sitä 

Ihmissuhteiden    
ylläpito ja           
työyhteisön tuen 
hyödyntäminen 

hakee tukea muilta työ-
yhteisön jäseniltä ja an-
taa tukea tarvittaessa 

toimii luontevasti vuoro-
vaikutuksessa työyhtei-
sön jäsenten kanssa 

edistää aktiivisesti 
omalla toiminnallaan 
työyhteisön yhteisölli-
syyttä 

Terveyden,         
turvallisuuden ja 
toimintakyvyn  huo-
mioon ottaminen 

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään ja ylläpitää ohjeis-
tettuna toiminta- ja työ-
kykyä työssään 

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta ja toimii terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpi-
tämiseksi 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 
ja monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

 ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomisuutta 
tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomisuutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat sekä 
soveltaa oppimaansa yl-
lättävissäkin tilanteissa 

Asiakkaan          
palveleminen 

kuuntelee asiakkaan toi-
veita ja noudattaa hyviä 
asiakaspalvelutapoja 
sekä toimii vastuuntun-
toisesti 

toteuttaa asiakaan yksi-
löllisiä toiveita ja toimii 
asiakaspalvelu- ja myyn-
titilanteissa itsenäisesti  

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja jous-
tavasti erilaissa asiakas-
palvelu- ja myyntitilan-
teissa sekä kohtaa luon-
tevasti erilaiset kulttuuri- 
ja asiakasryhmät 
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 toimii aloitteellisesti ja 
asiakkaan tarpeita huo-
mioon ottaen omien ta-
voitteiden saavutta-
miseksi 

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja ta-
loudellisesti yrityksen ta-
voitteiden saavutta-
miseksi 

toimii suunnitelmallisesti 
ja tuloksellisesti edis-
täen pysyviä asiakas-
suhteita ja toiminnan jat-
kuvuutta  

noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakien 
periaatteita ja toimii asi-
allisesti eri taustan 
omaavien ihmisten 
kanssa 

noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakien 
periaatteita ja toimii asi-
allisesti eri taustan 
omaavien ihmisten 
kanssa 

noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakien 
periaatteita ja toimii asi-
allisesti eri taustan 
omaavien ihmisten 
kanssa 

Työtä koskevien 
sääntöjen, toiminta-
periaatteiden ja   
sopimusten       
noudattaminen 

ottaa asiakaspalvelus-
saan huomioon kulutta-
jan oikeudet ja kuluttaja-
kaupan toimintaperiaat-
teet, mutta tarvitsee 
niissä ajoittain ohjausta 

ottaa toiminnassaan 
huomioon kuluttajan oi-
keudet ja kuluttajakau-
pan toimintaperiaatteet 

ottaa toiminnassaan mo-
nipuolisesti huomioon 
kuluttajan oikeudet ja 
kuluttajakaupan toimin-
taperiaatteet. Löytää 
realistisia kehittämiskoh-
teita kuluttajaosaami-
sessaan 

Kustannustehokas 
ja tuloksellinen    
toiminta 

toimii taloudellisesti ai-
karesurssit huomioon ot-
taen eri työprosesseissa 

toimii kustannustehok-
kaasti ja tuloksellisesti 
aika ja muut käytettä-
vissä olevat resurssit 
huomioon ottaen 

toimii itsenäisesti ja kus-
tannustehokkaasti edis-
täen yrityksen tulokselli-
suutta 

toimii ohjeistettuna sovit-
tujen asiakaspalvelu-
käytänteiden ja kestä-
vän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

toimii yrityksen laatuta-
voitteiden ja kestävän 
kehityksen mukaisesti  

toimii yrityksen laatu-ta-
voitteiden ja kestävän 
kehityksen mukaisesti ja 
edistää ympäristö-ystä-
vällisiä toimintatapoja 

Markkinoiminen ja 
myyminen 

suunnittelee markkinoin-
tia ohjeistettuna eri koh-
deryhmille  

suunnittelee markkinoin-
tia monipuolisesti alan 
kausivaihtelut huomioi-
den  

suunnittelee markkinoin-
tia luovasti, pitkäjäntei-
sesti ja tavoitteellisesti 
ottaen huomioon eri 
kohderyhmät 

keskustelee asiakkaan 
kanssa myytävistä pal-
veluista ja tuotteista 

 

esittelee ja myy palvelu-
tilanteissa yrityksen pal-
veluja ja tuotteita 

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja myy 
palvelutilanteessa asian-
tuntevasti yrityksen lisä-
palveluja ja tuotteita 

Yritystoiminnan 
suunnitteleminen ja 
arvioiminen 

laatii ohjeistettuna lii-
keidean sekä arvioi 
oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia ja 
kehittämistarpeita 

selvittää ammattialan 
toiminta-ajatuksen, lii-
keidean ja keskeisiä pal-
velumahdollisuuksia ja 
arvioi mahdollisuuksiaan 
toimia yrittäjänä 

hyödyntää työssään roh-
keasti eri yritysten toi-
minta-ajatuksia ja lii-
keideoita sekä asettaa 
yrittäjyysosaamiselleen 
kehittämistavoitteita 

Kannattavuus-las-
kelmien tekeminen 

laatii ohjeistettuna las-
kelmia ja laskee ohjeis-
tettuna kannattavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä 

laatii ja laskee ammat-
tialan kannattavuuslas-
kelmia ja hyödyntää asi-
antuntijalähteitä laskel-
missaan 

laatii ja laskee ammat-
tialan kannattavuuslas-
kelmia ja arvioi niiden 
realistisuutta  
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Hinnoitteleminen hinnoittelee ohjeistet-
tuna palveluja ja tuot-
teita 

laskee ohjeistettuna 
oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai 
palvelun kustannuksista 

laskee palvelujen ja 
tuotteiden kannattavuu-
teen vaikuttavia tekijöitä 
(alv, katteet) 

Osaamisen tuot-
teistamismahdolli-
suuksien arvioimi-
nen 

arvioi ammattialansa 
tuote- ja palvelutarjontaa 

hankkii tietoa tuotteiden 
ja palvelujen kilpailu- ja 
kehittämistarpeesta 
sekä arvioi ammat-
tialansa eri tuotteista-
mismahdollisuuksia  

suunnittelee itsenäisesti 
ammattialalle uusia pal-
velu- ja tuotteistamis-
mahdollisuuksia kilpailu-
tilanteiden pohjalta 

Verkostoituminen 
kauneudenhoito-
alalla 

tekee yhteistyötä kau-
neudenhoitoalan yrittä-
jien kanssa. 

verkostoituu eri ammatti-
alojen kanssa ja hyö-
dyntää saamaansa tieto-
taitoa. 

hyödyntää ammat-
tialansa kansallisia ja 
kansainvälisiä verkos-
toja.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien, 
välineiden ja            
materiaalien     
käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna ta-
vanomaisia työmenetel-
miä, välineitä ja materi-
aaleja hyödyntäen tieto-
tekniikkaa 

käyttää erilaisia työme-
netelmiä, välineitä ja 
materiaaleja hyödyntäen 
tietotekniikkaa 

käyttää monipuolisesti 
erilaisia työmenetelmiä, 
välineitä ja materiaaleja 
vuorovaikutuksessa työ-
yhteisönsä kanssa hyö-
dyntäen tietotekniikkaa 

Tuotteiden              
ominaisuuksien         
arvioiminen 

arvioi ohjeistettuna kau-
neudenhoitoalan tuottei-
den koostumuksia, vai-
kutuksia ja ominaisuuk-
sia 

arvioi monipuolisesti 
kauneudenhoitoalan 
tuotteiden koostumuk-
sia, vaikuttavia aineita, 
vahvuuksia ja ominai-
suuksia sekä niiden toi-
mintaperiaatteita 

arvioi monipuolisesti ja 
kriittisesti tietoa ammat-
tialan tuotteiden ominai-
suuksista ja toimintape-
riaatteista 

Sähköisten      
viestimien        
käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna 
sähköisiä viestimiä et-
siessään tietoa tuotteista 
ja palveluista 

käyttää itsenäisesti säh-
köisiä viestimiä ja ohjel-
mia omissa tuote- ja pal-
veluprosesseissa 

hyödyntää ja käyttää it-
senäisesti ja monipuoli-
sesti sähköisiä viestimiä 
ja eri ohjelmia omissa 
tuote- ja palveluproses-
seissa 

