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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 

Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.1.1 IHON HOITO 45 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

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

• tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alkupuhdistuksen, kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien 
poiston, ihon desinfioinnin, klassisen hieronnan ja naamion 

• poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja 
• kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvohoitoja 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, lakata ja koristella kynnet 
• kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon 

käytettävällä hoitosarjalla 
• tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin, rasvakertymät ja venymäjäljet 
• tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hieronnan 
• käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille 
• kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalohoitoja vähintään kahdella hoitosarjalla 
• käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä 

koko elimistölle 
• tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdol-

lisuuden ihoon 
• tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat 
• ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja ihonhoitotuotteita 
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 
• hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä 
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 
• arvioida työtään ja sen tuloksia. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen 
• Asiakasanalyysi ja hoitaminen 

-kasvojen ihon hoito 
-vartalon ihon hoito 
-jalkojen ihon hoito 
-käsien ihon hoito  

• Klassinen hieronta 
• Taloudellinen ja laadukas toimiminen 
• Työhön varatun ajan noudattaminen 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
• Itsearviointi 
• Työvälineiden käyttäminen 
• Tuotteiden käyttäminen; kosmeettiset tuotteet ja niiden ainesosat 
• Aseptinen toiminta 
• Ihotyypin, ihomuutosten ja hoidon vasta-aiheiden huomioon ottaminen 
• Yleisimpien ihotautien tietoperustan huomioon ottaminen 
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• Anatomian ja fysiologian tietoperustan huomioon ottaminen 

-ihon rakenne, toiminta ja tehtävät 
-elimistön rakenne, toiminta ja tehtävät (solut, kudokset, veri, verenkierto, hengitys, ruuansulatus, virtsaneritys, aineenvaih-
dunnan säätely, elimistön aisti- ja puolustusjärjestelmä ja hermosto) 

• Kauneudenhoitoalan historian tietoperustan hyödyntäminen 
• Oppiminen ja ongelmaratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Opintojaksot: 
 

• Ihon hoitojen perusteita 10 osp 
• Käsien ja jalkojen hoidot 10 osp  
• Kasvojen hoidot 1, 10 osp 
• Kasvojen hoidot 2, 5 osp  
• Vartalon hoidot 10 osp  
 

Opinnot sisältävät 1 osp opintojen ohjausta. 
 
 

OPINTOJAKSOT  

Ihon hoitojen perusteita 10 osp 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Ihon rakenne ja toiminta 
• Ihomuutokset ja ihotaudit 
• Yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat niiden merkitys tuotteessa ja  vaikutusmahdollisuudet ihoon   
• Yleisimmät ihoa allergisoivat aineosat 
• Kauneudenhoidon historia ja perinteet 
• Kauneudenhoitoalan kehitys 
• Työkyvyn ja työturvallisuuden ylläpitäminen (turvalliset työtavat) 
• Taloudellisuus ja kestävän kehityksen edistäminen 
• Oman työn ja sen tuloksien arvioiminen. 
 

Oppimisympäristöt :  
 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 
 

Toteuttamistavat:  
 

• Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, työssäoppiminen ja/tai verkko- opinnot 
 

 
Käsien ja jalkojen hoidot 10 osp 

 
 

Keskeiset sisällöt: 
 
• Käsi- ja jalkahoitojen tekeminen asiakkaille 
• Kynsien ja kynsinauhojen hoitaminen. Ihon sarveistumien ja känsien poistaminen veitsellä, pykimien ja maseraation hoita-

minen 
• Klassinen hieronta 
• Kynsien lakkaaminen ja koristeleminen 
• Erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista kertominen ja vähintään kahdella käsien ja kahdella jalkojen ihon hoitosar-

jalla hoitaminen 
• Asiakkaan ohjaaminen käsien ja jalkojen hoidossa sekä hoitojen ja hoitotuotteiden myyminen 
• Oman työn ja sen tuloksien arvioiminen. 
• Lisätiedon ohjauksen ja ammatillisen tuen hakeminen tarvittaessa. 
 
 

Oppimisympäristöt: 
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• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 
 
Toteuttamistavat :  
 

• Kontaktiopetus, itsenäinen käytännön harjoittelu, tuotesarjakoulutukset,  asiakaspalvelu/ Opetushoitola Kaunokaisessa, 
työssäoppiminen  

 

 
Kasvojen hoidot 1, 10 osp 

 
Kasvojen hoidot 2, 5 osp 
 

Keskeiset sisällöt: 
 
• Alkupuhdistus, kuorinta, ihon lämmitys, epäpuhtauk-

sien(komedot, pustelit ja miliumit) poisto, ihon desinfi-
ointi klassinen hieronta ja naamio. 

• Kasvojen erilaisista hoitosarjoista kertominen ja hoito-
jen tekeminen vähintään kahdella sarjalla. 

• Asiakkaan ohjaaminen kasvojen hoidossa sekä hoito-
jen ja hoitotuotteiden myyminen 

• Oman työn ja sen tuloksien arvioiminen 
• Lisätiedon ,ohjauksen ja ammatillisen tuen hakeminen 

tarvittaessa 
 
Oppimisympäristöt:  
 

• Valitun toteuttamistavan mukainen 
(oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 

 
Toteuttamistavat:  
 

• Kontaktiopetus, itsenäinen käytännön harjoittelu, tuo-
tesarjakoulutukset, asiakaspalvelu Opetushoitola Kau-
nokaisessa, työssäoppiminen  

 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Syventävä ja ammattiosaamisen näyttöön valmistava 
jakso  

• Kasvojen hoidot ja klassinen hieronta 
• Kasvojen erilaisista hoitosarjoista kertominen ja hoito-

jen tekeminen vähintään kahdella sarjalla 
• Asiakkaan ohjaaminen kasvojen hoidossa sekä hoito-

jen ja hoitotuotteiden myyminen 
• Oman työn ja sen tuloksien arvioiminen 
• Lisätiedon ,ohjauksen ja ammatillisen tuen hakeminen 

tarvittaessa 
 

Oppimisympäristöt:  
 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos työssä-
oppimispaikka tai jokin muu) 

 
Toteuttamistavat:   
 

• Kontaktiopetus, itsenäinen käytännön harjoittelu, asia-
kaspalvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, työssäoppi-
minen 

 
 

Vartalon hoidot 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 
• Ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenne ja toiminta sekä niiden merkitys koko elimistölle 
• Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta 
• Vartalolle tyypillisten ihomuutosten tunnistaminen (selluliitti, rasvakertymät ja venymäjäljet) 
• Klassisen hieronnan perusotteet ja niiden soveltaminen 
• Asiakkaan vartalon kuivaharjaaminen ja klassinen hieronta 
• Vartalon erilaisista hoitosarjoista kertominen ja hoitojen tekeminen vähintään kahdella sarjalla 
•  Asiakkaan ohjaaminen vartalon hoidossa sekä hoitojen ja hoitotuotteiden myyminen 
• Oman työn ja sen tuloksien arvioiminen 
• Lisätiedon, ohjauksen ja ammatillisen tuen hakeminen tarvittaessa 
 

 Oppimisympäristöt:  
 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 
 

Toteuttamistavat:   
 

• Kontaktiopetus, itsenäinen käytännön harjoittelu , tuotesarjakoulutukset, asiakaspalvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, 
työssäoppiminen 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 



6 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Kauneudenhoitoalan perustutkinto 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä työ- ja teoriateh-
tävissä, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on 
ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon osan arvosanassa painottuu ammattiosaamisen näytön arvosana.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla. 
 
Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kirjalliset työt ja /tai tehtävät, työssäoppiminen ja am-
mattiosaamisen näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä 
ihon hoidossa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen 
vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 
Yleisimpien ihotautien, Anatomian ja fysiologian sekä Kauneudenhoitoalan historian tietoperusta osoitetaan kirjallisilla töillä ja/tai 
tehtävillä sekä suullisesti arviointikeskustelun yhteydessä. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja Kosmetologin osaamisalan Ihon hoito 45 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamis - ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä ihon hoidossa kau-
neushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Ihon hoidot asiakaspalvelussa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(x) Alan opettaja(t) 
(x) Työelämän edustaja(t) 
(x) em. yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu ja 
suunnitelmallinen tekemi-
nen 

suunnittelee ohjeistettuna 
oman työnsä ja työskente-
lee suunnitelman mukaisesti 

tekee asiakkaan tarpeiden 
mukaisen työsuunnitelman 
itsenäisesti ja työskentelee 
suunnitelman mukaisesti 

tekee monipuolisesti asiak-
kaan tarpeet huomioon otta-
van työsuunnitelman itse-
näisesti ja muuttaa työsken-
nellessään tarvittaessa toi-
mintatapaansa 

 
Asiakasanalyysi ja hoitami-
nen  
-kasvojen ihon hoito 
-vartalon ihon hoito 
-jalkojen ihon hoito 
-käsien ihon hoito 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kannalta 
riittävän asiakasanalyysin, 
jossa on tunnistettu osa 
ihon tarpeista 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kannalta 
riittävän ja asiakkaan tar-
peita vastaavan asia-
kasanalyysin pääosin oikein 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kannalta 
oikean, monipuolisen ja asi-
akkaan tarpeita vastaavan 
asiakasanalyysin 

valitsee asiakkaalle soveltu-
vat hoitomenetelmät 

valitsee asiakkaalle soveltu-
vat hoitomenetelmät ja ker-
too niistä asiakkaalle 

valitsee asiakkaalle soveltu-
vat hoitomenetelmät, ottaa 
huomioon asiakkaan toiveet 

toteuttaa hoidon kokonai-
suutena ja siten, että loppu-
tulos tyydyttää asiakasta 

toteuttaa hoidon siten, että 
kokonaisuus on asiakkaan 
tarpeet huomioon ottava ja 
lopputulos on hyvä 

toteuttaa hoidon siten, että 
kokonaisuus on asiakkaalle 
soveltuva ja lopputulos on 
laadukas 

ohjaa asiakasta yksipuoli-
sesti ihon itsehoidossa ja ot-
taa vastaan asiakkaan seu-
raavan ajanvarauksen 

ohjaa asiakasta ihon itsehoi-
dossa sekä ohjaa asiakkaan 
seuraavaan hoitoon tai sar-
jahoitoon 

ohjaa asiakasta monipuoli-
sesti ihon itsehoidossa sekä 
ohjaa asiakkaan seuraa-
vaan hoitoon tai sarjahoi-
toon 

 
Taloudellinen ja laadukas 
toimiminen 

toimii asiakkaan toiveet ja 
tulostavoitteet huomioon ot-
taen 

toimii asiakkaan toiveet huo-
mioon ottaen, kustannustie-
toisesti ja tuloksellisesti 

toimii asiakkaan toiveet huo-
mioon ottaen, laadukkaasti, 
kustannustehokkaasti ja tu-
loksellisesti 

työskentelee ohjeistettuna 
taloudellisesti ja kestävän 
kehityksen mukaisesti 

työskentelee taloudellisesti 
ja noudattaa pääsääntöi-
sesti kestävän kehityksen 
periaatteita 

työskentelee taloudellisesti 
ja noudattaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita 

 
Työhön varatun ajan nou-
dattaminen 

noudattaa ohjeistettuna hoi-
totyöhön varattua aikaa 

noudattaa hoitotyöhön va-
rattua aikaa 

noudattaa hoitotyöhön va-
rattua aikaa ja sopeuttaa 
hoitoa tarvittaessa käytettä-
vissä olevaan aikaan 

 
Terveyden, 
turvallisuuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ottaminen 

noudattaa työturvallisuuden 
perusperiaatteita siten, että 
ei vaaranna asiakkaan, it-
sensä tai työyhteisön turval-
lisuutta 

noudattaa työturvallisuutta 
ja ottaa työssään huomioon 
asiakkaan, itsensä tai työyh-
teisön turvallisuuden 

noudattaa työturvallisuutta 
ja soveltaa tietoa muuttuviin 
olosuhteisiin 

noudattaa ergonomiaa tu-
tuissa työtilanteissa 

noudattaa ergonomiaa työs-
sään 

noudattaa ergonomiaa työs-
sään ja soveltaa sitä vaihte-
levissa tilanteissa 

 
Itsearviointi 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen mukai-
sesti. 

arvioi toimintaansa omasta 
näkökulmastaan sekä ottaa 
vastaan palautetta ja muut-
taa työskentelyään sen pe-
rusteella. 

arvioi toimintaansa avoi-
mesti ja realistisesti sekä ot-
taa vastaan palautetta ja 
hyödyntää sitä toiminnas-
saan tilanteeseen soveltu-
valla tavalla. 
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2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Työvälineiden käyttäminen 

käyttää työvälineitä turvalli-
sesti työssään 

käyttää työvälineitä turvalli-
sesti, työskentelee asianmu-
kaisesti ja perustelee valin-
tansa 

työskentelee monipuolisesti 
työvälineitä käyttäen, sovel-
taa osaamistaan ja peruste-
lee valintansa  

 
Tuotteiden käyttäminen 

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

valitsee asiakkaalle hoitoihin 
ja itsehoitoon sopivat tuot-
teet ja hakee tarvittaessa 
tietoa tuoteoppaista  

valitsee asiakkaalle hoitoihin 
ja itsehoitoon sopivimmat 
tuotteet, vertailee tuotteita ja 
perustelee valinnat 

käyttää tuotteita turvallisesti, 
mutta niiden käytössä on 
epävarmuutta 

käyttää tuotteita turvallisesti 
ja asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti 

käyttää tuotteita turvallisesti 
ja asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti ja soveltaa tarvitta-
essa niiden käyttöä 

 
Aseptinen toiminta 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä henkilökohtaisesta hy-
gieniasta 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä työympäristön siistey-
destä sekä henkilökohtai-
sesta hygieniasta ja siistey-
destä 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
ja on tarkka työympäristön 
siisteydestä sekä henkilö-
kohtaisesta hygieniasta ja 
siisteydestä 

noudattaa hoidoissa yleisiä 
aseptisia toimintaperiaat-
teita eikä aiheuta terveydel-
listä haittaa asiakkaalle tai 
itselleen. 

noudattaa hoidoissa asepti-
sia toimintaperiaatteita ja 
perustelee toimintaansa. 

