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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: 

Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.1.1 HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT 35 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet  

 suunnitella ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn 

 suunnitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä 

 pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla 

 hieroa hiuspohjan 

 tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan 

 ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä 

 ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa 

 hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä 

 käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita 

 muotoonkuivata asiakkaan hiukset  

 ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin 

 suositella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 

 hankkia tietoa eri lähteistä  

 ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden  

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen 

 arvioida omaa työtään 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Opintojaksot:  

 
6 osp Hiusten pesu- ja hoitokäsittelyt  
9 osp Hiusten leikkaamisen perusrakenteet  
10 osp Harjaantuminen hiusten leikkaamisessa, yhdistelmärakenteet  
10 osp Soveltaminen hiusten leikkaamisessa, tekniikat ja välineet  
 

OPINTOJAKSOT  

6 osp Hiusten pesu- ja hoitokäsittelyt  9 osp Hiusten leikkaamisen perusrakenteet  

 
Keskeiset sisällöt: 

 hiuksen rakenne ja kasvuvaiheet 

 pesu- ja hoitotuotteet 

 työvälineet ja laitteet laitteet 

  hiusten peseminen 

 hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu 
ja toteutus 

 hiuspohjan hieronta 

 hiusten muotoonkuivaus 

 ravitsemus ja terveelliset elämäntavat osana 
hiusten hoitoa 

 
Keskeiset sisällöt:  

 hiusten leikkaamisen työvälineet 

 hiusten leikkaamisen käsitteet 

 kaavapiirustus, leikkausrakenteet (ehjä rakenne, ta-
samittainen kerrostus, porrastettu rakenne, kasvava 
kerrostus)  

 ergonomia ja työturvallisuus 

 hygienia 

 iho- ja hiussairaudet 
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 ergonomia ja työturvallisuus 

 hygienia 
 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet sekä verkko-opiskelu 

Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet sekä verkko- opiskelu  

10 osp Harjaantuminen hiusten leikkaamisessa, yh-
distelmärakenteet  

10 osp Soveltaminen hiusten leikkaamisessa, tekniikat 
ja välineet  

 
Keskeiset sisällöt:  

 muoto- oppi hiusten leikkaamisessa 

 yhdistelmärakenteet 

 asiakaspalvelu 

 hiustenleikkauksen suunnittelu ja toteutus 

 ergonomia ja työturvallisuus 

 hygienia 

 ammattietiikka 

 kestävä kehitys 

 kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppimi-
nen 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

 tyylin suunnittelu ja toteutus muoti huomioiden 

  parran ajaminen, muotoilu ja värjäys 

 tuotemyynti ja kotihoidon ohjaus 

 ergonomia ja työturvallisuus 

 hygienia 

 ammattietiikka 

 kestävä kehitys 

 kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 tiedonhaku eri lähteistä  
 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:   
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppiminen 
(sisältää kirjallisen tehtävän tietoperustasta sekä ammatti-
osaamisen näytön)  

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, harjoitustöihin 
ja asiakastöihin.  
 

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. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen 
näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka toteutetaan noin neljän päivän aikana. Opiskelija osoittaa hiusten leikkaamisen ja 
partakäsittelyjen ammattitaitonsa tekemällä asiakkaille hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä 
partakäsittelyjä asiakkaalle soveltuvasti, monipuolisilla tekniikoilla ja perustellen valintojaan. Työt tehdään asiakaspalvelu-
tilanteessa parturi-kampaamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäris-
tössä. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia (esimerkiksi 
hiustenleikkauksia sekä mies että naisasiakkaalle sekä vähintään yksi partakäsittely ja hoitokäsittely) 
 