Terveyden,        
turvallisuuden ja 
toimintakyvyn huo-
mioon ottaminen 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toimin-
nallaan vaaraa sekä il-
moittaa onnettomuus-, 
vaara- ja uhkatilanteista. 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja toimii oikein 
onnettomuus-, vaara- ja 
uhkatilanteissa sekä ot-
taa huomioon työyhtei-
sön muut jäsenet. 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja toimii oikein 
onnettomuus-, vaara- ja 
uhkatilanteissa sekä ot-
taa huomioon työyhtei-
sön muut jäsenet 

ennakoi vaaratilanteita 
ja perustelee toimin-
taansa. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimiminen 
työssä ja työyhtei-
sössä  

selvittää työtään kos-
kevia työyhteisön 
sääntöjä ja työehtoso-
pimuksen mukaisia 
työntekijän ja työnanta-
jan oikeuksia ja velvol-
lisuuksia sekä noudat-
taa niitä 

selvittää oma-aloittei-
sesti työtään koskevia 
työyhteisön sääntöjä ja 
työehtosopimuksen mu-
kaisia työntekijän ja 
työnantajan oikeuksia ja 
velvollisuuksia sekä 
noudattaa niitä 

selvittää oma-aloitteisesti ja 
monipuolisesti työtään kos-
kevia työyhteisön sääntöjä 
ja työehtosopimuksen mu-
kaisia työntekijän ja työnan-
tajan oikeuksia ja velvolli-
suuksia sekä noudattaa 
niitä  

Asiakkaiden pal-
velemista koske-
van tietoperustan 
hyödyntäminen 

hankkii tietoa kauneu-
denhoitoalan asiakas-
palvelutavoista ja -käy-
tänteistä  

hyödyntää työssään tie-
toa kauneudenhoitoalan 
asiakkaan tarpeista ja 
asiakaspalvelutavoista 

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalan asia-
kaspalvelun eettiset käy-
tänteet (esim. vaitiolovel-
vollisuus, tietosuoja)  

selvittää ohjeistettuna 
työtään koskevat laatu-
vaatimukset sekä ar-
vioi kestävän kehityk-
sen mukaisia ratkai-
suja yrityksessä 

selvittää työtään koske-
vat laatuvaatimukset ja 
arvioi kestävän kehityk-
sen mukaisia taloudelli-
sia ratkaisuja yrityksen 
kilpailutekijänä 

selvittää työtään koskevat 
laatuvaatimukset ja asettaa 
neuvottelemalla työyhtei-
sön kanssa työlleen laatu-
tavoitteita ja toimii niiden 
mukaisesti sekä arvioi kes-
tävän kehityksen mukaisia 
sosiaalisia ja taloudellisia 
ratkaisuja yrityksen kilpailu-
tekijänä  

Terveyden, turval-
lisuuden ja toimin-
takyvyn huomioon 
ottaminen 

 

ottaa työssään pää-
sääntöisesti huomioon 
kauneudenhoitoalalla 
toimivien ja asiakkai-
den terveyteen, turval-
lisuuteen ja kuluttajan-
suojaan vaikuttavia te-
kijöitä (esim. hygienia, 
ergonomia, ammatti-
sairaudet, työ- ja tuote-
turvallisuus)  

ottaa työssään huomi-
oon kauneudenhoi-
toalalla toimivien ja asi-
akkaiden terveyteen, 
turvallisuuteen ja kulut-
tajansuojaan vaikuttavat 
tekijät (hygienia, ergono-
mia, ammattisairaudet, 
työ- ja tuoteturvallisuus)  

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalalla toimi-
vien ja asiakkaiden tervey-
teen, turvallisuuteen ja ku-
luttajansuojaan vaikuttavat 
tekijät (hygienia, ergono-
mia, ammattisairaudet, työ- 
ja tuoteturvallisuus) ja pe-
rustelee toimintaansa 

ottaa työssään huomi-
oon velvollisuutensa 
työturvallisuudessa ja 
tietää oman alansa tär-
keimmät määräykset 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuusvel-
voitteet ja lähimmän esi-
miehensä työsuojelu-
vastuun ja määräykset 
sekä osaa etsiä tarvitse-
maansa tietoa 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuusvelvoitteet 
sekä esimiesten työ-suoje-
luvastuun työorganisaa-
tiossa, toimii omassa työs-
sään määräysten mukai-
sesti ja perustelee toimin-
taansa 
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Markkinoiminen ja 
myyminen 

selvittää ohjeistettuna 
sisäisen ja ulkoisen 
markkinoinnin perus-
teita 

selvittää itsenäisesti si-
säisen ja ulkoisen mark-
kinoinnin perusteet  

selvittää sisäisen ja ulkoi-
sen markkinoinnin perus-
teet ja hankkii aktiivisesti 
tietoa markkinoinnista it-
sensä ja työyhteisönsä ke-
hittämiseksi 

Palveluiden ja 
tuotteiden        
hinnoittelemisen 
tietoperustan   
hyödyntäminen 

selvittää ohjeistettuna 
kauneudenhoitoalan 
palvelujen ja tuotteiden 
hinnoittelun periaatteet 

ottaa työssään huomi-
oon kauneudenhoi-
toalan palvelujen ja tuot-
teiden hinnoitteluun vai-
kuttavia tekijöitä ja vas-
tuukysymyksiä 

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalan palve-
lujen ja tuotteiden hinnoitte-
luun vaikuttavat tekijät ja 
vastuut (kuluttajansuoja, 
tuotetietous, kestävä kehi-
tys) ja perustelee toimin-
tansa 

Yritystoiminnan 
suunnitteleminen 
ja arvioiminen 

hakee tietoa ohjeistet-
tuna yrityksen perusta-
misedellytyksistä (si-
dosryhmät; viranomai-
set, rahoittajat, kilpaili-
jat, asiakkaat, työteki-
jät, maahantuojat) 

hakee tietoa itsenäisesti 
yrityksen perustamis-
edellytyksistä (sidosryh-
mät; viranomaiset, ra-
hoittajat, kilpailijat, asi-
akkaat, työtekijät, maa-
hantuojat) 

hakee tietoa itsenäisesti ja 
monipuolisesti yrityksen pe-
rustamisedellytyksistä (si-
dosryhmät; viranomaiset, 
rahoittajat, kilpailijat, asiak-
kaat, työtekijät, maahan-
tuojat)   

Kannattavuuslas-
kelmien             
tekeminen 

hankkii ohjeistettuna 
tietoa yrityksen kannat-
tavuuteen vaikuttavista 
tekijöistä (kiinteät ja 
muuttuvat kustannuk-
set) 

hakee itsenäisesti tietoa 
yrityksen kannattavuu-
teen vaikuttavista teki-
jöistä (kiinteät ja muuttu-
vat kustannukset) 

hankkii tietoa yrityksen kan-
nattavuuteen vaikuttavista 
tekijöistä ja hyödyntäen eri 
sidosryhmien osaamista 

Osaamisen     
tuotteistamismah-
dollisuuksien           
arvioiminen 

selvittää kauneuden-
hoitoalan palvelumah-
dollisuuksia 

selvittää kauneudenhoi-
toalan eri palvelu- ja 
tuotteistamismahdolli-
suuksia 

selvittää kauneudenhoi-
toalan kilpailutekijöitä ja 
tuotteistamismahdollisuuk-
sia yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa 

Ammattialan     
yritystoiminnan 
arviointi 

selvittää ohjeistettuna 
kauneudenhoitoalan 
tyypillisiä yhteistyö-
kumppaneita. 

selvittää itsenäisesti 
mahdollisuuksia verkos-
toitua eri ammattialojen 
kanssa. 