noudattaa hoidoissa asepti-
sia toimintaperiaatteita ja 
perustelee toimintaansa 
sekä ennaltaehkäisee toi-
minnallaan mikrobien ja tau-
tien leviämistä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Ihotyypin, ihomuutosten ja 
hoidon vasta-aiheiden 
huomioon ottaminen 

tunnistaa ihotyypit ja tär-
keimmät ihomuutokset, 
jotka vaikuttavat ihon hoita-
miseen ja asiakkaan ohjauk-
seen 

tunnistaa ihotyypit ja 
ihomuutokset, jotka vaikut-
tavat ihon hoitamiseen ja 
asiakkaan ohjaukseen tai 
ovat hoidon vasta-aiheita 

tunnistaa perustellen ihotyy-
pit ja ihomuutokset, jotka 
vaikuttavat ihon hoitamiseen 
ja asiakkaan ohjaukseen tai 
ovat hoidon vasta-aiheita 

ottaa työssään huomioon ti-
lanteet, milloin hoitoa ei voi 
ihon tilasta johtuen tehdä 

soveltaa tietojaan ihon hoi-
dossa 

 
Yleisimpien ihotautien 
tietoperustan huomioon ot-
taminen 

keskustelee tarvittaessa asi-
akkaan kanssa hänen iho-
taudistaan ja sen lääkehoi-
dosta 

tuntee pääpiirteittäin ylei-
simmät ihotaudit ja niiden 
lääkehoidon ja keskustelee 
tarvittaessa niistä asiakkaan 
kanssa 

tuntee yleisimmät ihotaudit 
ja niiden lääkehoidon ja kes-
kustelee tarvittaessa niistä 
asiakkaan kanssa  

selvittää lääkkeen mahdolli-
sen vaikutuksen hoidon to-
teuttamisen kannalta 

ottaa huomioon lääkkeen 
mahdollisen vaikutuksen 
hoidon toteuttamisen kan-
nalta 

ottaa huomioon lääkkeen 
mahdollisen vaikutuksen 
hoidon suunnittelussa ja to-
teutuksessa 

 
Anatomian ja fysiologian 
tietoperustan huomioon 
ottaminen -ihon rakenne, 
toiminta ja tehtävät  
-elimistön rakenne, toi-
minta ja tehtävät (solut, 
kudokset, veri, verenkierto, 
hengitys, ruuansulatus, 
virtsaneritys, aineenvaih-
dunnan säätely, elimistön 
aisti- ja puolustusjärjes-
telmä ja hermosto)  

ottaa ihon hoitoja toteuttaes-
saan pääosin huomioon 
ihon rakenteet ja tehtävät 

ottaa ihon hoitoja toteuttaes-
saan huomioon ihon raken-
teen ja tehtävät ja ymmärtää 
ihon toimintaa riittävästi 

soveltaa ihon hoitoja toteut-
taessaan ihon rakenteen, 
toiminnan ja tehtävien tie-
toja 

paikallistaa pääosin luut ja 
nimeää ne suomeksi 

paikallistaa pääosin luut ja 
nimeää ne suomeksi sekä 
pääosin latinaksi 

paikallistaa luut ja nimeää 
ne sekä suomeksi että lati-
naksi 

nimeää pääosin pinnalliset 
lihakset suomeksi sekä tie-
tää pääosin niiden sijainnin, 
tehtävän ja kulkusuunnan 

nimeää pääosin pinnalliset 
lihakset suomeksi ja lati-
naksi sekä tietää niiden si-
jainnin, tehtävän ja kulku-
suunnan 

nimeää pinnalliset lihakset 
suomeksi ja latinaksi sekä 
tietää niiden sijainnin, tehtä-
vän ja kulkusuunnan 

käyttää ihon hoidossa 
perustietoja elimistön raken-
teesta ja toiminnasta 

käyttää ihon hoidossa tietoa 
elimistön rakenteesta ja toi-
minnasta 

hyödyntää ihon hoidossa 
monipuolisesti tietoa elimis-
tön rakenteesta ja toimin-
nasta 
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Tuotetietous ja kosmeettis-
ten ainesosien tunnistami-
nen 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden tär-
keimmät vaikutukset 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden vai-
kutukset sekä ottaa huomi-
oon ne tuotevalinnoissa 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden vai-
kutukset sekä ottaa ne huo-
mioon tuotevalinnoissa ja 
perustelee valintojaan 

hakee ohjeistettuna tietoa 
ainesosista, joita ei tunnista 

hakee itsenäisesti tietoa ai-
nesosista, joita ei tunnista 

hakee itsenäisesti tietoa ai-
nesosista, joita ei tunnista, 
käyttää monipuolisesti eri 
tietolähteitä ja vertailee tie-
toja 

hakee luotettavista ohjeista 
tietoa allergisen asiakkaan 
tuotevalintoihin 

ottaa huomioon tuotevalin-
noissa asiakkaan mahdolli-
set allergiat ja ihoärsytykset 

ottaa perustellen huomioon 
tuotevalinnoissa asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja iho-
ärsytykset sekä tarjoaa asi-
akkaalle vaihtoehtoja 

Kauneudenhoitoalan 
historian tietoperustan 
hyödyntäminen 

tuntee kauneudenhoitoalan 
historiaa ja seuraa alan ke-
hitystä. 

tuntee kauneudenhoitoalan 
historiaa ja seuraa oma-
aloitteisesti alan kehitystä. 

tuntee kauneudenhoitoalan 
historiaa eri aikakausina ja 
seuraa aktiivisesti alan kehi-
tystä. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja  
ongelmaratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti oppi-
mistilanteissa 

toimii motivoituneesti oppi-
mistilanteissa ja kehittää it-
seään sekä työtään 

ratkaisee tavallisia kauneu-
denhoitoalan työhön liittyviä 
ongelmia 

ratkaisee kauneudenhoi-
toalan työhön liittyviä ongel-
mia pääosin aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti kau-
neudenhoitoalan työhön liit-
tyviä ongelmia aiempaa tie-
toa hyödyntäen 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

hyödyntää vuorovaikutusta 
asiakaspalvelutilanteissa ja 
työryhmän jäsenenä toimi-
essaan riittävästi 

käyttää ammatillista vuoro-
vaikutusta asiakaspalve-
lussa sekä työryhmän jäse-
nenä toimiessaan 

hyödyntää aktiivisesti am-
matillista vuorovaikutusta 
asiakaspalvelussa sekä työ-
ryhmän jäsenenä toimies-
saan 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työssään ammat-
tietiikan perusperiaatteita 

toimii työssään vastuullisesti 
noudattaen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toimii 
vastuullisesti noudattaen 
ammattietiikkaa 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna työs-
sään toiminta- ja työkykyä 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elämäntapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi 

kehittää itsenäisesti moni-
puolisia terveellisten elä-
mäntapojen sekä toiminta- 
ja työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen tähtääviä toi-
mintoja 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohtia sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta tutuissa tilan-
teissa. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomioon 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin tilan-
teissa. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisensa tasosta. 
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2.1.2 IHONHOIDON OHJAUS 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä 
• ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja hoitopalveluiden käytössä 
• analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon hoidossa, suojauksessa ja terveyden yllä-

pitämisessä 
• selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä ottaa ne huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suun-

nittelussa ja toteutuksessa 
• esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita 
• järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia 
• hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan 
• käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuotteista 
• käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja 

hoidosta 
• keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista toimenpiteistä 
• arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja riittävyyttä 
• ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa 
• arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan toiveensa 
• noudattaa ammattietiikkaa 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien onnistumista ja ottaa vastaan palautetta. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Henkilökohtainen asiakasanalyysi tai asiakasryhmän tarpeiden kartoittaminen sekä asiakastilaisuuden toteutta-
minen 

• Asiakkaan ohjaaminen 
• Työyhteisössä toimiminen 
• Tuloksellinen toimiminen 
• Itsearviointi 
• Tuotteiden ja palvelujen esitteleminen ja myynti yksilö- ja ryhmätilanteissa  
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
• Hoitojen ja tuotteiden perusteleminen 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa, alakohtaisen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, 

muun kielisillä ja vieraskielisessä koulutuksessa 
• Kauneuskirurgiaa koskevan tietoperustan hyödyntäminen 
• Asiakkaan ruokavalion monipuolisuuden ja riittävyyden arvioiminen 
• Oppiminen ja ongelmaratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Oppimisympäristöt:  
 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 
 
Toteuttamistavat: 
 

•  Kontaktiopetus, verkko-opinnot, tuotesarjakoulutukset, 
                       asiakaspalvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, työssäoppiminen  

 
Opinnot sisältävät 1 osp opintojen ohjausta. 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Edeltävyysopintoina tutkinnon osan Ihon hoito opinnot. 
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OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä 
verkko-opinnoissa, käytännön harjoittelussa, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon arvosanassa painottuu ammattiosaamisen 
näytöstä saatava arvosana. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kirjalliset työt ja /tai tehtävät, työssäoppi-
minen ja ammattiosaamisen näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä ihonhoidon ohjauk-
sessa erilaisissa asiakastilaisuuksissa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi:  
Mikäli asiakastilaisuuden järjestäminen ja/tai kielitaidon osoittaminen ei ole mahdollista työssäoppimisen yhteydessä, 
osaaminen osoitetaan Opetushoitola Kaunokaisen asiakaspalvelussa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja Kosmetologin osaamisalan Ihonhoidon ohjaus 15 osp tutkinnon osan ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä Ihonhoidon ohjauk-
sessa erilaisissa asiakastilaisuuksissa kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin 
kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Ihonhoidon ohjaus asiakaspalvelussa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(x) Alan opettaja(t) 
(x) Työelämän edustaja(t) 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Henkilökohtainen asia-
kasanalyysi tai asiakasryh-
män tarpeiden kartoittami-
nen 

kartoittaa perustiedot asiak-
kaan ihon ja kehon tilasta 
sekä ottaa huomioon asiak-
kaan toiveita tai kartoittaa 
asiakasryhmän toiveet 

analysoi asiakkaan ihon ja 
kehon tilaa huomioon ottaen 
asiakkaan tarpeet ja toiveet 
sekä kartoittaa asiakasryh-
män tarpeet ja toiveet 

analysoi asiakkaan ihon ja 
kehon tilaa monipuolisesti 
asiakkaan tarpeet ja toiveet 
huomioon ottaen tai analy-
soi asiakasryhmän tarpeita 
ja toiveita monipuolisesti 

 
Asiakkaan ohjaaminen 

suosittelee hoitoja asiak-
kaalle tai asiakasryhmälle 

suosittelee hoitoja asiak-
kaalle tai asiakasryhmälle ja 
perustelee hoitojen tarvetta 

suosittelee ja vertailee hoi-
toja asiakkaalle tai asiakas-
ryhmälle sekä perustelee 
hoitojen tarvetta ja sopi-
vuutta 

suosittelee tuotteita ja ker-
too niiden käytöstä 

suosittelee ja myy tuotteita 
sekä perustelee niiden tar-
peen ja kertoo niiden oikean 
käyttötavan 

suosittelee, myy ja vertailee 
tuotteita sekä perustelee 
tuotteiden tarpeen ja kertoo 
niiden oikean käyttötavan  
ohjaa tarvittaessa asiak-
kaansa muulle asiantunti-
jalle 

 
Työyhteisössä toimiminen 

hakee työhönsä tukea 
muilta työyhteisön jäseniltä 
ja antaa tukea tarvittaessa 

toimii luontevasti vuorovai-
kutuksessa työyhteisön jä-
senten kanssa 

edistää aktiivisesti omalla 
toiminnallaan työyhteisön 
yhteisöllisyyttä 

 
Tuloksellinen toimiminen 

toimii aloitteellisesti ja asiak-
kaan toiveita huomioon ot-
taen omien tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

toimii aloitteellisesti, asiak-
kaan toiveet huomioon ot-
taen ja taloudellisesti yrityk-
sen tavoitteiden saavutta-
miseksi 

toimii suunnitelmallisesti, 
aloitteellisesti, asiakkaan 
toiveet huomioon ottaen ja 
tuloksellisesti yrityksen ta-
voitteiden saavuttamiseksi 

 
Itsearviointi 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen mukai-
sesti. 

arvioi toimintaansa omasta 
näkökulmastaan sekä ottaa 
vastaan palautetta ja muut-
taa työskentelyään sen pe-
rusteella. 

arvioi toimintaansa avoi-
mesti ja realistisesti sekä ot-
taa vastaan palautetta ja 
hyödyntää sitä toiminnas-
saan tilanteeseen sopivalla 
tavalla. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Tuotteiden ja palvelujen 
esitteleminen 

kertoo asian ymmärrettä-
västi 

esittää asiansa selkeästi ja 
herättää mielenkiintoa asi-
akkaissa 

toimii asiantuntevasti ja tuo 
esille asiakkaita kiinnostavat 
asiat 

käyttää tarvittaessa mediaa 
tuotteiden ja palvelujen esit-
telyssä ja myynnissä 

hyödyntää mediaa tuottei-
den ja palvelujen esittelyssä 
ja myynnissä 

hyödyntää monipuolisesti 
mediaa tuotteiden ja palve-
lujen esittelyssä ja myyn-
nissä sekä arvioi mediatuot-
teiden vaikutusta 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

asennoituu myönteisesti ter-
veyttä ja toimintakykyä edis-
tävään liikuntaan. 

säätelee työn kuormitusta 
hyödyntämällä terveysliikun-
taa. 

hyödyntää oma-aloitteisesti 
alalle soveltuvaa terveyslii-
kuntaa terveyden ja toimin-
takyvyn edistämiseksi. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Hoitojen ja tuotteiden 
perusteleminen 

kertoo asiakkaalle hoidoista 
ja niiden vaikutuksista 

kertoo asiakkaalle hoidoista 
ja perustelee niiden vaiku-
tukset 

esittelee ja vertailee asiak-
kaalle hoitojen vaikutuksia 

kertoo asiakkaalle pääpiir-
teittäin tuotteiden käytöstä 
ja vaikutuksista 

kertoo asiakkaalle tuottei-
den käytöstä ja vaikutuk-
sista 

kertoo asiakkaalle monipuo-
lisesti tuotteiden käytöstä ja 
vaikutuksista 

käyttää apuna tuoteoppaita 
perustellessaan tuotteiden 
vaikutuksia ja kertoessaan 
ainesosista 

perustelee tuotteiden ja nii-
den sisältämien tärkeimpien 
ainesosien vaikutuksia esi-
merkiksi ainesosatietouden, 
ihotautiopin, kemian, anato-
mian tai fysiologian tietojen 
perusteella 

perustelee monipuolisesti 
tuotteiden ja niiden sisältä-
mien tärkeimpien ai-
nesosien vaikutuksia esi-
merkiksi ainesosatietouden, 
ihotautiopin, kemian, anato-
mian tai fysiologian tietojen 
perusteella 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa  
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteista ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä 

 
Kauneuskirurgiaa 
koskevan tietoperustan 
hyödyntäminen 

ohjaa asiakkaan tarvittaessa 
kauneuskirurgian asiantunti-
jalle 

keskustelee tarvittaessa asi-
akkaan kanssa yleisimmis-
täkauneuskirurgisista toi-
menpiteistä ja ohjaa tarvitta-
essa asiakkaan asiantunti-
jalle 

keskustelee tarvittaessa asi-
akkaan kanssa yleisimmistä 
kauneuskirurgisista toimen-
piteistä, kertoo kauneuden-
hoidon ammattilaisten vas-
tuualueesta kauneuskirur-
gisten asiakkaiden hoidossa 
ja ohjaa tarvittaessa asiak-
kaan asiantuntijalle 

 
Asiakkaan ruokavalion 
monipuolisuuden ja riittä-
vyyden arvioiminen 

arvioi yhdessä asiakkaansa 
kanssa ruokavalion moni-
puolisuutta ja riittävyyttä 
ihon hyvinvoinnin kannalta 

arvioi yhdessä asiakkaan 
kanssa ruokavalion moni-
puolisuutta ja riittävyyttä sel-
vittäen ravinnon merkitystä 
ihon- ja kehonhoitoon 

kertoo asiakkaalle ihonhoi-
toon liittyvästä ravitsemuk-
sesta sekä soveltaa tietoa 
ravitsemuksesta (energiara-
vintoaineet, vitamiinit ja ki-
vennäisaineet sekä niiden 
tärkeimmät lähteet) ja ottaa 
huomioon erityisruokavaliot 
(laktoosi-intoleranssi, ke-
liakia, diabetes) 
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Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

ohjaa asiakasta terveyttä 
edistävään liikuntaan tukeu-
tuen valmiisiin ohjeisiin 

ohjaa asiakasta terveyttä 
edistävään liikuntaan ottaen 
huomioon asiakkaan tilan-
teen 

ohjaa asiakasta monipuoli-
sesti terveyttä edistävään lii-
kuntaan ottaen huomioon 
asiakkaan tilanteen 

ottaa työssään huomioon 
velvollisuutensa työturvalli-
suudessa ja tietää oman 
alansa tärkeimmät määräyk-
set. 

noudattaa omassa työssään 
työturvallisuusmääräyksiä ja 
etsii tarvitsemaansa tietoa. 