ottaa työssään huomioon 
verkostoitumisen laaja-alai-
set mahdollisuudet eri am-
mattialojen kanssa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen   
oppimisen    
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja  
ongelmanrat-
kaisu 

hyödyntää elinikäisen 
oppimisen mahdolli-
suuksia yritystoimin-
nassa  

kehittää omaa työsken-
telyään ottaen huomi-
oon elinikäisen oppimi-
sen mahdollisuudet yri-
tystoiminnassa 

soveltaa työskentelyssä 
elinikäisen oppimisen peri-
aatteita ja ottaa huomioon 
yhteiskunnallisia muutoksia 
kauneudenhoitoalan yritys-
toiminnassa 
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Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- tai 
työyhteisössään 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa tilan-
teen vaatimalla tavalla 
omassa oppimis- tai 
työyhteisössään  

ilmaisee vuorovaikutustilan-
teissa selkeästi kantansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjeistusta 

tekee vastuullaan ole-
vat työt huolellisesti ja 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä 

toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten 
kanssa ja työryhmän jäse-
nenä 

ymmärtää alan kansain-
välisen toiminnan ja 
vuorovaikutuksen mer-
kityksen eri sidosryh-
mien kesken 

etsii tietoa alan kan-
sain-välisestä toimin-
nasta ja hyödyntää sitä 
oman toiminnan eri 
osa-alueilla 

edistää aktiivisesti omalla 
toiminnallaan työyhteisön 
yhteisöllisyyttä ja verkostoi-
tumismahdollisuuksia kan-
sallisesti ja kansainvälisesti 

Ammattietiikka ymmärtää kauneuden-
hoitoalan ammattietii-
kan arvokysymyksiä ja 
noudattaa vaitiolovelvol-
lisuutta 

hankkii tietoa kauneu-
denhoitoalan ammat-
tietiikasta ja arvokysy-
myksistä sekä soveltaa 
niitä asiakaspalveluti-
lanteisiin, noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

soveltaa kauneuden am-
mattietiikkaa omaan työelä-
mään, ihmissuhteisiin, ym-
päristöön, yritystoimintaan 
ja yhteiskuntaan, noudattaa 
työssään vaitiolovelvolli-
suutta ja tietosuojaa 

Terveys,          
turvallisuus ja  
toimintakyky 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuuden ja 
tietää alansa tärkeim-
mät määräykset 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuuden ja 
tietää alansa määräyk-
set  

tietää esimiesten työsuoje-
luvastuun ammattialan yri-
tystoiminnassa, toimii 
omassa työssään määräys-
ten mukaisesti ja peruste-
lee toimintaansa  

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa.  

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa.  

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä. 

 

KOSMETOLOGIN OSAAMISALA 

 

TÄYDENTÄVÄT IHONHOIDOT, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen täyden-
täviä ihonhoitoja  

 hyödyntää hoidoissa anatomian ja fysiologian tietoperustaa  

 tehdä asiakkaalle hoitoja laitteilla, kuten esimerkiksi imeyttää 
hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainot-
taa ja parantaa kudosten toimintoja 
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 kertoa käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet 

 tehdä laitehoitoja kasvoille ja vartalolle vähintään kolmella eri 
tavoin vaikuttavalla laitteella 

 kertoa erilaisista kasvojen ihonhoitosarjoista ja tehdä kasvojen 
ihon erikoishoitoja vähintään kolmella hoitosarjalla sekä ottaa 
huomioon kasvojen ihon eri alueiden tarpeet, kuten suun- ja 
silmänympärysihon sekä kaulan ihon 

 tehdä erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, esimerkiksi 
couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja pigmenttihäiriöihin 

 kertoa erilaisista vartalon ihonhoitosarjoista ja tehdä vartalon 
hoitoja kehon eri alueille, kuten rinnoille, reisille, vatsalle, pa-
karoille ja selälle, vähintään kahdella hoitosarjalla 

 tehdä vartalolle kuorinta- ja pakkaushoitoja 

 tehdä käsille ja jaloille kuorinta- ja pakkaushoitoja sekä käyt-
tää tarvittaessa hoidossa apuna poraa 

 poistaa ihokarvoja kasvoilta ja vartalolta käyttötavaltaan kah-
della toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuotteeseen pe-
rustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa par-
ran 

 tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ai-
nesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutuksen 
ihoon 

 ohjata asiakasta ihon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle 
täydentäviä ihonhoidon palveluita ja ihonhoitotuotteita 

 hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimisen yrityksessä  

Erikoiskasvohoito + laite 

Asiakaslähtöinen erikoiskasvohoito, jossa huomioidaan silmänympä-
rysalueen, huulten ympärysalueen sekä kaulan ihonhoito. Hoidossa 
käytetään erikoiskasvohoidon tuotteita sekä käytetään laitetta, esi-
merkiksi ultraäänilaitetta. Hoito ei sisällä klassista hierontaa. Häiritse-
vien ihokarvojen poisto kasvojen ihon alueelta lämminvahamenetel-
mällä tai sokerilla. Hoitoaika 2h. 

 Perustietokortti 

 ihoanalyysikortti 

Ammattiosaamisen näyttö Sampossa 

Vartalon-osa-alueen hoito ja työkansio  

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa vartalon osa-alueen hoitosarjan. 
Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan ihon ja kehon tila, 
kudosten tila, sekä asiakkaan allergiat ja mahdollinen ruokavalio. 
Opiskelija tutustuu kehoa hoitaviin laitteisiin ja valitsee niistä sarjahoi-
toon soveltuvimman. Opiskelija kirjaa ylös hoitokerrat sekä tulokset. 
Opiskelija hakee tietoa liikuntalajeista, ruokavaliosta, vitamiineista ja 
ravintoaineista sekä eri ruoka-aineallergioista sekä ottaa ne huomi-
oon sarjahoidossa. Opiskelija perehtyy hoidossa käytettävään tuo-
tesarjaan ja osoittaa sen työkansiossaan aineosa- ja tuotetuntemuk-
sena. Hoitoaika on laitekohtainen. 

 perustietokortti 

 kehoanalyysi 

 kotihoito-ohjeet 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka  

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien tilat 

 Opintokäynnit 
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 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisympä-
ristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen, vähintään 7 osp, 2. vuosi tai henkilökohtai-
sen opetussuunnitelman mukaisesti  

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän 
havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyt-
tää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyt-
tää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -
ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lain-
alaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
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hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla 
tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuk-
siensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielä-
mässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien 
poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. 
Hän toimii asiallisesti ja työ-elämän vaatimusten mukaisesti eri kult-
tuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-
sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

äidinkieli 3 osp, työkansio, portfolio, medialukutaito 

matematiikka 1osp, tuotteiden hinnoittelu, ainekulut 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Täydentävät ihonhoidot sijoittuvat toiseen lukuvuoteen, ammattiosaa-
misen näytöt 2. vuonna. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin       
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnittelu 
ja suunnitelmallinen   
tekeminen 

 

suunnittelee annettujen 
ohjeiden mukaan oman 
työnsä ja työskentelee 
suunnitelman mukai-
sesti 

tekee asiakkaan tarpei-
den mukaisen työsuun-
nitelman itsenäisesti ja 
työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee monipuolisesti 
asiakkaan tarpeet 
huomioon ottavan 
työsuunnitelman itse-
näisesti ja muuttaa 
työskennellessään 
tarvittaessa toiminta-
tapaansa 

Asiakasanalyysin ja 
työmenetelmien osaa-
minen: 

 kasvojen täyden-
tävä ihonhoito 

 vartalon täydentävä 
ihonhoito 

 jalkojen täydentävä 
ihonhoito 

 käsien täydentävä 
ihonhoito 

 ihokarvojen poisto 

tekee hoitosuunnitel-
man ja hoidon toteutuk-
sen kannalta riittävän 
analyysin, jossa on tun-
nistettu osa ihon tar-
peista 

tekee hoitosuunnitelman 
ja hoidon toteutuksen 
kannalta asiakkaan tar-
peiden mukaisen ja riit-
tävän asiakasanalyysin 
pääosin oikein 

tekee hoitosuunnitel-
man ja hoidon toteu-
tuksen kannalta oi-
kean, monipuolisen 
ja asiakkaan tarpeet 
huomioon ottavan 
asiakasanalyysin  

valitsee asiakkaalle so-
veltuvat hoitomenetel-
mät 

valitsee asiakkaalle so-
veltuvat hoitomenetel-
mät ja kertoo hänelle 
niistä  

valitsee asiakkaalle 
soveltuvat hoitome-
netelmät, ottaa huo-
mioon asiakkaan toi-
veet 

tekee hoidon siten, että 
hoidon kokonaisuus ja 
lopputulos tyydyttää 
asiakasta 

tekee hoidon siten, että 
hoidon kokonaisuus on 
asiakkaan toiveet huo-
mioon ottava ja lopputu-
los on hyvä 

tekee hoidon siten, 
että hoidon koko-
naisuus vastaa asiak-
kaan toiveita ja lop-
putulos on laadukas 
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ohjaa asiakasta yksittäi-
sissä ihon itsehoitoasi-
oissa ja ottaa vastaan 
asiakkaan seuraavan 
ajanvarauksen 

ohjaa asiakasta ihon it-
sehoidossa sekä ohjaa 
asiakkaan seuraavaan 
hoitoon tai sarjahoitoon 

ohjaa asiakasta mo-
nipuolisesti ihon itse-
hoidossa sekä ohjaa 
asiakkaan seuraa-
vaan hoitoon tai sar-
jahoitoon 

Taloudellinen ja       
laadukas toimiminen 

toimii asiakkaan toiveet 
ja tulostavoitteet huomi-
oon ottaen 

toimii asiakkaan toiveet 
huomioon ottaen, kus-
tannustietoisesti ja tulok-
sellisesti 

toimii asiakkaan toi-
veet huomioon ot-
taen, laadukkaasti, 
kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti 

työskentelee ohjeistet-
tuna taloudellisesti ja 
kestävän kehityksen 
mukaisesti 

työskentelee taloudelli-
sesti ja noudattaa pää-
sääntöisesti kestävän 
kehityksen periaatteita 

työskentelee talou-
dellisesti ja noudattaa 
kestävän kehityksen 
periaatteita 

Työhön varatun ajan 
noudattaminen 

 

noudattaa ohjeistettuna 
hoitotyöhön varattua ai-
kaa 

noudattaa hoitotyöhön 
varattua aikaa 

noudattaa hoitotyö-
hön varattua aikaa ja 
sopeuttaa hoitoa tar-
vittaessa käytettä-
vänä olevaan aikaan 

Terveyden,               
turvallisuuden ja       
toimintakyvyn huomi-
oon ottaminen 

noudattaa työturvalli-
suuden perusperiaat-
teita siten, että ei vaa-
ranna asiakkaan, it-
sensä tai työyhteisön 
turvallisuutta 

noudattaa työturvalli-
suutta 

noudattaa työturvalli-
suutta ja soveltaa tie-
toa muuttuviin olo-
suhteisiin 

noudattaa ergonomiaa 
tutuissa tilanteissa 

noudattaa ergonomiaa 
työssään 

noudattaa er-
gonomiaa työssään 
ja soveltaa sitä vaih-
televissa tilanteissa 

Itsearviointi 

 

 

ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa osit-
tain toimintaansa pa-
lautteen mukaisesti. 

arvioi toimintaansa 
omasta näkökulmastaan 
sekä ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa työs-
kentelyään sen perus-
teella. 

arvioi toimintaansa 
avoimesti ja realisti-
sesti sekä ottaa vas-
taan palautetta ja 
hyödyntää sitä toi-
minnassaan tarkoi-
tuksenmukaisesti. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvälineiden ja    
laitteiden käyttäminen 

käyttää työvälineitä tur-
vallisesti ja työskentelee 
laitteiden toimintaohjeita 
noudattaen 

käyttää työvälineitä ja 
laitteita oikein ja perus-
telee valintansa sekä ot-
taa työssään huomioon 
laitteen toimintaperiaat-
teen  

käyttää työvälineitä ja 
laitteita oikein ja moni-
puolisesti soveltaen ja 
perustelee valintansa 
sekä ottaa työssään 
huomioon laitteen toi-
mintaperiaatteen ja 
vaikutukset 

Tuotteiden           
käyttäminen 

käyttää tukena tuoteop-
paita valitessaan asiak-
kaalle hoitoihin ja itse-
hoitoon sopivat tuotteet 
ja käyttää tuotteita tur-
vallisesti 

valitsee asiakkaalle so-
pivat tuotteet hoitoihin ja 
itsehoitoon sekä hakee 
tarvittaessa lisätietoa 
tuoteoppaista ja ottaa 
työssään huomioon 
tuotteiden turvallisuuden 

valitsee asiakkaalle 
hoitoihin ja itsehoitoon 
sopivimmat tuotteet, 
osaa vertailla tuotteita 
ja perustella valinnat, 

käyttää tuotteita turval-
lisesti ja soveltaa tar-
vittaessa niiden käyt-
töä 

Aseptinen toiminta huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä henkilökoh-
taisesta hygieniasta 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä työympäris-
tön siisteydestä sekä 
henkilökohtaisesta hy-
gieniasta ja siisteydestä 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puh-
taudesta ja on tarkka 
työympäristön siistey-
destä sekä henkilökoh-
taisesta hygieniasta ja 
siisteydestä 

noudattaa hoidoissa 
yleisiä aseptisia periaat-
teita eikä aiheuta ter-
veydellistä haittaa asi-
akkaalle tai itselleen. 

noudattaa hoidoissa 
aseptisia periaatteita ja 
perustelee toimin-
taansa. 

noudattaa hoidoissa 
aseptisia periaatteita, 
perustelee toimin-
taansa ja soveltaa tie-
toa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ihotyypin ja    
ihomuutosten       
tunnistaminen 

tunnistaa ihotyypit ja tär-
keimmät ihomuutokset, 
ottaa ohjeistetusti huo-
mioon työssään ihomuu-
tokset ja niiden  aiheut-
tamat rajoitukset hoi-
dossa ja asiakkaan oh-
jauksessa sekä ohjaa 
asiakkaan tarvittaessa 
muulle asiantuntijalle 

tunnistaa ihotyypit ja tär-
keimmät ihomuutokset, 
ottaa huomioon työs-
sään ihomuutokset ja 
niiden aiheuttamat rajoi-
tukset  hoidossa ja asi-
akkaan ohjauksessa 
sekä ohjaa asiakkaan 
tarvittaessa muulle asi-
antuntijalle 

tunnistaa ihotyypit ja 
tärkeimmät ihomuutok-
set, ottaa asiantunte-
vasti ja perustellen 
huomioon ihomuutok-
set ja niiden aiheutta-
mat rajoitukset hoi-
dossa sekä ohjaa asi-
akkaan tarvittaessa 
muulle asiantuntijalle 
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Anatomian ja          
fysiologian             
tietoperustan huomi-
oon ottaminen 

ottaa hoidoissa huomi-
oon ihon ja elimistön ra-
kenteen, toiminnat ja 
tehtävät  

hyödyntää hoidoissa tie-
toaan ihon ja elimistön 
rakenteesta, toiminnasta 
ja tehtävistä 

 

hyödyntää hoidoissa 
tietoaan ihon ja elimis-
tön rakenteesta, toi-
minnasta ja tehtävistä 
sekä perustelee asiak-
kaalle valintojaan 

Sähkön peruskäsit-
teiden ja hoitovirta-
muotojen tietoperus-
tan huomioon ottami-
nen 

tietää sähkön peruskä-
sitteet ja tasa- ja vaihto-
virran merkityksen ja ot-
taa ne huomioon hoi-
doissa 

tietää sähkön peruskä-
sitteet ja ymmärtää tasa- 
ja vaihtovirran vaikutuk-
set ihoon ja elimistöön ja 
ottaa ne huomioon hoi-
doissa 

tietää sähkön peruskä-
sitteet ja ymmärtää 
tasa- ja vaihtovirtojen 
vaikutukset ihoon ja 
elimistöön sekä perus-
telee hoitovirtamuoto-
jen käyttöä hoidoissa 

Hoitolaitteiden       
toimintaperiaatteiden 
huomioon ottaminen 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon käyttämiensä 
hoitolaitteiden tärkeim-
mät toimintaperiaatteet  

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon käyttämiensä 
hoitolaitteiden toiminta-
periaatteet ja hyödyntää 
niitä monipuolisesti 

ottaa hoitoja tehdes-
sään huomioon käyttä-
miensä hoitolaitteiden 
toimintaperiaatteet, 
hyödyntää niitä moni-
puolisesti ja asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti ja 
perustelee laitevalin-
toja 

Laitehoitojen        
vaikutusten          
huomioon ottaminen 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon tekemiensä 
laitehoitojen tärkeimmät 
vaikutukset ihon ja eli-
mistön toimintaan 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon tekemiensä 
laitehoitojen vaikutukset 
ihon ja elimistön toimin-
taan 

ottaa hoitoja tehdes-
sään huomioon teke-
miensä laitehoitojen 
vaikutukset ihon ja eli-
mistön toimintaan ja 
perustelee asiakkaalle 
laitevalintansa 