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

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti oppi-
mistilanteissa 

toimii motivoituneesti oppi-
mistilanteissa sekä kehittää 
itseään ja työtään 

ratkaisee tavallisia kosmeto-
login työhön liittyviä ongel-
mia 

ratkaisee kosmetologin työ-
hön liittyviä ongelmia pää-
osin aiempaa tietoa hyödyn-
täen 

ratkaisee itsenäisesti kos-
metologin työhön liittyviä on-
gelmia aiempaa tietoa hyö-
dyntäen 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

hyödyntää vuorovaikutusta 
asiakaspalvelutilanteissa ja 
työryhmän jäsenenä toimi-
essaan riittävästi 

käyttää ammatillista vuoro-
vaikutusta asiakaspalve-
lussa sekä työryhmän jäse-
nenä toimiessaan 

hyödyntää aktiivisesti am-
matillista vuorovaikutusta 
asiakaspalvelussa sekä työ-
ryhmän jäsenenä toimies-
saan 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työssään ammat-
tietiikan perusperiaatteita 

toimii työssään vastuullisesti 
noudattaen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toimii 
vastuullisesti noudattaen 
ammattietiikkaa 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna työs-
sään toiminta- ja työkykyä 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elämäntapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi 

kehittää itsenäisesti moni-
puolisia terveellisten elä-
mäntapojen sekä toiminta-ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen tähtääviä toi-
mintoja 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohtia sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta tutuissa tilan-
teissa. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomioon 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat sekä ylläpitää työym-
päristön turvallisuutta sekä 
soveltaa oppimaansa yllät-
tävissäkin tilanteissa. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisensa tasosta. 
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2.1.3 EHOSTUS 10 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin 
• tehdä ripsien ja kulmien kestovärjäyksiä sekä kiinnittää väliaikaisia tekoripsiä (ripsitupsuja ja ripsinauhoja), joi-

den pysyvyys on enintään kolme vuorokautta 
• 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 rakenteen sekä ihon, hiusten ja silmien värin 
• ottaa huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekä mahdolliset ihotaudit ja allergiat 
• tehdä ehostuksia kahdella ja kestovärjäyksiä yhdellä tuotesarjalla 
• käyttää apuna ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja tyyliopin perusteita 
• valita ehostukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää niitä 
• huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työvälineensä 
• ohjata asiakasta ehostuksessa sekä myydä asiakkaalle värjäys- ja ehostuspalveluita sekä ehostustuotteita 
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 
• arvioida työtään ja sen tuloksia 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen 
• Asiakasanalyysi ja ehostaminen / kulmien muotoileminen / ripsien ja kulmien kestovärjääminen/ tekoripsien kiin-

nittäminen 
• Taloudellinen ja laadukas toimiminen 
• Työhön varatun ajan noudattaminen 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
• Itsearviointi 
• Työvälineiden ja -menetelmien käyttäminen 
• Tuotteiden käyttäminen 
• Aseptinen toiminta 
• Ihotyypin ja ihomuutoksien tunnistaminen 
• Väri-, muoto- ja tyyliopin hyödyntäminen 
• Tuotetietous ja kosmeettisten ainesosien tunnistaminen 
• Ehostuksen ja kestovärjäyksen vasta-aiheiden tunnistaminen  
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Oppimisympäristöt: 
 

•  Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos tai jokin muu). 
 
Toteuttamistavat:  
 

• Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu ja käytännön harjoittelu, tuotesarjakoulutukset, asiakaspalvelu Opetus-
hoitola Kaunokaisessa. 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Ei edeltävyysopintoja. 
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OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä ehos-
tustaidoissa ja asiakaspalvelussa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Tutkinnon osan arvosanassa painottuu ammattiosaamisen näytön arvosana. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti portfolio ja ammattiosaamisen 
näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ehostuksessa tekemällä asiakkaalle ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksen sekä te-
koripsien kiinnittämisen, kulmakarvojen muotoilun nyppimällä sekä muoto-opillisen ehostuksen kauneushoitolassa tai sitä 
vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaati-
muksia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 
Väri- muoto- ja tyyliopin tietoperusta; portfolio. Opiskelija laatii kuvallisen portfolion ehostuksen väri-, muoto- ja tyyliopin 
teoriaperustasta.  Portfolio arvioidaan hyväksytty/hylätty. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja Kosmetologin osaamisalan Ehostus 10 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä ehostuksessa (rip-
sien ja kulmakarvojen kestovärjäys sekä väliaikaisten tekoripsien kiinnittäminen, kulmakarvojen muotoilu nyppimällä 
sekä muoto-opillinen ehostus) kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys- ja väliaikaisten tekoripsien kiinnittämien asiakkaalle.  Muoto-opillinen ehostus 
asiakaspalvelussa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella tai työssäoppimispaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(X) Alan opettaja(t) 
(x) Työelämän edustaja(t) 
(x) em. yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu ja 
suunnitelmallinen tekemi-
nen 

suunnittelee ohjeistettuna 
oman työnsä ja työskente-
lee suunnitelman mukaisesti 

tekee asiakkaan tarpeiden 
mukaisen työsuunnitelman 
itsenäisesti ja työskentelee 
suunnitelman mukaisesti 

tekee monipuolisesti asiak-
kaan tarpeet huomioivan 
työsuunnitelman itsenäisesti 
ja muuttaa tarvittaessa työs-
kennellessään toimintata-
paansa 

Asiakasanalyysi ja ehosta-
minen / kulmien muotoile-
minen / ripsien ja kulmien 
kestovärjääminen/ 
tekoripsien kiinnittäminen 

tekee asiakasanalyysin, 
jossa on tunnistettu asiak-
kaan toiveet, tyyli sekä osa 
asiakkaan tarpeista 

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

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

tekee asiakkaalle ehostuk-
sen, jossa on otettu huomi-
oon asiakkaan värit, ihon 
kunto ja kasvojen piirteet 

tekee asiakkaalle käyttötar-
koituksen mukaisen ehos-
tuksen, jossa on otettu huo-
mioon asiakkaan värit, ihon 
kunto ja kasvojen piirteet 

tekee asiakkaalle soveltu-
van ja käyttötarkoituksen 
mukaisen ehostuksen, jossa 
on monipuolisesti otettu 
huomioon asiakkaan värit, 
ihon kunto ja kasvojen piir-
teet 

tekee asiakkaalle kulmien 
muotoilun nyppimällä siten, 
että lopputulos tyydyttää 
asiakasta 

kulmien muotoilu on asiak-
kaan toiveiden mukainen ja 
lopputulos on hyvä 

kulmien muotoilu on asiak-
kaan toiveiden mukainen, 
kasvon piirteisiin soveltuva 
ja lopputulos on muoto-opil-
lisesti laadukas 

tekee asiakkaalle ripsien ja 
kulmien kestovärjäyksen si-
ten, että lopputulos tyydyt-
tää asiakasta 

tekee ripsien ja kulmien kes-
tovärjäyksen asiakkaan toi-
veiden mukaisesti ja siten, 
että lopputulos on hyvä 

tekee ripsien ja kulmien kes-
tovärjäyksen laadukkaasti ja 
asiakkaan toiveet huomioon 
ottaen  

kiinnittää asiakkaalle väliai-
kaiset tekoripset turvallisesti 
ja siten, että lopputulos on 
myyntikelpoinen ja tyydyttää 
asiakasta 

kiinnittää asiakkaalle väliai-
kaiset tekoripset turvallisesti 
ja siten, että lopputulos on 
hyvä 

kiinnittää asiakkaalle väliai-
kaiset tekoripset turvallisesti 
ja laadukkaasti ottaen huo-
mioon asiakkaan ilmaise-
man käyttötarkoituksen ja 
toiveet 

 
ohjaa asiakasta yksittäisiä 
kertoja tekemänsä palvelun 
aikana ja ottaa tarvittaessa 
vastaan asiakkaan seuraa-
van ajanvarauksen 

 
ohjaa asiakasta tekemäs-
sään palvelussa ja tuoteva-
linnoissa ja ohjaa asiakkaan 
seuraavaan hoitopalveluun 

 
ohjaa asiakasta monipuoli-
sesti ja perustellen teke-
mässään palvelussa sekä 
motivoi asiakasta seuraa-
vaan hoitopalveluun 

 
Taloudellinen ja laadukas 
toimiminen 

toimii asiakkaan toiveet ja 
tulostavoitteet huomioon ot-
taen 

toimii asiakkaan toiveet huo-
mioon ottaen, kustannustie-
toisesti ja tuloksellisesti 

toimii asiakkaan toiveet huo-
mioon ottaen, laadukkaasti, 
kustannustehokkaasti ja tu-
loksellisesti 

työskentelee ohjeistettuna 
taloudellisesti ja kestävän 
kehityksen mukaisesti 

työskentelee taloudellisesti 
ja noudattaa pääsääntöi-
sesti kestävän kehityksen 
periaatteita 

työskentelee taloudellisesti 
ja noudattaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita 

 
Työhön varatun ajan  
noudattaminen 

noudattaa ohjeistettuna pal-
veluun varattua aikaa 

noudattaa palveluun varat-
tua aikaa 

noudattaa palveluun varat-
tua aikaa ja soveltaa tarvit-
taessa työtään käytettävissä 
olevan ajan puitteissa 
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Terveyden, 
turvallisuuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ottaminen 

noudattaa työturvallisuuden 
perusperiaatteita siten, että 
ei vaaranna asiakkaan, it-
sensä tai työyhteisön turval-
lisuutta 

noudattaa työturvallisuutta 
siten, että ei vaaranna asi-
akkaan, itsensä tai työyhtei-
sön turvallisuutta  

noudattaa työturvallisuutta 
ja soveltaa tietoa muuttuviin 
olosuhteisiin 

noudattaa ergonomiaa 
tutuissa työtilanteissa 

noudattaa ergonomiaa työs-
sään 

noudattaa ergonomiaa työs-
sään ja soveltaa sitä vaihte-
levissa tilanteissa 

 
Itsearviointi 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen mukai-
sesti. 

arvioi toimintaansa omasta 
näkökulmastaan sekä ottaa 
vastaan palautetta ja muut-
taa työskentelyään sen pe-
rusteella. 

arvioi toimintaansa avoi-
mesti ja realistisesti sekä ot-
taa vastaan palautetta ja 
hyödyntää sitä toiminnas-
saan tarkoituksenmukai-
sesti. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Työvälineiden ja  
-menetelmien käyttäminen 

käyttää työvälineitä turvalli-
sesti ja ottaa työssään huo-
mioon niiden toimintaperi-
aatteet 

käyttää työvälineitä turvalli-
sesti, työskentelee asianmu-
kaisesti ja perustelee valin-
tansa 

työskentelee monipuolisesti 
työvälineitä ja -menetelmiä 
käyttäen, soveltaa osaamis-
taan ja perustelee valin-
tansa 

 
Tuotteiden käyttäminen 

valitsee pääosin itsenäisesti 
käyttämänsä tuotteet ja 
käyttää tarvittaessa tuoteop-
paita valintojensa tukena 

valitsee käyttämänsä ja 
asiakkaalle suosittelemansa 
tuotteet itsenäisesti ja asiak-
kaalle soveltuvasti 

vertailee tuotteiden ominai-
suuksia ja valitsee asiak-
kaalle perustellen sopivim-
mat tuotteet ja soveltaa tar-
vittaessa niiden käyttöä käyttää tuotteita turvallisesti, 

mutta tuotteiden käytössä ja 
suosittelussa on epävar-
muutta 

käyttää valitsemiaan tuot-
teita oikein ja hakee tarvitta-
essa tietoa tuoteoppaista 

 
Aseptinen toiminta 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä henkilökohtaisesta hy-
gieniasta 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä työympäristön siistey-
destä sekä henkilökohtai-
sesta hygieniasta ja siistey-
destä 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
ja on tarkka työympäristön 
siisteydestä sekä henkilö-
kohtaisesta hygieniasta ja 
siisteydestä 

noudattaa palveluissa ylei-
siä aseptisia periaatteita 
eikä aiheuta terveydellistä 
haittaa asiakkaalle tai itsel-
leen. 

noudattaa palveluissa asep-
tisia periaatteita ja peruste-
lee toimintaansa. 

noudattaa palveluissa asep-
tisia periaatteita sekä perus-
telee toimintaansa ja sovel-
taa tietoa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Ihotyypin ja ihomuutoksien 
tunnistaminen 

tunnistaa ihotyypit ja ohja-
tusti tärkeimmät ihomuutok-
set, jotka vaikuttavat ihon 
ehostukseen ja asiakkaan 
ohjaamiseen 

tunnistaa ihotyypit ja 
ihomuutokset, jotka vaikut-
tavat ihon ehostamiseen ja 
asiakkaan ohjaukseen 

tunnistaa ihotyypit ja 
ihomuutokset, jotka vaikut-
tavat ihon ehostamiseen ja 
asiakkaan ohjaukseen sekä 
perustelee valintansa 

 
Väri-, muoto- ja tyyliopin 
hyödyntäminen 

käyttää ohjeistetusti tietoa 
ehostuksessa ottamalla 
huomioon yleisiä kehitys-
suuntauksia ja esteettisiä te-
kijöitä 

hyödyntää tietoa ehostuk-
sessa ottamalla huomioon 
kehityssuuntaukset ja es-
teettiset tekijät 

hyödyntää tietoperustaa 
monipuolisesti ehostuk-
sessa ottamalla huomioon 
kehityssuuntaukset ja es-
teettiset tekijät sekä vertai-
lee vaihtoehtoja 