Tuotetietous ja     
kosmeettisten         
ainesosien           
tunnistaminen 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja 
niiden tärkeimmät vaiku-
tukset 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja 
niiden vaikutukset sekä 
ottaa ne huomioon tuo-
tevalinnoissa 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja 
niiden vaikutukset 
sekä ottaa ne huomi-
oon tuotevalinnoissa ja 
perustelee valintojaan 

hakee ohjeistettuna tie-
toa ainesosista, joita ei 
tunnista  

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista 

hakee itsenäisesti tie-
toa ainesosista, joita ei 
tunnista, käyttää moni-
puolisesti eri tietoläh-
teitä ja vertailee tietoa 

tekee ohjeiden mukaan 
allergisen asiakkaan 
tuotevalinnat ja ottaa 
ohjeiden mukaan huo-
mioon ihoärsytykset 

ottaa huomioon tuoteva-
linnoissa asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja 
ihoärsytykset 

ottaa huomioon tuote-
valinnoissa asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja 
ihoärsytykset sekä tar-
joaa asiakkaalle vaih-
toehtoja 
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Hoitoaiheiden ja 
vasta-aiheiden     
tunnistaminen 

tietää hoitoaiheet ja tun-
nistaa hoitojen kannalta 
ehdottomat vasta-ai-
heet, jotta ei vaaranna 
asiakkaan terveyttä. 

tietää hoitoaiheet sekä 
tunnistaa ja ottaa huomi-
oon hoitojen vasta-ai-
heet. 

tietää hoitoaiheet ja 
soveltaa tietoa sekä 
tunnistaa ja ottaa huo-
mioon hoitojen vasta-
aiheet. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen        
oppimisen         
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja         
ongelmaratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa  

toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa ja 
kehittää itseään ja työ-
tään 

ratkaisee tavallisia kau-
neudenhoitoalan työhön 
liittyviä ongelmia 

ratkaisee kauneudenhoi-
toalan työhön liittyviä 
ongelmia pääosin aiem-
paa tietoa hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti 
kauneudenhoitoalan 
työhön liittyviä ongel-
mia aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

hyödyntää vuorovaiku-
tusta asiakaspalveluti-
lanteissa ja työryhmän 
jäsenenä toimiessaan 
riittävästi 

käyttää ammatillista 
vuorovaikutusta asia-
kaspalvelussa sekä työ-
ryhmän jäsenenä toimi-
essaan 

hyödyntää aktiivisesti 
ammatillista vuorovai-
kutusta asiakaspalve-
lussa sekä työryhmän 
jäsenenä toimiessaan  

Ammattietiikka noudattaa ammattietii-
kan perusperiaatteita 

toimii vastuullisesti nou-
dattaen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja 
toimii vastuullisesti 
noudattaen ammat-
tietiikkaa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna 
työssään toiminta- ja 
työkykyä 

toimii itsenäisesti ter-
veellisten elämäntapo-
jen sekä toiminta- ja työ-
kyvyn ylläpitämiseksi 

kehittää, edistää ja yl-
läpitää itsenäisesti mo-
nipuolisia terveellisiä 
elämäntapoja sekä toi-
minta- ja työkykyä 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
työympäristön ergono-
misuutta ja turvallisuutta 
tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
työympäristön ergono-
misuutta ja turvallisuutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat 
ja ergonomian sekä 
soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilan-
teissa 

noudattaa sähköturvalli-
suuteen liittyviä ohjeita. 

noudattaa sähköturvalli-
suuteen liittyviä ohjeita 
ja ennakoi vaaratilan-
teita. 

noudattaa sähköturval-
lisuuteen liittyviä oh-
jeita ja ennakoi vaarati-
lanteita sekä peruste-
lee toimintaansa. 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 15 OSP 

 

KYLPYLÄHOIDOT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 kylpylähoitojen perinteitä ja historiaa ja on tutustunut niiden 
käsitteisiin, hoitokulttuuriin sekä toimintaympäristöihin 

 tehdä asiakkaalle aromahieronnan, erilaisia kylpylähoitoja ja 
hierontoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle, kuten esimer-
kiksi vesi-, kylpy-, sauna-, yrtti-, kivi-, lämpö- tai kylmähoitoja 

 kylpylähoitojen, hierontojen ja aromahieronnan hoitoaiheet ja 
vasta-aiheet 

 aromahieronnan, kylpylähoitojen ja hierontojen vaikutukset 
ihoon sekä kehon toimintaan ja hyvinvointiin 

 tehdä kylpylähoitoja ja vähintään kahdella eri tuotesarjalla 

 suunnitella ja toteuttaa erilaisia kylpylähoitokokonaisuuksia  

 ohjata asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä myydä asi-
akkaalle aromahierontoja, kylpylähoitoja ja hierontoja sekä 
ihonhoitotuotteita 

 arvioida työprosessiaan ja työnsä tuloksia 

 hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä. 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
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osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä teke-
mällä kylpylähoidon ja aromahieronnan asiakkaalle kylpylässä, kau-
neushoitolassa tai niitä vastaavassa työpaikassa tai Sampossa. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa katta-
vasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Erikoisehostus 
Opiskelija osaa 
suunnitella ja toteuttaa fantasia-, vartalo- ja näytösmeikkejä, tehdä ra-
kennekynnet, käyttää kahta ehostustuotesarjaa, muotoilla asiakkaan 
hiukset kampaamalla ehostuksen tai hoidon yhteydessä, valita ehos-
tukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää niitä, huolehtia 
hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työvälineensä 
ohjata asiakasta ehostuksessa ja kynsien itsehoidossa sekä myydä 
asiakkaalle ehostuksen erikoisosaamistaan ja ehostustuotteita, hakea 
tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea, ylläpitää työky-
kyä ja –turvallisuutta, edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 
 ja arvioida työtään ja sen tuloksia. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Mahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien tilat 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tarjoamat oppimisympä-
ristöt  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Työssäoppiminen vähintään 6 osp tai henkilökohtaisen ope-
tussuunnitelman mukaisesti 3. vuosi 

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 
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 Arkioppiminen ulkomailla  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla 
tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuk-
siensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielä-
mässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien 
poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. 
Hän toimii asiallisesti ja työ-elämän vaatimusten mukaisesti eri kult-
tuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-
sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3 osp; oman terveyden 
ja toimintakyvyn ylläpitäminen, liikunta ja ergonmia 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 0-7 osp 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Kylpylähoidot sijoittuvat kolmanteen lukuvuoteen. Ammattiosaamisen 
näyttö 3. vuosi.  
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Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnittelu 
ja suunnitelmallinen te-
keminen 

 

analysoi asiakkaan 
ihon ja kehon tilaa ot-
taen kylpylähoitojen 
kannalta huomioon tär-
keimmät asiat 

analysoi asiakkaan 
ihon ja kehon tilaa ko-
konaisuutena 

analysoi kokonaisuu-
tena asiakkaan ihon ja 
kehon tilaa hyödyntäen 
anatomian ja fysiolo-
gian tietoja 

suunnittelee oman 
työnsä ja työskentelee 
suunnitelman mukai-
sesti 

tekee asiakkaan tarpei-
den mukaisen työsuun-
nitelman itsenäisesti ja 
työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee monipuolisesti 
asiakkaan tarpeet huo-
mioivan työsuunnitel-
man itsenäisesti ja 
muuttaa työskennelles-
sään tarvittaessa toi-
mintatapaansa 

toteuttaa erilaisia hoito-
kokonaisuuksia siten, 
että 

hoidon kokonaisuus ja 
lopputulos tyydyttää 
asiakasta 

suunnittelee ja toteut-
taa erilaisia hoitokoko-
naisuuksia ottaen huo-
mioon asiakkaan tar-
peet ja hoidon lopputu-
loksen 

suunnittelee monipuoli-
sia hoitokokonaisuuk-
sia ja toteuttaa niitä 
asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti ja laaduk-
kaasti 

ohjaa asiakasta ihon ja 
kehon itsehoidossa ja 
ottaa vastaan ajanva-
rauksen 

ohjaa asiakasta ihon ja 
kehon itsehoidossa ja 
suosittelee palveluita ja 
tuotteita 

ohjaa monipuolisesti 
asiakasta ihon ja ke-
hon itsehoidossa ja 
myy palveluita ja tuot-
teita 

Työhön varatun ajan 
noudattaminen 

noudattaa palveluun 
varattua aikaa 

noudattaa palveluun 
varattua aikaa ja pyrkii 
sopeuttamaan tarvitta-
essa hoitoa käytettä-
vissä olevan ajan puit-
teissa 

noudattaa tarkasti pal-
veluun varattua aikaa 
ja sopeuttaa tarvitta-
essa hoitoa käytettä-
vissä olevan ajan puit-
teissa 

Laadukas toimiminen toimii työpaikalla sovit-
tujen laatutavoitteiden 
mukaisesti 

toimii sovittujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti 
ja ottaa huomioon asi-
akkaan tyytyväisyyden 

toimii sovittujen laatu-
tavoitteiden mukaisesti 
ja varmistaa asiakkaan 
tyytyväisyyden 

työskentelee taloudelli-
sesti ja pääsääntöisesti 
kestävän kehityksen 
mukaisesti 

työskentelee taloudelli-
sesti ja ottaa työssään 
huomioon kestävän ke-
hityksen periaatteita 

työskentelee taloudelli-
sesti ja noudattaa työs-
sään kestävän kehityk-
sen periaatteita 
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Itsearviointi ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa osit-
tain toimintaansa pa-
lautteen mukaisesti. 

arvioi toimintaansa 
omasta näkökulmas-
taan sekä ottaa vas-
taan palautetta ja 
muuttaa työskentely-
ään sen perusteella. 

arvioi toimintaansa 
avoimesti ja realisti-
sesti sekä ottaa vas-
taan palautetta ja hyö-
dyntää sitä toiminnas-
saan tarkoituksenmu-
kaisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotteiden valinta valitsee asiakkaalle 
turvalliset hoitoihin so-
pivat tuotteet ja käyttää 
tuotteita oikein 

valitsee asiakkaalle hoitoi-
hin sopivat tuotteet, pe-
rustelee osittain tuoteva-
lintojaan ja käyttää tuot-
teita oikein 

valitsee asiakkaalle hoi-
toihin sopivimmat tuot-
teet ja perustelee tuote-
valintojaan eri vaihtoeh-
toja vertaillen 

käyttää tuotteita oikein 
ja soveltaa niiden käyt-
töä tarvittaessa 

Työmenetelmien ja 
työvälineiden   
käyttäminen 

valitsee turvalliset asi-
akkaan hoitoihin sopi-
vat työmenetelmät ja  
–välineet 

valitsee asiakkaan hoitoi-
hin sopivat työmenetelmät 
ja -välineet ja käyttää niitä 
oikein ja työhön sopivasti 

valitsee asiakkaan hoi-
toihin sopivimmat työ-
menetelmät ja -välineet 
sekä soveltaa tarvitta-
essa niiden käyttöä 
asiakaan hoidon tarpeen 
mukaisesti 

tekee aromahierontoja, 
kylpylähoitoja ja hie-
rontoja  

tekee aromahierontoja ja 
kylpylähoitoja asiakkaan 
tarpeita hyvin huomioon 
ottaen  

tekee aromahieronnat, 
kylpylähoidot ja hieron-
nat asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti ja laaduk-
kaasti ja työskentely on 
sujuvaa 

Aseptinen toiminta 

 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puh-
taudesta sekä henkilö-
kohtaisesta hygieni-
asta 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä työympäristön siis-
teydestä sekä henkilökoh-
taisesta hygieniasta ja 
siisteydestä 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta ja on tarkka työ-
ympäristön siisteydestä 
sekä henkilökohtaisesta 
hygieniasta ja siistey-
destä 

noudattaa hoidoissa 
yleisiä aseptisia peri-
aatteita eikä aiheuta 
terveydellistä haittaa 
asiakkaalle tai itsel-
leen. 

noudattaa hoidoissa 
aseptisia periaatteita ja 
perustelee toimintaansa. 

 

noudattaa hoidoissa 
aseptisia periaatteita 
sekä perustelee toimin-
taansa ja soveltaa tie-
toa. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kylpylähoitojen, 
hierontojen ja    
aromahieronnan 
vasta-aiheiden   
tunnistaminen 

ottaa työssään huomi-
oon tavallisimmat 
vasta-aiheet  

tunnistaa vasta-aiheet ja 
ottaa huomioon niitä hoi-
don suunnittelussa 

tunnistaa vasta-aiheet ja 
ottaa huomioon ne hoi-
don suunnittelussa ja to-
teutuksessa sekä sovel-
taa hoitoa tarvittaessa 

Kylpylähoitojen ja 
aromahieronnan 
historiaan ja hoito-
kulttuuriin tutustu-
minen 

hyödyntää työssään 
tietoa kylpylähoidoista 
ja aromahieronnan his-
toriasta ja hoitokulttuu-
rista   

hyödyntää työssään tietoa 
kylpylähoitojen ja aroma-
hieronnan historiasta ja 
hoitokulttuurista, hakee 
työssään tarpeellista lisä-
tietoa   

hyödyntää työssään mo-
nipuolisesti tietoa kylpy-
lähoitojen ja aromahie-
ronnan historiasta ja hoi-
tokulttuurista  

vastaa asiakkaan ky-
symyksiin hoitojen his-
toriasta ja hoitokulttuu-
rista tietämyksensä 
mukaan 

kertoo aktiivisesti asiak-
kaalle hoitojen historiasta 
ja hoitokulttuurista 

kertoo itsenäisesti ja asi-
akkaan palautetta kuun-
nellen hoitojen histori-
asta ja hoitokulttuurista  

Tuotetietous ja   
kosmeettisten      
ainesosien         
tunnistaminen 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja 
niiden tärkeimmät vai-
kutukset 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden 
vaikutukset sekä ottaa 
huomioon ne tuotevalin-
noissa 

tuntee tuotteiden tär-
keimmät ainesosat ja 
niiden vaikutukset sekä 
ottaa huomioon ne tuo-
tevalinnoissa ja peruste-
lee valintojaan 

hakee ohjeistettuna 
tietoa ainesosista, joita 
ei tunnista 

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista 

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista ja käyttää moni-
puolisesti eri tietolähteitä 
ja vertailee tietoja 

tekee ohjeiden mu-
kaan allergisen asiak-
kaan tuotevalinnat. 

ottaa huomioon tuoteva-
linnoissa asiakkaan mah-
dolliset allergiat ja ihoär-
sytykset. 

ottaa huomioon tuoteva-
linnoissa asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja 
ihoärsytykset sekä tar-
joaa asiakkaalle vaihto-
ehtoja. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja      
ongelmaratkaisu 

ottaa vastaan pa-
lautetta ja arvioi omaa 
työtään 

arvioi omaa työtään ja 
käyttää saamaansa pa-
lautetta työskentelynsä 
kehittämiseen 

arvioi työtään ja osaa 
perustella toimintaansa 
palautetta hyödyntäen 
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 ratkaisee tavallisia kyl-
pylähoitoihin, hierontoi-
hin ja aromahierontaan 
liittyviä ongelmia 

ratkaisee kylpylähoitoihin, 
hierontoihin ja aromahie-
rontoihin liittyviä ongelmia 
pääosin aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti 
kylpylähoitoihin ja aro-
mahierontoihin liittyviä 
ongelmia aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

käyttää ammatillista 
vuorovaikutusta asia-
kaspalvelussa ja työ-
ryhmän jäsenenä toi-
miessaan tavanomai-
sissa tilanteissa 

käyttää ammatillista vuo-
rovaikutusta asiakaspal-
velussa ja työryhmän jä-
senenä toimiessaan 

käyttää ja soveltaa tar-
vittaessa vaativissakin 
tilanteissa ammatillista 
vuorovaikutusta asia-
kaspalvelussa ja työryh-
män jäsenenä toimies-
saan 

Ammattietiikka noudattaa ammattietii-
kan perusperiaatteita 

toimii vastuullisesti nou-
dattaen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toi-
mii vastuullisesti noudat-
taen ammattietiikkaa 