 
Tuotetietous ja kosmeettis-
ten ainesosien tunnistami-
nen 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja ottaa työs-
sään huomioon niiden taval-
lisimmat vasta-aiheet 

tuntee tärkeimmät ainesosat 
ja ottaa ne huomioon tuote-
valinnoissa, ottaa huomioon 
vasta-aiheet 

soveltaa ainesosatietout-
taan tuotevalinnoissa ja pe-
rustelee valintojaan, ottaa 
huomioon vasta-aiheet ja 
soveltaa tietoa 

Ehostuksen ja kestovär-
jäyksen vasta-aiheiden 
tunnistaminen 

tekee ohjeiden mukaan al-
lergisen asiakkaan tuoteva-
linnat. 

valitsee tuotteet ottaen huo-
mioon asiakkaan mahdolli-
set allergiat ja ihoärsytykset. 

valitsee tuotteet itsenäisesti 
ottaen huomioon asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja iho-
ärsytykset. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa 

toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa sekä 
kehittää itseään ja työtään 
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ratkaisee tavallisia kauneu-
denhoitoalan työhön liittyviä 
ongelmia 

ratkaisee kauneudenhoi-
toalan työhön liittyviä ongel-
mia pääosin aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti kau-
neudenhoitoalan 
työhön liittyviä ongelmia 
aiempaa tietoa hyödyntäen 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

hyödyntää vuorovaikutusta 
asiakaspalvelutilanteissa 
ja työryhmän jäsenenä toi-
miessaan riittävästi 

käyttää ammatillista vuoro-
vaikutusta asiakaspalve-
lussa sekä työryhmän jäse-
nenä toimiessaan 

hyödyntää aktiivisesti am-
matillista vuorovaikutusta 
asiakaspalvelussa sekä työ-
ryhmän jäsenenä toimies-
saan 

 
Ammattietiikka 

noudattaa ammattietiikan 
perusperiaatteita 

toimii vastuullisesti noudat-
taen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä 
ja toimii vastuullisesti nou-
dattaen ammattietiikkaa 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna työs-
sään toiminta- ja työkykyä 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elämäntapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi 

kehittää, edistää ja ylläpitää 
itsenäisesti monipuolisia ter-
veellisiä elämäntapoja sekä 
toiminta- ja työkykyä 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus 
ja terveysnäkökohtia sekä 
ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilanteissa. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus 
ja terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomioon 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin tilan-
teissa. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisensa tasosta. 
 

  



23 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Kauneudenhoitoalan perustutkinto 

2.1.4 KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia 
• ottaa työssään huomioon yrityksen toimintatavoitteet sekä työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädän-

töön liittyvät ohjeet 
• edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
• ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
• ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön 
• tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä 
• asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassa 
• ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen 
• hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita 
• arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan kauneudenhoitoalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoi-

mintaa 
• laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia 
• edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta 
• arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa kauneudenhoitoalan toimintamahdollisuuksia 
• ottaa työssään huomioon kuluttajan oikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet 
• verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittä-

miseksi. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Toimiminen työssä ja työyhteisössä 
• Ihmissuhteiden ylläpito ja työyhteisön tuen hyödyntäminen 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
• Asiakkaan palveleminen 
• Työtä koskevat säännöt, toimintaperiaatteet ja sopimukset 
• Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 
• Markkinoiminen ja myyminen 
• Yritystoiminnan suunnitteleminen ja arvioiminen 
• Kannattavuuslaskelmien tekeminen 
• Hinnoitteleminen 
• Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arvioiminen 
• Verkostoituminen kauneudenhoitoalalla 
• Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien käyttäminen 
• Asiakkaiden palvelemista koskeva tietoperustan  
• Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelemisen tietoperusta 
• Yritystoiminnan suunnitteleminen ja arvioiminen 
• Kannattavuuslaskelmien tekeminen 
• Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arvioiminen 
• Ammattialan yritystoiminnan arviointi 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Opintojaksot: 
 
Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 1 10 osp 
Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 2 10 osp 
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OPINTOJAKSOT  

Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja  
yritystoiminta 1, 10 osp 

Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja 
yritystoiminta 2, 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Toimiminen  työssä ja työyhteisössä 
• Ihmissuhteiden ylläpito ja työyhteisön tuen hyö-

dyntäminen  
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huo-

mioon ottaminen 
• Asiakkaan palveleminen 
• Työtä koskevien sääntöjen ,toimintaperiaatteiden 

ja sopimusten noudattaminen 
• Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 
• Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien käyt-

täminen 
• Tuotteiden ominaisuuksien arvioiminen 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Oppimisympäristöt: 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, 
työssäoppimispaikka tai jokin muu) 

 
Toteuttamistavat:  

• Kontaktiopetus, verkko-opinnot, asiantuntijaluen-
not, yritysvierailut, käytännön harjoittelu, asiakas-
palvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, työssäop-
piminen  

 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelemisen tietope-
rustan hyödyntäminen 

• Yritystoiminnan suunnitteleminen ja arvioiminen 
• Kannattavuuslaskelmien tekeminen 
• Hinnoitteleminen  
• Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arvioi-

minen 
• Verkostoituminen kauneudenhoitoalalla 
• Sähköisten viestimien käyttäminen 
• Markkinoiminen ja myyminen  
• Ammattialan yritystoiminnan arviointi  
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Oppimisympäristöt: 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, 
työssäoppimispaikka tai jokin muu) 

 
Toteuttamistavat:  

• Kontaktiopetus, verkko-opinnot, asiantuntijaluen-
not, yritysvierailut, käytännön harjoittelu, asiakas-
palvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, työssäop-
piminen.  

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

Ei edeltävyysopintoja. 
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OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä 
verkko-opinnoissa, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon arvosanassa painottuu ammattiosaamisen 
näytön arvosana. 
 
Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti liiketoimintasuunnitelma, työssäoppiminen 
ja ammattiosaamisen näyttö. Liiketoimintasuunnitelma arvioidaan numeraalisesti ja se on tehtävä ennen ammattiosaami-
sen näyttöä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä (liiketoimintasuunni-
telman tekeminen, asiakas- ja myyntitehtävissä toimiminen) ammattialan työpaikalla, (esim. kauneudenhoitoalan yrityk-
sessä), jossa on myytäviä kauneudenhoitoalan palveluja ja/tai tuotteita.  Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman joka täydentää ammattiosaamisen näytön arviointia. 
 
Muu osaamisen arviointi: 
Yritystoiminnan suunnitteleminen ja arvioiminen. Kannattavuuslaskelmien tekeminen ja hinnoitteleminen. Osaamisen 
tuotteistamismahdollisuuksien arvioiminen. Verkostoituminen kauneudenhoitoalalla. Sähköisten viestimien käyttäminen. 
Markkinoiminen ja myyminen sekä Ammattialan yritystoiminnan arviointi arvioidaan liiketoimintasuunnitelmassa. Liiketoi-
mintasuunnitelman arvosana täydentää ammattiosaamisen näytön arviointia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja Kosmetologin osaamisalan Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä (liiketoimintasuunni-
telman tekeminen, asiakas- ja myyntitehtävissä toimiminen) ammattialan työpaikalla, (esim. kauneudenhoitoalan yrityk-
sessä), jossa on myytäviä kauneudenhoitoalan palveluja ja/tai tuotteita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava 
osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman joka täydentää ammattiosaamisen näytön arviointia. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Asiakaspalvelu - ja myyntitehtävät kauneudenhoitoalan yrityksessä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(X) Alan opettaja(t) 
(x) Työelämän edustaja(t) 
(x) em. yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Toimiminen työssä ja työ-
yhteisössä 

toimii ohjeistettuna työyhtei-
sön työhyvinvointia edistä-
västi 

toimii työssään itsenäisesti 
työyhteisön työhyvinvointia 
edistävästi 

toimii työssään työyhteisön 
työhyvinvointia edistävästi ja 
selvittää yrittäjän mahdolli-
suuksia edistää sitä 

Ihmissuhteiden ylläpito ja 
työyhteisön tuen 
hyödyntäminen 

hakee tukea muilta työyhtei-
sön jäseniltä ja antaa tukea 
tarvittaessa 

toimii luontevasti vuorovai-
kutuksessa työyhteisön jä-
senten kanssa 

edistää aktiivisesti omalla 
toiminnallaan työyhteisön 
yhteisöllisyyttä 

 
Terveyden, 
turvallisuuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ottaminen 

suhtautuu myönteisesti tur-
valliseen toimintaan sekä 
välttää riskejä työssään ja 
ylläpitää ohjeistettuna toi-
minta- ja työkykyä työssään 

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta ja toi-
mii terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitämiseksi 

kehittää itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuutta ja moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus-
ja terveysnäkökohtia sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomi-
suutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomion 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin tilan-
teissa 

 
Asiakkaan palveleminen 

kuuntelee asiakkaan toiveita 
ja noudattaa hyviä asiakas-
palvelutapoja sekä toimii 
vastuuntuntoisesti 

toteuttaa asiakaan yksilölli-
siä toiveita ja toimii asiakas-
palvelu- ja myyntitilanteissa 
itsenäisesti 

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja jousta-
vasti erilaissa asiakaspal-
velu- ja myyntitilanteissa 
sekä kohtaa luontevasti eri-
laiset kulttuuri- ja asiakas-
ryhmät 

toimii aloitteellisesti ja asiak-
kaan tarpeita huomioon ot-
taen omien tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja taloudel-
lisesti yrityksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

toimii suunnitelmallisesti ja 
tuloksellisesti edistäen pysy-
viä asiakassuhteita ja toi-
minnan jatkuvuutta 

noudattaa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuuslakien periaat-
teita ja toimii asiallisesti eri 
taustan omaavien ihmisten 
kanssa 

noudattaa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuus lakien peri-
aatteita ja toimii asiallisesti 
eri taustan omaavien ihmis-
ten kanssa 

noudattaa tasa-arvo- ja yh-
denvertaisuus-lakien peri-
aatteita ja toimii asiallisesti 
eri taustan omaavien ihmis-
ten kanssa 

 
Työtä koskevien sääntö-
jen, toimintaperiaatteiden 
ja sopimusten noudattami-
nen 

ottaa asiakaspalvelussaan 
huomioon kuluttajan oikeu-
det ja kuluttajakaupan toi-
mintaperiaatteet, mutta tar-
vitsee niissä ajoittain oh-
jausta 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon kuluttajan oikeudet  ja 
kuluttajakaupan toimintape-
riaatteet 

ottaa toiminnassaan moni-
puolisesti huomioon kulutta-
jan oikeudet ja kuluttajakau-
pan toimintaperiaatteet. 
Löytää realistisia kehittämis-
kohteita kuluttajaosaamises-
saan 

 
Kustannustehokas ja  
tuloksellinen toiminta 

toimii taloudellisesti aikare-
surssit huomioon ottaen eri 
työprosesseissa 

toimii kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti aika ja muut 
käytettävissä olevat resurs-
sit huomioon ottaen 

toimii itsenäisesti ja kustan-
nustehokkaasti edistäen yri-
tyksen tuloksellisuutta 

toimii ohjeistettuna sovittu-
jen asiakaspalvelukäytäntei-
den ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatutavoit-
teiden ja kestävän kehityk-
sen mukaisesti 

toimii yrityksen laatutavoit-
teiden ja kestävän kehityk-
sen mukaisesti ja edistää 
ympäristöystävällisiä toimin-
tatapoja 

 
Markkinoiminen ja 
myyminen 

suunnittelee markkinointia 
ohjeistettuna eri kohderyh-
mille 

suunnittelee markkinointia 
monipuolisesti alan kausi-
vaihtelut huomioiden 

suunnittelee markkinointia 
luovasti, pitkäjänteisesti ja 
tavoitteellisesti ottaen huo-
mioon eri kohderyhmät 



28 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Kauneudenhoitoalan perustutkinto 

keskustelee asiakkaan 
kanssa myytävistä palve-
luista ja tuotteista 

esittelee ja myy palvelutilan-
teissa yrityksen palveluja ja 
tuotteita 

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja myy pal-
velutilanteessa asiantunte-
vasti yrityksen lisäpalveluja 
ja tuotteita 

 
Yritystoiminnan 
suunnitteleminen ja 
arvioiminen 

laatii ohjeistettuna liikeidean 
sekä arvioi oman toiminnan 
ja työn tekemisen vahvuuk-
sia ja kehittämistarpeita 

selvittää ammattialan toi-
minta-ajatuksen, liikeidean 
ja keskeisiä palvelu-mahdol-
lisuuksia ja arvioi mahdolli-
suuksiaan toimia yrittäjänä 

hyödyntää työssään rohke-
asti eri yritysten toiminta-
ajatuksia ja liikeideoita sekä 
asettaa yrittäjyys-osaamisel-
leen kehittämistavoitteita 

 
Kannattavuuslaskelmien 
tekeminen 

laatii ohjeistettuna laskelmia 
ja laskee ohjeistettuna kan-
nattavuuteen vaikuttavia te-
kijöitä 

laatii ja laskee ammattialan 
kannattavuuslaskelmia ja 
hyödyntää asiantuntijaläh-
teitä laskelmissaan 

laatii ja laskee ammattialan 
kannattavuuslaskelmia ja 
arvioi niiden realistisuutta 

 
Hinnoitteleminen 

hinnoittelee ohjeistettuna 
palveluja ja tuotteita 

laskee ohjeistettuna oman 
työpanoksen osuuden tuot-
teen tai palvelun kustannuk-
sista 

laskee palvelujen ja tuottei-
den kannattavuuteen vaikut-
tavia tekijöitä (alv, katteet) 

 
Osaamisen 
tuotteistamismahdollisuuk-
sien arvioiminen 

arvioi ammattialansa tuote- 
ja palvelutarjontaa 

hankkii tietoa tuotteiden ja 
palvelujen kilpailu- ja kehit-
tämistarpeesta sekä arvioi 
ammattialansa eri tuotteista-
mismahdollisuuksia 

suunnittelee itsenäisesti am-
mattialalle uusia palvelu- ja 
tuotteistamismahdollisuuk-
sia kilpailutilanteiden poh-
jalta 

Verkostoituminen 
kauneudenhoitoalalla 

tekee yhteistyötä kauneu-
denhoitoalan yrittäjien 
kanssa. 

verkostoituu eri ammatti-alo-
jen kanssa ja hyödyntää 
saamaansa tietotaitoa. 