Terveys,             
turvallisuus ja     
toimintakyky 

ylläpitää työssään toi-
minta- ja työkykyä  

toimii itsenäisesti terveel-
listen elämäntapojen sekä 
toiminta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseksi 

kehittää itsenäisesti mo-
nipuolisia tapoja terveel-
listen elintapojen sekä 
toiminta- ja työkyvyn yl-
läpitämiseen ja edistä-
miseen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon 
turvallisuus- ja terveys-
näkökohtia sekä ylläpi-
tää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilan-
teissa. 

ottaa oman työn suunnit-
telussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökoh-
dat sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta. 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat 
sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin 
tilanteissa. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

MASKEERAUS, 0-5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa erilaisia maskeerauksia 

 käyttää maskeerauksessa käytettäviä tuotteita, välineitä ja teknii-
koita 

 valita eri käyttötarkoitukseen soveltuvat tuotteet, välineet ja teknii-
kat 

 tehdä kasvomaalaukset, ruhjeet, haavat, vanhennukset, fantasia, 
vuosikymmenten meikit 

 tehdä ripsien pidennyksen, tarkoituksen mukaisilla välineillä, tuot-
teilla ja tekniikoilla 
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 huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työ-
välineensä 

 hakea tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta  

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on 
kannustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tue-
taan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilö-
kohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä, hen-
kilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa moni-
puolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisäl-
tyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin 
osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta 

Näyttötehtävät:  

Työkansio 

Kirjallinen esitys 

Työkansio sisältää harjoitteet, asiakastyöt tarkoituksen mukaisilla työväli-
neillä tuotteilla ja tekniikoilla. Jokaiseen työhön tulee sisällyttää analyysi, 
työsuunnitelma, työntoteutuksen kuvaus ja itsearviointi. Työkansion tulee 
koostua tekstistä, piirroksista ja kuvista. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali 
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 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuun-
nitelmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tue-
taan oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen          
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 
ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoittei-
den saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, 

taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. 
Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädök-
siä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viih-
tyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikut-
teisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän ha-
vainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää 
mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Integrointi yhteisiin      
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen lii-
kunta ja terveystieto 

Tutkinnon osan             
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Vapaasti valittavat opinnot suoritetaan opintojen lopussa kolmantena 
vuotena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Ammatti-
osaamisen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukai-
sesti 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin   
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työsuunnitelmien 
laadinta 

 

laatii toteuttamiskel-
poisen työsuunnitel-
man 

tunnistaa suunnittelu-
vaiheessa työn toteutta-
mis-mahdollisuudet 

tunnistaa suunnitteluvai-
heessa maskeerauksen 
mahdollisuudet ja rajoi-
tukset ottaen huomioon 
työ tavoitteet asiakkaan 
toiveet 

searviointi ja ajan 
käyttö 

 

 

arvioi lopputulosta ja 
omaa työtään 

arvioi lopputulosta ja 
omaa työtään lähes 
realistisesti ja oma-aloit-
teisesti, noudattaa pal-
veluun varattua aikaa. 

arvioi lopputulosta ja 
omaa työtään realistisesti 
ja perustellen suhteessa 
suunnitelmaan, noudat-
taa palveluun varattua ai-
kaa, kehittää työskentely-
tapojaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja 
työvälineiden käytön 
hallinta 

 

käyttää työmenetel-
miä ja välineitä suun-
nitelman mukaan 

 

hyödyntää erilaisia työ-
menetelmiä ja välineitä 
asiakkaan toiveeseen 
sopivasti 

soveltaa maskeerauksen 
ja asiakkaan kannalta pe-
rusteltuja ja monipuolisia 
työmenetelmiä ja välineitä 
sekä perustelee valinto-
jaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedon hankinta 

 

hankkii ohjattuna 
työskentelynsä tueksi 
tietoa eri lähteistä. 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri tietoläh-
teistä ja hyödyntää sitä 
maskeerauksessa. 

hankkii työskentelynsä tu-
eksi itsenäisesti tietoa 
monipuolisista tietoläh-
teistä ja hyödyntää sen 
maskeerauksessa. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

 

hankkii tietoa ja suun-
nittelee ja arvioi omaa 
työtään, mutta uu-
sissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttu-
essa tarvitsee oh-
jausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, haluaa 
oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, sel-
viytyy muuttuvista tilan-
teista ja valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee 
itsenäisesti vastuullaan 
olevia tehtäviä ja arvioi 
työnsä onnistumista sekä 
perustelee arvioitaan, op-
pii mielellään uutta, toimii 
erilaisissa tilanteissa itse-
näisesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia ke-
hittymiselleen  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annet-
tuja ohjeita toiminnas-
saan, 

tekee vastuullaan ole-
vat tehtävät ohjeen 
mukaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä, 
pyytää tarvittaessa 
apua muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimis-, työyh-
teisö- ja asiakaspalve-
lussa) tilanteen vaati-
malla tavalla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii ryhmän jäsenenä, 

toimii erilaisten ihmisten  

kanssa työyhteisössä  

 

ilmaisee selkeästi tavoit-
teen ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijät 

Ammattietiikka 

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, työpai-
kan sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aika-
tauluja 

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa sekä noudattaa 
aikatauluja 

Terveys,               
turvallisuus ja       
toimintakyky 

 

 

 

 

noudattaa työstä an-
nettuja turvallisuusoh-
jeita eikä aiheuta vaa-
raa itselleen tai muille, 
käyttää turvallisesti 
ohjeen mukaan työvä-
lineitä, työmenetelmiä 
ja suojaimia, työsken-
telee pääsääntöisesti 
ergonomisesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden, 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti.  

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja asiakkaiden 
sekä työympäristön tur-
vallisuuden,  

tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista ja 
riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä ot-
taen huomioon er-
gonomian. 
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ASIAKKAAN TYYLIN SUUNNITTELU, 0-5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella erilaisia asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuk-
sia eri tilaisuuksiin (hiukset ja/tai ehostus, pukeutuminen) 

 ottaa huomioon muodin ja tyylin erityispiirteitä  

 hyödyntää etikettisääntöjä tyylipalveluissa 

 ottaa huomioon asiakkaan ihon värin, kasvojen ja vartalon mitta-
suhteet sekä persoonalliset ja kulttuuriset ominaisuudet  

 toteuttaa suunnitelman mukaisen tyyliä tukevan palvelukokonai-
suuden asiakkaalle 

 neuvoa asiakasta ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa 

 suositella ja myydä tyylipalveluja 

 toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 

 hankkia tietoa eri lähteistä 

 hyödyntää työssään eri ilmaisukeinoja ja tietotekniikkaa 

 toimia erilaisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomista, terveellistä ja turvallista työympäristöä 

 tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat 
sekä ennakoida ja suojautua niiltä 

 noudattaa ammattietiikkaa 

 arvioida omaa työtään 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on 
kannustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tue-
taan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilö-
kohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaami-
sen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tu-
lee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskus-
telu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta  

Näyttötehtävät 

Tyylikansio 

Kirjallinen esitys 

Asiakkaan tyylin ja toiveiden mukaisesti esitetty tyylisuunnitelma juhla- tai 
arkitilaisuuteen sisällyttäen suunnitelmaan kampauksen, ehostuksen ja 
pukeutumisen sekä huomioiden tilaisuuden etiketin ja asiakkaan kulttuu-
ritaustan. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuun-
nitelmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tue-
taan oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen          
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 



   OPETUSSUUNNITELMA   61 (66) 

   

ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoittei-
den saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehi-
tyksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tek-
nologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyö-
dyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti amma-
tissaan ja kansalaisena. 

 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan 
perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yh-
teisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvolli-
suuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivi-
sella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työ-elämän 
vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa 
kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tut-
kinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen lii-
kunta ja terveystieto 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Tutkinnon osan             
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Vapaasti valittavat opinnot suoritetaan opintojen lopussa kolmantena 
vuotena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Ammatti-
osaamisen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukai-
sesti 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tyylisuunnitelmien 
laadinta 

 

laatii toteuttamiskelpoi-
sen tyylisuunnitelman 
asiakkaalle 

 

tunnistaa suunnitteluvai-
heessa asiakkaan tyylin 
kehittämisen tarpeen ja 
toteuttamismahdollisuu-
det 

tunnistaa suunnitteluvai-
heessa hiusten, ehostuk-
sen ja pukeutumisen suo-
mat mahdollisuudet ja ra-
joitukset ottaen huomioon 
asiakkaan tyylin ja toiveet  



   OPETUSSUUNNITELMA   62 (66) 

   

Itsearviointi ja ajan 
käyttö 

 

 

arvioi tyylipalvelun lop-
putulosta ja omaa työ-
tään, noudattaa 
yleensä palveluun va-
rattua aikaa. 