hyödyntää ammattialansa 
kansallisia ja kansainvälisiä 
verkostoja. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Työmenetelmien, välinei-
den ja materiaalien käyttä-
minen 

käyttää ohjeistettuna tavan-
omaisia työmenetelmiä, väli-
neitä ja materiaaleja hyö-
dyntäen tietotekniikkaa 

käyttää erilaisia työmenetel-
miä, välineitä ja materiaaleja 
hyödyntäen tietotekniikkaa 

käyttää monipuolisesti erilai-
sia työmenetelmiä, välineitä 
ja materiaaleja vuorovaiku-
tuksessa työyhteisönsä 
kanssa hyödyntäen tietotek-
niikkaa 

 
Tuotteiden ominaisuuksien 
arvioiminen 

arvioi ohjeistettuna kauneu-
denhoitoalan tuotteiden 
koostumuksia, vaikutuksia 
ja ominaisuuksia 

arvioi monipuolisesti kau-
neudenhoitoalan tuotteiden 
koostumuksia, vaikuttavia 
aineita, vahvuuksia ja omi-
naisuuksia sekä niiden toi-
mintaperiaatteita 

arvioi monipuolisesti ja kriit-
tisesti tietoa ammattialan 
tuotteiden ominaisuuksista 
ja toimintaperiaatteista 

 
Sähköisten viestimien 
käyttäminen 

käyttää ohjeistettuna säh-
köisiä viestimiä etsiessään 
tietoa tuotteista ja palve-
luista 

käyttää itsenäisesti sähköi-
siä viestimiä ja ohjelmia 
omissa tuote- ja palvelupro-
sesseissa 

hyödyntää ja käyttää itse-
näisesti ja monipuolisesti 
sähköisiä viestimiä ja eri oh-
jelmia omissa tuote- ja pal-
veluprosesseissa 

 
Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa sekä ilmoittaa onnet-
tomuus-, vaara- ja uhkati-
lanteista. 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa sekä ottaa huomioon 
työyhteisön muut jäsenet. 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa sekä ottaa huomioon 
työyhteisön muut jäsenet 
ennakoi vaaratilanteita ja 
perustelee toimintaansa. 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Toimiminen työssä ja 
työyhteisössä 

selvittää työtään koskevia 
työyhteisön sääntöjä ja työ-
ehtosopimuksen mukaisia 
työntekijän ja työnantajan 
oikeuksia ja velvollisuuksia 
sekä noudattaa niitä 

selvittää oma-aloitteisesti 
työtään koskevia työyhtei-
sön sääntöjä ja työehtosopi-
muksen mukaisia työnteki-
jän ja työnantajan oikeuksia 
ja velvollisuuksia sekä nou-
dattaa 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 
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Asiakkaiden palvelemista 
koskevan tietoperustan 
hyödyntäminen 

hankkii tietoa kauneuden-
hoitoalan asiakaspalveluta-
voista ja -käytänteistä 

hyödyntää työssään tietoa 
kauneudenhoitoalan asiak-
kaan tarpeista ja asiakas-
palvelutavoista 

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalan asia-
kaspalvelun eettiset käytän-
teet (esim. vaitiolovelvolli-
suus, tietosuoja) 

selvittää ohjeistettuna työ-
tään koskevat laatuvaati-
mukset sekä arvioi kestävän 
kehityksen mukaisia ratkai-
suja yrityksessä 

selvittää työtään koskevat 
laatuvaatimukset ja arvioi 
kestävän kehityksen mukai-
sia taloudellisia ratkaisuja 
yrityksen kilpailutekijänä 

selvittää työtään koskevat 
laatuvaatimukset ja asettaa 
neuvottelemalla työyhteisön 
kanssa työlleen laatutavoit-
teita ja toimii niiden mukai-
sesti sekä arvioi kestävän 
kehityksen mukaisia sosiaa-
lisia ja taloudellisia ratkai-
suja yrityksen kilpailuteki-
jänä 

 
Terveyden, 
turvallisuuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ottaminen 

ottaa työssään pääsääntöi-
sesti huomioon kauneuden-
hoitoalalla toimivien ja 
asiakkaiden terveyteen, 
turvallisuuteen ja kuluttajan-
suojaan vaikuttavia tekijöitä 
(esim. hygienia, ergonomia, 
ammattisairaudet, työ- ja 
tuoteturvallisuus) 

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalalla toimi-
vien ja asiakkaiden tervey-
teen, turvallisuuteen ja ku-
luttajansuojaan vaikuttavat 
tekijät (hygienia, ergonomia, 
ammattisairaudet, työ- ja 
tuoteturvallisuus) 

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalalla toimi-
vien ja asiakkaiden tervey-
teen, turvallisuuteen ja ku-
luttajansuojaan vaikuttavat 
tekijät (hygienia, ergonomia, 
ammattisairaudet, työ- ja 
tuoteturvallisuus) ja peruste-
lee toimintaansa 

ottaa työssään huomioon 
velvollisuutensa työturvalli-
suudessa ja tietää oman 
alansa tärkeimmät määräyk-
set 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuusvelvoitteet 
ja lähimmän esimiehensä 
työsuojeluvastuun ja mää-
räykset sekä osaa etsiä tar-
vitsemaansa tietoa 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuusvelvoitteet 
sekä esimiesten työsuojelu-
vastuun työorganisaatiossa, 
toimii omassa työssään 
määräysten mukaisesti ja 
perustelee toimintaansa 

 
Markkinoiminen 
ja myyminen 

selvittää ohjeistettuna sisäi-
sen ja ulkoisen markkinoin-
nin perusteita 

selvittää itsenäisesti 
sisäisen ja ulkoisen markki-
noinnin perusteet 

selvittää sisäisen ja ulkoisen 
markkinoinnin perusteet ja 
hankkii aktiivisesti tietoa 
markkinoinnista itsensä ja 
työyhteisönsä kehittä-
miseksi  

 
Palveluiden ja tuotteiden 
hinnoittelemisen 
tietoperustan hyödyntämi-
nen 

selvittää ohjeistettuna kau-
neudenhoitoalan palvelujen 
ja tuotteiden hinnoittelun pe-
riaatteet 

ottaa työssään huomioon 
kauneudenhoitoalan palve-
lujen ja tuotteiden hinnoitte-
luun vaikuttavia tekijöitä ja 
vastuukysymyksiä 

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 ohjeistettuna 
yrityksen perustamisedelly-
tyksistä (sidosryhmät; viran-
omaiset, rahoittajat, kilpaili-
jat, asiakkaat, työtekijät, 
maahantuojat) 

hakee tietoa itsenäisesti 
yrityksen perustamisedelly-
tyksistä (sidosryhmät; viran-
omaiset, rahoittajat, kilpaili-
jat, asiakkaat, työtekijät, 
maahantuojat) 

hakee tietoa itsenäisesti ja 
monipuolisesti yrityksen 
perustamisedellytyksistä 
(sidosryhmät; viranomaiset, 
rahoittajat, kilpailijat, 
asiakkaat, työtekijät, 
maahantuojat)  

 
Kannattavuuslaskelmien 
tekeminen 

hankkii ohjeistettuna 
tietoa yrityksen kannatta-
vuuteen vaikuttavista teki-
jöistä (kiinteät ja muuttuvat 
kustannukset) 

hakee itsenäisesti tietoa 
yrityksen kannattavuuteen 
vaikuttavista tekijöistä (kiin-
teät ja muuttuvat kustannuk-
set) 

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

 
Osaamisen 
tuotteistamismahdollisuuk-
sien arvioiminen 

selvittää kauneudenhoi-
toalan palvelumahdollisuuk-
sia 

selvittää kauneudenhoi-
toalan eri palvelu- ja 
tuotteistamismahdollisuuk-
sia  

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

 
Ammattialan 
yritystoiminnan arviointi 

selvittää ohjeistettuna 
kauneudenhoitoalan 
tyypillisiä yhteistyökumppa-
neita. 

selvittää itsenäisesti mah-
dollisuuksia verkostoitua eri 
ammattialojen kanssa. 

ottaa työssään huomioon 
verkostoitumisen laaja-alai-
set mahdollisuudet eri am-
mattialojen kanssa. 
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ymmärtää elinikäisen oppi-
misen mahdollisuuksia yri-
tystoiminnassa 

kehittää omaa työskentely-
ään ottaen huomioon elin-
ikäisen oppimisen mahdolli-
suudet yritystoiminnassa 

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

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- tai työyhteisössään  

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa tilanteen vaati-
malla tavalla omassa oppi-
mis-tai työyhteisössään 

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

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjeistusta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti ja toimii erilais-
ten ihmisten kanssa työyh-
teisössä ja ryhmässä 

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

ymmärtää alan kansainväli-
sen toiminnan ja vuorovai-
kutuksen merkityksen eri si-
dosryhmien kesken 

etsii tietoa alan kansainväli-
sestä toiminnasta ja hyö-
dyntää sitä oman toiminnan 
eri osa-alueilla 

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

 
Ammattietiikka 

ymmärtää kauneudenhoi-
toalan ammattietiikan arvo-
kysymyksiä ja noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

hankkii tietoa kauneuden-
hoitoalan ammattietiikasta ja 
arvokysymyksistä sekä so-
veltaa niitä asiakaspalveluti-
lanteisiin, noudattaa vaitiolo-
velvollisuutta 

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

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuuden ja tietää 
alansa tärkeimmät määräyk-
set 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuuden ja tietää 
alansa määräykset 

tietää esimiesten työsuojelu-
vastuun ammattialan yritys-
toiminnassa, toimii omassa 
työssään määräysten mu-
kaisesti ja perustelee toimin-
taansa 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein on-
nettomuus-, vaara- ja uhka-
tilanteissa. 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein on-
nettomuus-, vaara- ja uhka-
tilanteissa. 

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

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisensa tasosta. 
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2.2 IHON ERIKOIS- JA LAITEHOITOJEN OSAAMISALA, KOSMETOGI 
 

2.2.1 TÄYDENTÄVÄT IHON HOIDOT (kosmetologi) 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen täydentäviä ihon hoitoja 
• hyödyntää hoidoissa anatomian ja fysiologian tietoperustaa 
• tehdä asiakkaalle hoitoja laitteilla, kuten esimerkiksi imeyttää hoitoaineita ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä 

tasapainottaa ja parantaa kudosten toimintoja 
• kertoa käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet 
• tehdä laitehoitoja kasvoille ja vartalolle vähintään kolmella eri tavoin vaikuttavalla laitteella 
• kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvojen ihon erikoishoitoja vähintään kolmella hoitosar-

jalla sekä ottaa huomioon kasvojen ihon eri alueiden tarpeet, kuten suun- ja silmänympärysihon sekä kaulan 
ihon 

• tehdä erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, esimerkiksi couperosa-iholle, ikääntyvälle iholle ja pigmentti-
häiriöihin 

• kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalon hoitoja kehon eri alueille, kuten rinnoille, reisille, 
vatsalle, pakaroille ja selälle, vähintään kahdella hoitosarjalla 

• tehdä vartalolle kuorinta- ja pakkaushoitoja 
• tehdä käsille ja jaloille kuorinta- ja pakkaushoitoja sekä käyttää tarvittaessa hoidossa apuna poraa 
• poistaa ihokarvoja kasvoilta ja vartalolta käyttötavaltaan kahdella toisistaan poikkeavalla ammattimaisella tuot-

teeseen perustuvalla karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa parran 
• tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden merkityksen tuotteessa ja vai-

kutuksen ihoon 
• ohjata asiakasta ihon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle täydentäviä ihon hoidon palveluita ja ihonhoitotuot-

teita 
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 
• arvioida työtään ja sen tuloksia. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen 
• Asiakasanalyysin ja työmenetelmien osaaminen 

-kasvojen täydentävä ihon hoito kuten suun- ja silmänympärysihon, couperosaihon, ikääntyvän ihon, hoito, pig-
menttihäiriöiden hoito sekä kaulan ihon hoidot 

-vartalon täydentävä ihon hoito (esim. kuorinta ja pakkaushoidot) 
-jalkojen täydentävä ihon hoito 
-käsien täydentävä ihon hoito 
-ihokarvojen poisto 
-parran ajo 
-asiakasohjaus 

• Työvälineiden ja laitteiden käyttäminen 
• Tuotteiden käyttäminen 
• Aseptinen toiminta 
• Ihotyypin ja ihomuutosten tunnistaminen 
• Anatomian ja fysiologian tietoperustan huomioon ottaminen 
• Sähkön peruskäsitteiden ja hoitovirtamuotojen tietoperustan huomioon ottaminen 
• Hoitolaitteiden toimintaperiaatteiden huomioon ottaminen 
• Laitehoitojen vaikutusten huomioon ottaminen 
• Tuotetietous ja kosmeettisten ainesosien tunnistaminen 
• Hoitoaiheiden ja vasta-aiheiden tunnistaminen  
• Taloudellinen ja laadukas toimiminen 
• Työhön varatun ajan noudattaminen 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
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• Itsearviointi 
• Oppiminen ja ongelmaratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 

 
Opintojaksot: 
 

• Täydentävien ihon hoitojen perusteita 1, 5 osp  
• Täydentävien ihon hoitojen perusteita 2, 5 osp  
• Täydentävät kasvojen hoidot 10 osp  
• Täydentävät kehon hoidot 10 osp  

 
Opinnot sisältävät 1 osp opintojen ohjausta. 

 
OPINTOJAKSOT  

 

Täydentävien ihon hoitojen perusteita 1, 5 osp 
 
Täydentävien ihon hoitojen perusteita 2, 5 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Anatomian ja fysiologian tietoperusta 
• Sähkön peruskäsitteiden ja hoitovirtamuotojen tietope-

rusta 
• Couperosa-iho, ihon ikääntyminen ja ihon pigmenttihäi-

riöt 
• Tuotetietous ja kosmeettisten ainesosien tunnistaminen 
• Työkyky ja työturvallisuus sekä kestävä kehitys. 
• Itsearviointi ja palautteen hyödyntäminen 

 
      Oppimisympäristöt: 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos tai jokin 
muu) 

 
      Toteuttamistavat:  

• Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, tuotekoulutukset, 
asiakaspalvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, työssä-
oppiminen  

 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Syventävä anatomian ja fysiologian tietoperusta 
• Couperosa-iho, ihon ikääntyminen ja ihon pigmenttihäi-

riöt 
• Tuotetietous ja kosmeettisten ainesosien tunnistami-

nen 
• Työkyky ja työturvallisuus sekä kestävä kehitys 
• Itsearviointi ja palautteen hyödyntäminen 

 
Oppimisympäristöt: 

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos tai jokin 
muu) 

 
Toteuttamistavat:  

• Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, tuotekoulutukset, 
asiakaspalvelu Opetushoitola Kaunokaisessa, työssä-
oppiminen 

 

 
Täydentävät kasvojen hoidot 10 osp 

 
Täydentävät kehon hoidot 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Täydentävien kasvohoitojen (hoitolaitteilla ja erikoistuot-
teilla) tekeminen asiakkaille 

• Suun-ja silmänympärysihon sekä kaulan ihon hoito 
• Ihokarvojen poisto kasvoilta 
• Parranajo. 
• Ihon itsehoidon ohjaaminen ja tuotemyynti 
• Itsearviointi ja palautteen hyödyntäminen 

  
        
 

Oppimisympäristöt:  
• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssä-

oppimispaikka tai jokin muu) 
  

       Toteuttamistavat:  
• Kontaktiopetus, itsenäinen käytännön harjoittelu, tuo-

tesarjakoulutukset, asiakaspalvelu Opetushoitola Kau-
nokaisessa, työssäoppiminen  

 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Täydentävien käsien, jalkojen ja vartalon hoitojen (hoi-
tolaitteilla ja erikoistuotteilla) tekeminen asiakkaille. 

• Rintojen ,reisien,vatsan, pakaroiden ja selän hoidot 
• Käsien, jalkojen ja vartalon kuorinta ja pakkaushoidot 
• Poran käyttö jalkahoidossa 
• Ihokarvojen poisto vartalolta 
• Ihon itsehoidon ohjaaminen ja tuotemyynti 
• Itsearviointi ja palautteen hyödyntäminen 

 
Oppimisympäristöt:  

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos ,työssä-
oppimispaikka tai jokin muu) 

 
Toteuttamistavat: 

• Kontaktiopetus, itsenäinen käytännön harjoittelu, tuo-
tesarjakoulutukset, asiakaspalvelu Opetushoitola Kau-
nokaisessa, työssäoppiminen 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Edeltävyysopintoina tutkinnon osan Ihon hoito opinnot. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. 
Palaute koskee edistymistä työ- ja teoriatehtävissä, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa. 
 
 
OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on 
ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon osan arvosanassa painottuu ammattiosaamisen näytön arvosana. 
Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kirjalliset työ ja/tai tehtävät, työssäoppiminen ja am-
mattiosaamisen näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä kosmeettisessa ihon hoidossa 
sekä laitehoidoissa(kasvojen ja vartalon hoito  hoitotuotteilla ja -laitteilla sekä ihokarvojen poisto kasvoilta ja vartalolta)kauneushoito-
lassa tai sitä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi:  
 
Anatomian ja fysiologian tietoperusta, Sähkön peruskäsitteiden ja hoitovirtamuotojen tietoperusta, Tuotetietous ja kosmeettisten 
ainesosien tunnistaminen osoitetaan kirjallisilla töillä ja/tai tehtävillä sekä suullisesti arviointikeskustelun yhteydessä. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja Kosmetologin osaamisalan Täydentävät ihon hoidot 30 osp tutkinnon osan am-
mattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kosmetologin työtehtävissä kosmeettisessa 
ihon hoidossa sekä laitehoidoissa (kasvojen ja vartalon hoito hoitotuotteilla ja -laitteilla sekä ihokarvojen poisto kasvoilta 
ja vartalolta) kauneushoitolassa tai sitä vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voi-
daan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Täydentävät ihon hoidot ja ihokarvojen poistot asiakaspalvelussa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 

(x) Alan opettaja(t) 
(x) Työelämän edustaja(t) 
(x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 
 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu ja 
suunnitelmallinen 
tekeminen 

suunnittelee annettujen oh-
jeiden mukaan oman työnsä 
ja työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee asiakkaan tarpeiden 
mukaisen työsuunnitelman 
itsenäisesti ja työskentelee 
suunnitelman mukaisesti 

tekee monipuolisesti asiak-
kaan tarpeet huomioon otta-
van työsuunnitelman itse-
näisesti ja muuttaa työsken-
nellessään tarvittaessa toi-
mintatapaansa  

 
Asiakasanalyysin ja työ-
menetelmien osaaminen: 
-kasvojen täydentävä 
ihon hoito 
-vartalon täydentävä 
ihon hoito 
-jalkojen täydentävä 
ihon hoito 
-käsien täydentävä ihon 
hoito 
-ihokarvojen poisto 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kannalta 
riittävän analyysin, jossa on 
tunnistettu osa ihon tar-
peista 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kannalta 
asiakkaan tarpeiden mukai-
sen ja riittävän asiakasana-
lyysin pääosin oikein 

tekee hoitosuunnitelman ja 
hoidon toteutuksen kannalta 
oikean, monipuolisen ja 
asiakkaan tarpee huomioon 
ottavan asiakasanalyysin 

valitsee asiakkaalle soveltu-
vat hoitomenetelmät 

valitsee asiakkaalle soveltu-
vat hoitomenetelmät ja ker-
too hänelle niistä  

valitsee asiakkaalle soveltu-
vat hoitomenetelmät, ottaa 
huomioon asiakkaan toiveet 

tekee hoidon siten, että hoi-
don kokonaisuus ja lopputu-
los tyydyttää asiakasta 

tekee hoidon siten, että hoi-
don kokonaisuus onasiak-
kaan toiveet huomioon ot-
tava ja lopputulos on hyvä 

tekee hoidon siten, että hoi-
don kokonaisuus vastaa 
asiakkaan toiveita ja loppu-
tulos on laadukas 

ohjaa asiakasta yksittäisissä 
ihon itsehoitoasioissa ja ot-
taa vastaan asiakkaan 
seuraavan ajanvarauksen 

ohjaa asiakasta ihon itsehoi-
dossa sekä ohjaa asiakkaan 
seuraavaan hoitoon tai sar-
jahoitoon 

ohjaa asiakasta monipuoli-
sesti ihon itsehoidossa sekä 
ohjaa asiakkaan seuraa-
vaan hoitoon tai sarjahoi-
toon 

 
Taloudellinen ja 
laadukas toimiminen 

toimii asiakkaan toiveet 
ja tulostavoitteet huomioon 
ottaen 

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

toimii asiakkaan toiveet huo-
mioon ottaen, laadukkaasti, 
kustannustehokkaasti ja tu-
loksellisesti 

työskentelee ohjeistettuna 
taloudellisesti ja kestävän 
kehityksen mukaisesti 

työskentelee taloudellisesti 
ja noudattaa pääsääntöi-
sesti kestävän kehityksen 
periaatteita 

työskentelee taloudellisesti 
ja noudattaa kestävän 
kehityksen periaatteita 

 
Työhön varatun ajan 
noudattaminen 

noudattaa ohjeistettuna hoi-
totyöhön varattua aikaa 

noudattaa hoitotyöhön 
varattua aikaa 

noudattaa hoitotyöhön va-
rattua aikaa ja sopeuttaa 
hoitoa tarvittaessa käytettä-
vänä olevaan aikaan 

 
Terveyden, 
turvallisuuden ja 
toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

noudattaa työturvallisuuden 
perusperiaatteita siten, että 
ei vaaranna asiakkaan, it-
sensä tai työyhteisön turval-
lisuutta 

noudattaa työturvallisuutta noudattaa työturvallisuutta 
ja soveltaa tietoa muuttuviin 
olosuhteisiin 

noudattaa ergonomiaa 
tutuissa tilanteissa 

noudattaa ergonomiaa työs-
sään 

noudattaa ergonomiaa työs-
sään ja soveltaa sitä vaihte-
levissa tilanteissa 

 
Itsearviointi 

ottaa vastaan palautetta 
ja muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen 
mukaisesti. 

arvioi toimintaansa omasta 
näkökulmastaan sekä ottaa 
vastaan palautetta ja muut-
taa työskentelyään sen pe-
rusteella. 

arvioi toimintaansa avoi-
mesti ja realistisesti sekä ot-
taa 
vastaan palautetta ja hyö-
dyntää sitä toiminnassaan 
tarkoituksenmukaisesti. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Työvälineiden ja 
laitteiden käyttäminen 

käyttää työvälineitä turvalli-
sesti ja työskentelee laittei-
den toimintaohjeita noudat-
taen 

käyttää työvälineitä ja 
laitteita oikein ja perustelee 
valintansa sekä ottaa työs-
sään huomioon laitteen 
toimintaperiaatteen 

käyttää työvälineitä ja 
laitteita oikein ja monipuoli-
sesti soveltaen ja perustelee 
valintansa sekä ottaa työs-
sään huomioon laitteen toi-
mintaperiaatteen ja vaiku-
tukset 

 
Tuotteiden käyttäminen 

käyttää tukena tuoteoppaita 
valitessaan asiakkaalle hoi-
toihin ja itsehoitoon sopivat 
tuotteet ja käyttää tuotteita 
turvallisesti 

valitsee asiakkaalle sopivat 
tuotteet hoitoihin ja itsehoi-
toon sekä hakee tarvitta-
essa lisätietoa tuoteoppaista 
ja ottaa työssään huomioon 
tuotteiden turvallisuuden 

valitsee asiakkaalle hoitoihin 
ja itsehoitoon sopivimmat 
tuotteet, osaa vertailla tuot-
teita ja perustella valinnat, 
käyttää tuotteita turvallisesti 
ja soveltaa tarvittaessa nii-
den käyttöä 

 
Aseptinen toiminta 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä henkilökohtai-
sesta 
hygieniasta 

huolehtii työympäristön 
ja työvälineiden puhtau-
desta sekä työympäristön 
siisteydestä sekä henkilö-
kohtaisesta hygieniasta ja 
siisteydestä 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
ja on tarkka työympäristön 
siisteydestä sekä henkilö-
kohtaisesta hygieniasta ja 
siisteydestä 

noudattaa hoidoissa yleisiä 
aseptisia periaatteita eikä 
aiheuta terveydellistä hait-
taa asiakkaalle tai itselleen. 

noudattaa hoidoissa asepti-
sia periaatteita ja perustelee 
toimintaansa. 

noudattaa hoidoissa asepti-
sia periaatteita, perustelee 
toimintaansa ja soveltaa tie-
toa. 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Ihotyypin ja ihomuutosten 
tunnistaminen 

tunnistaa ihotyypit ja tär-
keimmät ihomuutokset, ot-
taa ohjeistetusti huomioon 
työssään ihomuutokset ja 
niiden aiheuttamat rajoituk-
set hoidossa ja asiakkaan 
ohjauksessa sekä ohjaa asi-
akkaan tarvittaessa muulle 
asiantuntijalle 

tunnistaa ihotyypit ja 
tärkeimmät ihomuutokset, 
ottaa huomioon työssään 
ihomuutokset ja niiden ai-
heuttamat rajoitukset hoi-
dossa ja asiakkaan ohjauk-
sessa sekä ohjaa asiakkaan 
tarvittaessa muulle asian-
tuntijalle 

tunnistaa ihotyypit ja 
tärkeimmät ihomuutokset, 
ottaa asiantuntevasti ja 
perustellen huomioon 
ihomuutokset ja niiden ai-
heuttamat rajoitukset hoi-
dossa sekä ohjaa asiakkaan 
tarvittaessa muulle asian-
tuntijalle 

 
Anatomian ja fysiologian 
tietoperustan huomioon ot-
taminen 

ottaa hoidoissa huomioon 
ihon ja elimistön rakenteen, 
toiminnat ja tehtävät 

hyödyntää hoidoissa 
tietoaan ihon ja elimistön ra-
kenteesta, toiminnasta ja 
tehtävistä 

hyödyntää hoidoissa tieto-
aan ihon ja elimistön raken-
teesta, toiminnasta ja tehtä-
vistä sekä perustelee asiak-
kaalle valintojaan 

 
Sähkön peruskäsitteiden 
ja hoitovirtamuotojen tieto-
perustan huomioon ottami-
nen 

tietää sähkön peruskäsitteet 
ja tasa- ja vaihtovirran mer-
kityksen ja ottaa ne huomi-
oon hoidoissa 

tietää sähkön peruskäsitteet 
ja ymmärtää tasa- ja vaihto-
virran vaikutukset ihoon ja 
elimistöön ja ottaa ne huo-
mioon hoidoissa 

tietää sähkön peruskäsitteet 
ja ymmärtää tasa- ja 
vaihtovirtojen vaikutukset 
ihoon ja elimistöön sekä 
perustelee hoitovirtamuoto-
jen käyttöä hoidoissa 

 
Hoitolaitteiden 
toimintaperiaatteiden 
huomioon ottaminen 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon käyttämiensä 
hoitolaitteiden tärkeimmät 
toimintaperiaatteet 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon käyttämiensä 
hoitolaitteiden toimintaperi-
aatteet ja hyödyntää niitä 
monipuolisesti 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon käyttämiensä 
hoitolaitteiden toimintaperi-
aatteet, hyödyntää niitä 
monipuolisesti ja asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti ja pe-
rustelee laitevalintoja 

 
Laitehoitojen vaikutusten 
huomioon ottaminen 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon tekemiensä laite-
hoitojen tärkeimmät vaiku-
tukset ihon ja elimistön toi-
mintaan 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon tekemiensä laite-
hoitojen vaikutukset 
ihon ja elimistön toimintaan 

ottaa hoitoja tehdessään 
huomioon tekemiensä 
laitehoitojen vaikutukset 
ihon ja elimistön toimintaan 
ja perustelee asiakkaalle 
laitevalintansa  
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Tuotetietous ja 
kosmeettisten ainesosien 
tunnistaminen 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden tär-
keimmät vaikutukset 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden vai-
kutukset sekä ottaa ne huo-
mioon tuotevalinnoissa 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden vai-
kutukset sekä ottaa ne huo-
mioon tuotevalinnoissa ja 
perustelee valintojaan 

hakee ohjeistettuna tietoa 
ainesosista, joita ei tunnista 

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tunnista 

hakee itsenäisesti tietoa 
ainesosista, joita ei tunnista, 
käyttää monipuolisesti eri 
tietolähteitä ja vertailee tie-
toa 

tekee ohjeiden mukaan al-
lergisen asiakkaan tuoteva-
linnat ja ottaa ohjeiden mu-
kaan huomioon ihoärsytyk-
set 

ottaa huomioon tuotevalin-
noissa asiakkaan mahdolli-
set allergiat ja ihoärsytykset 

ottaa huomioon 
tuotevalinnoissa asiakkaan 
mahdolliset allergiat ja iho-
ärsytykset sekä tarjoaa asi-
akkaalle vaihtoehtoja 

 
Hoitoaiheiden ja vasta-ai-
heiden tunnistaminen 

tietää hoitoaiheet ja tunnis-
taa hoitojen kannalta ehdot-
tomat vasta-aiheet, jotta ei 
vaaranna asiakkaan 
terveyttä. 

tietää hoitoaiheet sekä tun-
nistaa ja ottaa huomioon 
hoitojen vasta-aiheet. 

tietää hoitoaiheet ja sovel-
taa tietoa sekä tunnistaa ja 
ottaa huomioon hoitojen 
vasta-aiheet. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

haluaa oppia uutta toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa 

toimii motivoituneesti 
oppimistilanteissa ja 
kehittää itseään ja työtään 

ratkaisee tavallisia kauneu-
denhoitoalan työhön liittyviä 
ongelmia 

ratkaisee kauneudenhoi-
toalan työhön liittyviä ongel-
mia pääosin aiempaa tietoa 
hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti kau-
neudenhoitoalan työhön liit-
tyviä ongelmia aiempaa 
tietoa hyödyntäen 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

hyödyntää vuorovaikutusta 
asiakaspalvelutilanteissa ja 
työryhmän jäsenenä toimi-
essaan riittävästi 

käyttää ammatillista vuoro-
vaikutusta asiakaspalve-
lussa sekä työryhmän jäse-
nenä toimiessaan 

hyödyntää aktiivisesti am-
matillista vuorovaikutusta 
asiakaspalvelussa sekä työ-
ryhmän jäsenenä toimies-
saan 