 

arvioi tyylipalvelun lop-
putulosta ja omaa työ-
tään lähes realistisesti 
ja oma-aloitteisesti, 
noudattaa palveluun va-
rattua aikaa. 

arvioi tyylipalvelun loppu-
tulosta ja omaa työtään 
realistisesti ja perustellen 
suhteessa suunnitelmaan, 
noudattaa palveluun va-
rattua aikaa, kehittää 
työskentelytapojaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja 
työvälineiden käy-
tön hallinta 

 

käyttää työmenetelmiä 
ja välineitä suunnitel-
man mukaan 

 

hyödyntää erilaisia työ-
menetelmiä ja välineitä 
asiakkaalle ja tyylipalve-
luun sopivasti 

 

soveltaa tyylipalvelun ja 
asiakkaan kannalta pe-
rusteltuja ja monipuolisia 
työmenetelmiä ja välineitä 
sekä perustelee valinto-
jaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakkaan tyylin 
tulkinta ja            
tukeminen sekä 
muoto-opin huomi-
oon ottaminen 

käyttää tyyliin ja muo-
toon ja etikettiin liittyviä 
tietoja tyylipalvelussa  

käyttää tyyliin ja muo-
toon ja etikettiin liittyviä 
tietoja tyylipalvelussa 
asiakkaalle soveltuvasti 

soveltaa tyylin ja muodon 
sekä etiketin tietojaan tyy-
lipalvelun toteuttami-
sessa, perustelee valinto-
jaan 

Estetiikan, tyylin, 
muodin ja kulttuu-
rin huomioon otta-
minen 

 

 

käyttää tyylitietoutta ja 
muotia asiakkaan tyylin 
tulkinnassa, ottaa huo-
mioon alan esteettisiä 
tekijöitä 

(esim. muoto, väri, suh-
teet, tasapaino, koko-
naisuus, ulkoinen ole-
mus) ja että asiakkaan 
kulttuuritausta voi aset-
taa rajoituksia suunnit-
telulle 

hyödyntää tyylitietouden 
ja muodin erityispiirteitä 
ja ottaa huomioon alan 
esteettisiä tekijöitä asi-
akkaan ohjauksessa, ot-
taa huomioon asiak-
kaan kulttuuritaustan 
asettamat rajoitukset  

 

hyödyntää tyylitietouden 
ja muodin erityispiirteitä 
tyylipalveluissa, käyttää 
alan esteettisiä tekijöitä 
asiakkaan ohjauksessa, 
ottaa huomioon asiak-
kaan kulttuuritaustan 
asettamat rajoitukset ja 
perustelee valintojaan 

Vartalon ja        
kasvojen           
mittasuhteiden  
(ihon värin ja piir-
teiden) huomioon 
ottaminen  

tunnistaa ihon värin, 
vartalon ja kasvojen mit-
tasuhteiden ja ominai-
suuksien vaikutuksia 
tyylipalveluissa 

ottaa huomioon ihon vä-
rin, vartalon ja kasvojen 
mittasuhteiden ja omi-
naisuuksien vaikutuksia 
tyylipalveluissa 

ottaa huomioon ihon vä-
rin, vartalon ja kasvojen 
mittasuhteiden ja ominai-
suuksien vaikutuksia tyyli-
palveluissa ja perustelee 
valintojaan 
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Tiedon hankinta 

 

hankkii ohjattuna työs-
kentelynsä tueksi tietoa 
eri lähteistä. 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri tietoläh-
teistä ja hyödyntää sitä 
tyylipalvelussa. 

hankkii työskentelynsä tu-
eksi itsenäisesti tietoa 
monipuolisista tietoläh-
teistä ja hyödyntää sen 
tyylipalvelussa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen    
oppimisen      
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja    
ongelmanratkaisu 

 

 

hankkii tietoa ja suun-
nittelee ja arvioi omaa 
työtään, mutta uu-
sissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttu-
essa tarvitsee oh-
jausta 

 

hankkii tietoa, suunnitte-
lee oman työnsä ja arvioi 
työnsä onnistumista työn 
kuluessa, haluaa oppia 
uutta, toimii palautteen 
mukaisesti, selviytyy 
muuttuvista tilanteista ja 
valintatilanteista oma-
aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee 
itsenäisesti vastuullaan 
olevia tehtäviä ja arvioi 
työnsä onnistumista sekä 
perustelee arvioitaan, op-
pii mielellään uutta, toimii 
erilaisissa tilanteissa itse-
näisesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia ke-
hittymiselleen  

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annet-
tuja ohjeita toiminnas-
saan, 

tekee vastuullaan ole-
vat tehtävät ohjeen 
mukaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä, 
pyytää tarvittaessa 
apua muilta 

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa (esim. op-
pimis-, työyhteisö- ja asia-
kaspalvelussa) tilanteen 
vaatimalla tavalla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii ryhmän jäsenenä, 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä  

ilmaisee selkeästi tavoit-
teen ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijät 

Ammattietiikka 

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, työpai-
kan sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aika-
tauluja 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatau-
luja 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa sekä noudattaa 
aikatauluja 

Terveys,             
turvallisuus ja    
toimintakyky 

 

 

 

 

noudattaa työstä an-
nettuja turvallisuusoh-
jeita eikä aiheuta vaa-
raa itselleen tai muille, 
käyttää turvallisesti 
ohjeen mukaan työvä-
lineitä, työmenetelmiä 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja asiakkaiden 
sekä työympäristön tur-
vallisuuden, 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön jä-
senten ja asiakkaiden 
sekä työympäristön tur-
vallisuuden,  
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ja suojaimia, työsken-
telee pääsääntöisesti 
ergonomisesti.  

 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti.  

tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista ja 
riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä ot-
taen huomioon er-
gonomian. 

 

KASVOLYMFA, 0-5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa ihon kosmeettisia hoitoja asiakkaille 

 ottaa huomioon erilaisten sairauksien tai toimintakyvyn rajoit-
teiden ihonhoidolliset vaatimukset  

 suunnitella ja toteuttaa kosmeettisia hoitoja moniammatilli-
sessa työympäristössä 

 suunnitella ja toteuttaa kosmetologisia hoitoja, jotka liittyvät 
kauneuskirurgian toimenpiteisiin 

 ottaa huomioon mahdolliset toimenpiteestä johtuvat ihonhoi-
dolliset rajoitukset 

 tehdä asiakkaalle kasvojen lymfahieronnan 

 ohjata asiakasta ihon itsehoidossa ja myydä asiakkaalle ihon-
hoitopalveluja ja -tuotteita 

 hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

 noudattaa aseptiikkaa 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiske-
lijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvioin-
tia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvi-
ointiin osallistuneiden kesken 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin     
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimisen yrityksessä  

tai henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. 

Kasvolymfa. Hoitoaika 1h. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, oppilaitoksen kauneushoitola 

 Työssäoppimisyritykset  

 Verkko-oppimisympäristöt 

 Maahantuojien ja/tai tuotetoimittajien sekä eri sidosryhmien ti-
lat  

Oppimismenetelmät  Opettajan luokka ja työsaliopetus 

 Tiimioppiminen sekä ryhmäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Verkko-oppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, erilaiset tapahtumat, 
opintomatkat 

 Tapahtumien tuottaminen  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuksen 
ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja ohjaa ja tukee opiskeli-
jan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 
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Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityk-
sen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaat-
teiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestä-
vän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.  

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla 
tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuk-
siensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielä-
mässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien 
poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. 
Hän toimii asiallisesti ja työ-elämän vaatimusten mukaisesti eri kult-
tuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainväli-
sissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskunta-
taidot, Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitä-
minen liikunta ja terveystieto 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Vapaasti valittavat opinnot sijoittuvat kolmanteen lukuvuoteen. Am-
mattiosaamisen näyttö 3. vuosi.  

 