 
Ammattietiikka 

noudattaa ammattietiikan 
perusperiaatteita 

toimii vastuullisesti noudat-
taen ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toimii 
vastuullisesti noudattaen 
ammattietiikkaa 

 
Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

ylläpitää ohjeistettuna 
työssään toiminta- ja työky-
kyä 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elämäntapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi 

kehittää, edistää ja ylläpitää 
itsenäisesti monipuolisia 
terveellisiä elämäntapoja 
sekä toiminta- ja työkykyä 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus 
ja terveysnäkökohtia sekä 
ylläpitää työympäristön er-
gonomisuutta ja turvalli-
suutta tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suusja terveysnäkökohdat 
sekä ylläpitää työympäristön 
ergonomisuutta ja turvalli-
suutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomioon 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat ja ergonomian sekä 
soveltaa oppimaansa yllät-
tävissäkin tilanteissa 

noudattaa sähköturvallisuu-
teen liittyviä ohjeita. 

noudattaa sähköturvallisuu-
teen liittyviä ohjeita ja enna-
koi vaaratilanteita. 

noudattaa sähköturvallisuu-
teen liittyviä ohjeita ja enna-
koi vaaratilanteita sekä pe-
rustelee toimintaansa. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisen tasosta. 
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2.4 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

 
2.4.2 KYLPYLÄHOIDOT   15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 

 
• kylpylähoitojen perinteitä ja historiaa ja on tutustunut niiden käsitteisiin, hoitokulttuuriin sekä toimintaympäristöi-

hin 
• tehdä asiakkaalle aromahieronnan, erilaisia kylpylähoitoja ja hierontoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle, ku-

ten esimerkiksi 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 asiakkaalle aromahierontoja, kylpylähoitoja ja hieron-

toja sekä ihonhoitotuotteita 
• arvioida työprosessiaan ja työnsä tuloksia 
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen 
• Työhön varatun ajan noudattaminen 
• Laadukas toimiminen 
• Itsearviointi 
• Tuotteiden valinta 
• Työmenetelmien ja työvälineiden käyttäminen 
• Aseptinen toiminta 
• Kylpylähoitojen, hierontojen ja hieronnan vasta-aiheiden tunnistaminen 
• Kylpylähoitojen ja aromahieronnan historiaan ja hoitokulttuuriin tutustuminen 
• Tuotetietous ja kosmeettisten ainesosien tunnistaminen 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 

 
Oppimisympäristöt:  

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 
 
Toteuttamistavat:  

• Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu ja käytännön harjoittelu, asiakaspalvelu Opetushoitola Kaunokaisessa ja 
työssäoppiminen  

 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 
 
Edeltävyysopintoina tutkinnon osan Ihon hoito opinnot. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä työ- ja 
teoriatehtävissä, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon osan arvosanassa painottuu ammattiosaami-
sen näytön arvosana. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti portfolio, työssäoppi-
minen ja ammattiosaamisen näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö:  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä kylpylähoidon ja aromahieronnan asiakkaalle 
kylpylässä, kauneushoitolassa tai niitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-
minen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi: 
Opiskelija tutustuu kylpylähoitojen ja aromahieronnan historiaan ja hoitokulttuuriin laatimalla portfolion. Portfolio arvioi-
daan hyväksytty/hylätty. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja kosmetologin osaamisalan tutkinnon osan Kylpylähoidot 15 osp ammattiosaami-
sen näyttöjen toteuttamis - ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä kylpylähoidon ja aromahieronnan asiakkaalle 
kylpylässä, kauneushoitolassa tai niitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-
minen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Kylpylähoito ja aromahieronta asiakaspalvelussa. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksella. 
 
 
NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(x) Alan opettaja(t)    
(x) Työelämän edustajat  
(x) em yhdessä 

  
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella 
tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvi-
oinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön 
liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen 
sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIONNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

 
ARVIOINTIKRITEERIT 

1.Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu 
ja suunnitelmallinen te-
keminen 

analysoi asiakkaan ihon ja 
kehon tilaa ottaen kylpylä-
hoitojen kannalta huomi-
oon tärkeimmät asiat 

analysoi asiakkaan ihon ja ke-
hon tilaa kokonaisuutena 

analysoi kokonaisuutena asi-
akkaan ihon ja kehon tilaa 
hyödyntäen anatomian ja fy-
siologian tietoja 

suunnittelee oman työnsä 
ja työskentelee suunnitel-
man mukaisesti 

tekee asiakkaan tarpeiden mu-
kaisen työsuunnitelman itse-
näisesti ja työskentelee suun-
nitelman mukaisesti 

tekee monipuolisesti asiak-
kaan tarpeet huomioivan työ-
suunnitelman itsenäisesti ja 
muuttaa työskennellessään 
tarvittaessa toimintatapaansa 

toteuttaa erilaisia hoitoko-
konaisuuksia siten, että 
hoidon kokonaisuus ja lop-
putulos tyydyttää asiakasta 

suunnittelee ja toteuttaa erilai-
sia hoitokokonaisuuksia ottaen 
huomioon asiakkaan tarpeet ja 
hoidon lopputuloksen 

suunnittelee monipuolisia hoi-
tokokonaisuuksia ja toteuttaa 
niitä asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti ja laadukkaasti 

ohjaa asiakasta ihon ja ke-
hon itsehoidossa ja ottaa 
vastaan ajanvarauksen  

ohjaa asiakasta ihon ja kehon 
itsehoidossa ja suosittelee pal-
veluita ja tuotteita 

ohjaa monipuolisesti asiakasta 
ihon ja kehon itsehoidossa ja 
myy palveluita ja tuotteita 

Työhön varatun ajan 
noudattaminen 

noudattaa palveluun varat-
tua aikaa 

noudattaa palveluun varattua 
aikaa ja pyrkii sopeuttamaan 
tarvittaessa hoitoa käytettä-
vissä olevan ajan puitteissa 

noudattaa tarkasti palveluun 
varattua aikaa ja sopeuttaa 
tarvittaessa hoitoa käytettä-
vissä olevan ajan puitteissa 

Laadukas toimiminen toimii työpaikalla sovittujen 
laatutavoitteiden mukai-
sesti 

toimii sovittujen laatutavoittei-
den mukaisesti ja ottaa huomi-
oon asiakkaan tyytyväisyyden 

toimii sovittujen laatutavoittei-
den mukaisesti ja varmistaa 
asiakkaan tyytyväisyyden 

työskentelee taloudellisesti 
ja pääsääntöisesti kestä-
vän kehityksen mukaisesti  

työskentelee taloudellisesti ja 
ottaa työssään huomioon kes-
tävän kehityksen periaatteita 

työskentelee taloudellisesti ja 
noudattaa työssään kestävän 
kehityksen periaatteita 

Itsearviointi ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa osittain toimin-
taansa palautteen mukai-
sesti. 

arvioi toimintaansa omasta nä-
kökulmastaan sekä ottaa vas-
taan palautetta ja muuttaa 
työskentelyään sen perus-
teella. 

arvioi toimintaansa avoimesti 
ja realistisesti sekä ottaa vas-
taan palautetta ja hyödyntää 
sitä toiminnassaan tarkoituk-
senmukaisesti. 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Tuotteiden valinta valitsee asiakkaalle turval-

liset hoitoihin sopivat tuot-
teet ja käyttää tuotteita oi-
kein 

valitsee asiakkaalle hoitoihin 
sopivat tuotteet, perustelee 
osittain tuotevalintojaan ja 
käyttää tuotteita oikein 

valitsee asiakkaalle hoitoihin 
sopivimmat tuotteet ja peruste-
lee tuotevalintojaan eri vaihto-
ehtoja vertaillen 
 
käyttää tuotteita oikein ja so-
veltaa niiden käyttöä tarvitta-
essa 

Työmenetelmien ja työ-
välineiden käyttäminen 

valitsee turvalliset asiak-
kaan hoitoihin sopivat työ-
menetelmät ja – välineet 

valitsee asiakkaan hoitoihin 
sopivat työmenetelmät ja -väli-
neet ja käyttää niitä oikein ja 
työhön sopivasti 

valitsee asiakkaan hoitoihin 
sopivimmat työmenetelmät ja -
välineet sekä soveltaa tarvitta-
essa niiden käyttöä asiakaan 
hoidon tarpeen mukaisesti 

tekee aromahierontoja, 
kylpylähoitoja ja hierontoja  

tekee aromahierontoja ja kyl-
pylähoitoja asiakkaan tarpeita 
hyvin huomioon ottaen  

tekee aromahieronnat, kylpylä-
hoidot ja hieronnat asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti ja laa-
dukkaasti ja työskentely on su-
juvaa 

Aseptinen toiminta 
 

huolehtii työympäristön ja 
työvälineiden puhtaudesta 
sekä henkilökohtaisesta 
hygieniasta 

huolehtii työympäristön ja työ-
välineiden puhtaudesta sekä 
työympäristön siisteydestä 
sekä henkilökohtaisesta hygie-
niasta ja siisteydestä 

huolehtii työympäristön ja työ-
välineiden puhtaudesta ja on 
tarkka työympäristön siistey-
destä sekä henkilökohtaisesta 
hygieniasta ja siisteydestä 
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 noudattaa hoidoissa yleisiä 
aseptisia periaatteita eikä 
aiheuta terveydellistä hait-
taa asiakkaalle tai itsel-
leen. 

noudattaa hoidoissa aseptisia 
periaatteita ja perustelee toi-
mintaansa. 
 

noudattaa hoidoissa aseptisia 
periaatteita sekä perustelee 
toimintaansa ja soveltaa tietoa. 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Kylpylähoitojen, hieron-
tojen ja aromahieron-
nan vasta-aiheiden tun-
nistaminen 

ottaa työssään huomioon 
tavallisimmat vasta-aiheet  

tunnistaa vasta-aiheet ja ottaa 
huomioon niitä hoidon suunnit-
telussa 

tunnistaa vasta-aiheet ja ottaa 
huomioon ne hoidon suunnitte-
lussa ja toteutuksessa sekä 
soveltaa hoitoa tarvittaessa 

Kylpylähoitojen ja aro-
mahieronnan historiaan 
ja hoitokulttuuriin tutus-
tuminen 

hyödyntää työssään tietoa 
kylpylähoidoista ja aroma-
hieronnan historiasta ja 
hoitokulttuurista   

hyödyntää työssään tietoa kyl-
pylähoitojen ja aromahieron-
nan historiasta ja hoitokulttuu-
rista, hakee työssään tarpeel-
lista lisätietoa   

hyödyntää työssään monipuo-
lisesti tietoa kylpylähoitojen ja 
aromahieronnan historiasta ja 
hoitokulttuurista  

vastaa asiakkaan kysy-
myksiin hoitojen historiasta 
ja hoitokulttuurista tietä-
myksensä mukaan 

kertoo aktiivisesti asiakkaalle 
hoitojen historiasta ja hoitokult-
tuurista 

kertoo itsenäisesti ja asiak-
kaan palautetta kuunnellen 
hoitojen historiasta ja hoitokult-
tuurista  

Tuotetietous ja kos-
meettisten ainesosien 
tunnistaminen 

tuntee tuotteiden tärkeim-
mät ainesosat ja niiden tär-
keimmät vaikutukset 

tuntee tuotteiden tärkeimmät 
ainesosat ja niiden vaikutukset 
sekä ottaa huomioon ne tuote-
valinnoissa 

tuntee tuotteiden tärkeimmät 
ainesosat ja niiden vaikutukset 
sekä ottaa huomioon ne tuote-
valinnoissa ja perustelee valin-
tojaan 

hakee ohjeistettuna tietoa 
ainesosista, joita ei tun-
nista 

hakee itsenäisesti tietoa ai-
nesosista, joita ei tunnista 

hakee itsenäisesti tietoa ai-
nesosista, joita ei tunnista ja 
käyttää monipuolisesti eri tieto-
lähteitä ja vertailee tietoja 

tekee ohjeiden mukaan al-
lergisen asiakkaan tuote-
valinnat. 

ottaa huomioon tuotevalin-
noissa asiakkaan mahdolliset 
allergiat ja ihoärsytykset. 

ottaa huomioon tuotevalin-
noissa asiakkaan mahdolliset 
allergiat ja ihoärsytykset sekä 
tarjoaa asiakkaalle vaihtoeh-
toja. 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Oppiminen ja ongelma-
ratkaisu 

ottaa vastaan palautetta ja 
arvioi omaa työtään 

arvioi omaa työtään ja käyttää 
saamaansa palautetta työs-
kentelynsä kehittämiseen 

arvioi työtään ja osaa perus-
tella toimintaansa palautetta 
hyödyntäen 

ratkaisee tavallisia kylpylä-
hoitoihin, hierontoihin ja 
aromahierontaan liittyviä 
ongelmia 

ratkaisee kylpylähoitoihin, hie-
rontoihin ja aromahierontoihin 
liittyviä ongelmia pääosin 
aiempaa tietoa hyödyntäen 

ratkaisee itsenäisesti kylpylä-
hoitoihin ja aromahierontoihin 
liittyviä ongelmia aiempaa tie-
toa hyödyntäen 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

käyttää ammatillista vuoro-
vaikutusta asiakaspalve-
lussa ja työryhmän jäse-
nenä toimiessaan tavan-
omaisissa tilanteissa 

käyttää ammatillista vuorovai-
kutusta asiakaspalvelussa ja 
työryhmän jäsenenä toimies-
saan 

käyttää ja soveltaa tarvittaessa 
vaativissakin tilanteissa am-
matillista vuorovaikutusta asia-
kaspalvelussa ja työryhmän jä-
senenä toimiessaan 

Ammattietiikka noudattaa ammattietiikan 
perusperiaatteita 

toimii vastuullisesti noudattaen 
ammattietiikkaa 

sitoutuu työhönsä ja toimii vas-
tuullisesti noudattaen ammat-
tietiikkaa 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

ylläpitää työssään toi-
minta- ja työkykyä  

toimii itsenäisesti terveellisten 
elämäntapojen sekä toiminta- 
ja työkyvyn ylläpitämiseksi 

kehittää itsenäisesti monipuoli-
sia tapoja terveellisten elinta-
pojen sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja edistämi-
seen 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökohtia 
sekä ylläpitää työympäris-
tön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta tutuissa ti-
lanteissa. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat sekä ylläpi-
tää työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomisuutta. 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomioon 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin tilan-
teissa. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisen tasosta. 
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2.4.11.1 KOSMETOLOGINA HIUSALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 
(paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) 5-15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• suunnitella ja toteuttaa näytös- ja/tai kuvausmeikkejä tapahtumiin 
• tehdä rakennekynnet  
• muotoilla asiakkaan hiukset kampaamalla ehostuksen tai hoidon yhteydessä 
• verkostoitua hiusalan ammattilaisten kanssa 
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 
• ylläpitää työkykyä ja turvallisuutta 
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 
• arvioida työtään ja sen tuloksia. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Oman työn suunnittelu ja suunnitelmallinen tekeminen 
• Työhön varatun ajan noudattaminen 
• Laadukas toimiminen 
• Itsearviointi 
• Tuotteiden valinta 
• Työmenetelmien ja työvälineiden käyttäminen 
• Aseptinen toiminta 
• Ehostuksen, rakennekynsien ja hiustenmuotoilun vasta-aiheiden tunnistaminen 
• Tuotetietous ja kosmeettisten ainesosien tunnistaminen 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 

 
Oppimisympäristöt:  

• Valitun toteuttamistavan mukainen (oppilaitos, työssäoppimispaikka tai jokin muu) 
 

Toteuttamistavat:  
• Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu ja käytännön harjoittelu, projektityöskentely, asiakaspalvelu oppilaitoksessa 

ja työssäoppiminen. 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Edeltävyysopintoina tutkinnon osan Ehostus opinnot. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä työ-
tehtävissä, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon osan arvosanassa painottuu ammattiosaami-
sen näytön arvosana. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti annetut työtehtävät, 
työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ehostuksen, rakennekynnet ja hiustenmuotoilun 
asiakkaalle hiusalan toimintaympäristössä tai niitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-
tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä 
osaamisen tasosta. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja kosmetologin osaamisalan tutkinnon osan Kosmetologina hiusalan toimintaympäris-
tössä 15 osp ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis - ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä ehostuksen, rakennekynnet ja hiustenmuotoilun asiak-
kaalle hiusalan toimintaympäristössä tai niitä vastaavassa työpaikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaa-
minen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammatti-
osaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen jär-
jestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Ehostus, rakennekynnet ja kampaus asiakkaalle. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksella. 

 
NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(x) Alan opettaja(t)    
(x) Työelämän edustajat  
(x) em yhdessä 

  
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai 
muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. 
Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatilli-
sia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 
434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määri-
teltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

 
ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Arvioidaan oman työn 
suunnittelua, työsuorituk-
sen arviointia ja oman toi-
minnan kehittämistä 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

suunnittelee oman työnsä suunnittelee itsenäisesti vastuul-
laan olevia töitä ja tehtäviä 

arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy uu-
sista ja muuttuvista tilanteista 
oma-aloitteisesti 

arvioi työnsä onnistumista, pe-
rustelee arviotaan ja arvioi sekä 
kehittää työskentelytapojaan ja 
työympäristöään 

 
Arvioidaan työkokonai-
suuden toteuttamista, it-
senäisyyttä ja vastuulli-
suutta 

toimii tutuissa työtehtävissä ottaa huomioon työskentelys-
sään työnsä kokonaisuuden 
(esim. mistä alkaa, mihin 
päättää ja mitä välineitä ym. 
työssä tarvitaan) 

ottaa huomioon työnsä kokonai-
suuden, toimintaympäristönsä ja 
oman työnsä osana sitä 

työskentelee siten, että työn 
lopputulos on hyväksyttä-
vissä työn suunnitelman tai 
laatutavoitteiden mukaisesti 

työskentelee siten, että työn 
lopputulos sisältää työtehtä-
vän erityisvaatimuksia 

työskentelee työpaikan erityis-
vaatimusten mukaisesti siten, 
että työn lopputulos on tavoittei-
den mukainen  

tarvitsee työvaiheissa etene-
misessä ajoittaista ohjausta 

etenee sujuvasti työvaiheesta 
toiseen 

etenee työssään järjestelmälli-
sesti ja sujuvasti sovittaen 
työnsä työympäristön muuhun 
toimintaan 

noudattaa työohjeita, työ-
aikoja, sopimuksia sekä neu-
vottelee poikkeamista. 

tekee annetut tehtävät oma-
toimisesti ja huolehtii työteh-
tävistään alusta loppuun ja 
vastaa omasta työosuudes-
taan. 

tekee omalla vastuualueellaan 
omatoimisesti muitakin kuin an-
nettuja työtehtäviä. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Arvioidaan työtehtävään 
ja työympäristöön soveltu-
van työmenetelmän ja 
työvälineiden sekä materi-
aalien valintaa ja käyttöä 
 

käyttää työhönsä liittyviä kes-
keisimpiä työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaaleja tois-
tuvissa työtilanteissa, mutta 
tarvitsee joidenkin osalta oh-
jausta  

käyttää työhönsä liittyviä työ-
menetelmiä, työvälineitä ja 
materiaaleja omatoimisesti 
toistuvissa työtilanteissa. 

valitsee työhönsä sopivimmat 
työmenetelmät, työvälineet ja 
materiaalit ja käyttää niitä suju-
vasti vaihtelevissa työtilanteissa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
 

käyttää tavallisimpien mene-
telmien, välineiden ja materi-
aalien käytön perustana ole-
vaa tietoa toistuvissa työtilan-
teissa) mutta tarvitsee oh-
jausta tiedon hankinnassa ja 
soveltamisessa. 

hankkii ja soveltaa työssä tar-
vittavaa tietoa omatoimisesti. 

soveltaa tietoa työssään vaihte-
levissa työtilanteissa ja peruste-
lee työhön liittyviä ratkaisujaan 
hankkimansa tiedon pohjalta. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 
 
 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

suunnittelee oman työnsä ja 
arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa 

suunnittelee itsenäisesti vastuul-
laan olevia tehtäviä ja arvioi 
työnsä onnistumista sekä perus-
telee arviotaan 
 
arvioi ja kehittää työskentelyta-
pojaan ja työympäristöään 
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 arvioi työnsä onnistumista ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 

kehittää toimintaansa saamansa 
palautteen pohjalta 

selviytyy tutuista tilanteista, 
mutta muuttuvissa ja valintati-
lanteissa tarvitsee ohjausta ja 
tukea 

selviytyy muuttuvista ja valin-
tatilanteista tilanteista oma-
aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa itse-
näisesti, tilanteeseen sopivasti ja 
löytää toiminnalleen vaihtoehtoi-
sia toimintatapoja 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö  
 
 

noudattaa vuorovaikutustilan-
teisiin annettuja ohjeita toimi-
essaan omassa oppimis- ja 
työyhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo 
rakentavasti esille erilaisia näkö-
kantoja  

tekee työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti työyhtei-
sössä vastuullaan olevat teh-
tävät  

toimii vastuullisesti, yhteistyöky-
kyisesti ja tasavertaisesti erilais-
ten ihmisten kanssa työyhteisön 
ja ryhmän jäsenenä 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja ryhmässä ja pyytää tarvi-
tessaan apua muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja ryh-
mässä 

tukee ja auttaa muita sekä ottaa 
työssään huomioon seuraavan 
työvaiheen ja työntekijän 

Ammattietiikka 
 
Arvioidaan toimintaa am-
mattietiikan, ammatin ar-
voperustan ja tehtyjen so-
pimusten mukaisesti 
 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita ja aikatauluja 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, sopimuksia ja sää-
döksiä sekä aikatauluja 

toimii työyhteisön arvojen, tavoit-
teiden, eettisten ohjeiden, sopi-
musten ja säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky  
 
Arvioidaan terveyttä yllä-
pitävää ja turvallista toi-
mintaa sekä toimintaky-
vyn ylläpitoa 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työyhteisön ohjeita 
ja ottaa työssään huomioon 
työyhteisön jäsenten ja työ-
ympäristön turvallisuuden 

noudattaa työyhteisön ohjeita ja 
ottaa työssään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja työympäristön 
turvallisuuden 

varmistaa turvallisuuden oh-
jeiden mukaisesti  

varmistaa turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja tie-
dottaa havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää turvallisesti suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetelmiä 

käyttää turvallisesti suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetelmiä 

työskentelee pääsääntöisesti 
ergonomisesti oikein. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomioon er-
gonomian. 

 
 
AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista dokumentoi-
daan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaamisen ta-
sosta. 
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2.4.11.2 TYÖPAIKKANA KAUNEUSHOITOLA  
(paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) 
 

5-15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• valita oman kiinnostuksen kohteensa kauneudenhoitoalalla erikoistumisen tueksi 
• hyödyntää omia vahvuuksiaan valitsemallaan erikoisosaamisen alueella 
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 
• arvioida työtään ja sen tuloksia. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 

• Perehtyminen oman kiinnostuksen perusteella valittuun kohteeseen kauneudenhoitoalalla 
• Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen ammatillisen osaamisen syventämiseksi 

 
Oppimisympäristöt:  

• Oppilaitos, työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat:  

• Kontaktiopetus, itsenäinen työ/opiskelu, työssäoppiminen 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Edeltävyysopintoina tutkinnon osan Ihon hoito opinnot. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä työ- 
ja teoriatehtävissä, asiakaspalvelussa ja työssäoppimisessa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Tutkinnon osan arvosanassa painottuu ammattiosaami-
sen näytön arvosana. Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kirjallinen työ (op-
pimispäiväkirja), työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö. 
 
Ammattiosaamisen näyttö  
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valitsemassaan hoitopalvelussa. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvi-
oinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi  
Opiskelija analysoi edistymistään osaamisessaan opintojen aikana. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ja Kosmetologin osaamisalan Työpaikkana kauneushoitola 15 osp tutkinnon 
osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa kosmetologina ammattiosaamisen näytössä kauneudenhoitoalan toimintaympäris-
tössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Opiskelija esittää lausekkeen näyttösuunnitelmassa (yksilöllinen lauseke). 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella tai työpaikalla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
  (x) Alan opettaja(t) 
  (x) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön 
sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteel-
lisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu, 
työsuorituksen arviointi ja 
oman toiminnan kehittä-
minen 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

suunnittelee oman työnsä suunnittelee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia töitä ja tehtä-
viä 

arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa ja selviytyy uu-
sista ja muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi työnsä onnistumista, 
perustelee arviotaan ja arvioi 
sekä kehittää työskentelyta-
pojaan ja työympäristöään 

 
Työkokonaisuuden to-
teuttaminen, itsenäisyys 
ja vastuullisuus 

toimii tutuissa työtehtävissä ottaa huomioon työskente-
lyssään työnsä kokonaisuu-
den (esim. mistä alkaa, mihin 
päättää ja mitä välineitä ym. 
työssä tarvitaan) 

ottaa huomioon työnsä koko-
naisuuden, toimintaympäris-
tönsä ja oman työnsä osana 
sitä 

työskentelee siten, että työn 
lopputulos on hyväksyttä-
vissä työn suunnitelman tai 
laatutavoitteiden mukaisesti 

työskentelee siten, että työn 
lopputulos sisältää työtehtä-
vän erityisvaatimuksia 

työskentelee työpaikan eri-
tyisvaatimusten mukaisesti 
siten, että työn lopputulos on 
tavoitteiden mukainen  

tarvitsee työvaiheissa etene-
misessä ajoittaista ohjausta 

etenee sujuvasti työvai-
heesta toiseen 

etenee työssään järjestel-
mällisesti ja sujuvasti sovit-
taen työnsä työympäristön 
muuhun toimintaan 

noudattaa työohjeita, työ-
aikoja, sopimuksia sekä neu-
vottelee poikkeamista. 

tekee annetut tehtävät oma-
toimisesti ja huolehtii työteh-
tävistään alusta loppuun ja 
vastaa omasta työosuudes-
taan. 

tekee omalla vastuualueel-
laan omatoimisesti muitakin 
kuin annettuja työtehtäviä. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
 

käyttää työhönsä liittyviä 
keskeisimpiä työmenetelmiä, 
työvälineitä ja materiaaleja 
toistuvissa työtilanteissa, 
mutta tarvitsee joidenkin 
osalta ohjausta  

käyttää työhönsä liittyviä työ-
menetelmiä, työvälineitä ja 
materiaaleja omatoimisesti 
toistuvissa työtilanteissa. 

valitsee työhönsä sopivim-
mat työmenetelmät, työväli-
neet ja materiaalit ja käyttää 
niitä sujuvasti vaihtelevissa 
työtilanteissa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
 

käyttää tavallisimpien mene-
telmien, välineiden ja materi-
aalien käytön perustana ole-
vaa tietoa toistuvissa työti-
lanteissa  mutta tarvitsee oh-
jausta tiedon hankinnassa ja 
soveltamisessa. 

hankkii ja soveltaa työssä 
tarvittavaa tietoa omatoimi-
sesti. 

soveltaa tietoa työssään 
vaihtelevissa työtilanteissa ja 
perustelee työhön liittyviä 
ratkaisujaan hankkimansa 
tiedon pohjalta. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

 

suunnittelee työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

suunnittelee oman työnsä ja 
arvioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa 

suunnittelee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
sekä perustelee arviotaan 
 
arvioi ja kehittää työskentely-
tapojaan ja työympäristöään 
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arvioi työnsä onnistumista ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 

kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen pohjalta 

selviytyy tutuista tilanteista, 
mutta muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarvitsee ohjausta 
ja tukea 

selviytyy muuttuvista ja valin-
tatilanteista tilanteista oma-
aloitteisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa it-
senäisesti, tilanteeseen sopi-
vasti ja löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia toimintatapoja 

 
Vuorovaikutus ja yhteis-
työ  
 
 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- ja työyhteisössään  

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi asiansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja  

tekee työyhteisössä vastuul-
laan olevat tehtävät, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

tekee omatoimisesti työyhtei-
sössä vastuullaan olevat teh-
tävät  

toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisön ja ryh-
män jäsenenä 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja ryhmässä ja pyytää tarvi-
tessaan apua muilta 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja ryh-
mässä 

tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän 

Ammattietiikka 
 
 
 
 
 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita ja aikatauluja 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, sopimuksia ja sää-
döksiä sekä aikatauluja 

toimii työyhteisön arvojen, ta-
voitteiden, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa ti-
lanteissa sekä noudattaa ai-
katauluja 

 
Terveys,  
turvallisuus ja toiminta-
kyky  
 
 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvallisuu-
den 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvallisuu-
den 

varmistaa turvallisuuden oh-
jeiden mukaisesti  

varmistaa turvallisuuden varmistaa turvallisuuden ja 
tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä 

käyttää turvallisesti suo-
jaimia, työvälineitä ja työme-
netelmiä 

käyttää turvallisesti suo-
jaimia, työvälineitä ja työme-
netelmiä 

työskentelee pääsääntöisesti 
ergonomisesti oikein. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian. 

 
 
AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista doku-
mentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä sekä osaa-
misen tasosta. 
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