Muu osaamisen arviointi:  
Työsalityöskentely 
Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija osoittaa hallitsevansa työssä tarvittavan tietoperustan kirjallisen tehtävän 
avulla (hiuksen ja ihon rakenne, hiuksen kasvuvaiheet, iho- ja hiussairaudet, ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutus, 
tyylin tulkinta ja muoto-oppi sekä leikkauksen perusrakenteet/tekniikat). Kirjallinen tehtävä tulee olla hyväksytysti suori-
tettu. Alakohtainen kielitaito testataan oppilaitoksessa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka toteutetaan noin neljän päivän aikana. Opiskelija osoittaa hiusten leikkaamisen ja 
partakäsittelyjen ammattitaitonsa tekemällä asiakkaille hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä 
partakäsittelyjä asiakkaalle soveltuvasti, monipuolisilla tekniikoilla ja perustellen valintojaan. Työt tehdään asiakaspalvelu-
tilanteessa parturi-kampaamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäris-
tössä. Työtä tehdään niin laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia (esimerkiksi 
hiustenleikkauksia sekä mies että naisasiakkaalle sekä vähintään yksi partakäsittely ja hoitokäsittely) 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
 Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä, hiusten leikkauksia sekä partakäsittelyjä asiakkaille. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Parturi-kampaamo tai muu mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaava ympäristö 
 

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, 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 §. 
 

  



6 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hiusalan perustutkinto 

 

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 

Hiusten ja hiuspohjan hoi-
tokäsittelyn suunnittelu 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsittelyn  
 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsittelyn 
asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee hiusten ja hius-
pohjan hoitokäsittelyn itse-
näisesti ja asiakkaan tarpei-
den mukaisesti 

Hiusten leikkaus- ja parta-
käsittelyn suunnittelu 

tekee toteuttamiskelpoisia 
hiusten leikkaus- ja partakä-
sittelysuunnitelmia ja noudat-
taa työohjeita 

tunnistaa erilaisten hiusten 
leikkauksien ja partakäsit-
telyjen mahdollisuudet ja 
ottaa huomioon asiakkaan 
toiveita 

ottaa suunnittelussaan huo-
mioon hiusten ja partakäsit-
telyjen sekä muodin tarjoa-
mat mahdollisuudet suh-
teessa asiakkaan toiveisiin ja 
tyyliin 

Hiusten peseminen pesee hiukset työn vaati-
malla tavalla 

pesee hiukset asiakkaan 
tarpeen mukaisesti 

pesee hiukset asiakkaan tar-
peen mukaisesti ja tuotetun-
temustaan hyödyntäen 

Hiusten ja hiuspohjan hoi-
taminen 
 
 

hoitaa hiukset ja hiuspohjan 
työsuunnitelman mukaan 
 

hoitaa hiukset ja hiuspoh-
jan tuotetuntemustaan hyö-
dyntäen ja edeten sujuvasti 
työvaiheesta toiseen 
 

hoitaa hiukset ja hiuspohjan 
asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti ja itsenäisesti sekä pe-
rustelee tuote- ja laitevalin-
nat 

Hiuspohjan hieronnan hal-
linta 
 
 
 

hieroo hiuspohjaa  
 

valitsee sopivan hieronta-
tekniikan hoitokäsittelyn 
perusteella ja asiakkaan 
hoitotarpeen mukaan 
 

soveltaa oppimiaan hieronta-
tekniikoita asiakkaan hoito-
tarpeen mukaan  
 

Hiusten leikkaaminen  leikkaa hiukset myyntikelpoi-
sesti käyttäen perusraken-
teita (ehjä ja porrastettu ra-
kenne, tasamittainen ja li-
sääntyvä kerrostus sekä 
saksi-kampatekniikka) ja 
noudattaa työohjeita 

leikkaa hiukset suunnitel-
man mukaisesti käyttäen 
perusrakenteita tai niiden 
yhdistelmiä 

leikkaa hiukset  suunnitel-
man mukaan ja asiakkaalle 
soveltuvasti ja perustelee va-
lintojaan, käyttää monipuoli-
sia tekniikoita 

Hiusten kuivaaminen ja 
viimeistely 

muotoonkuivaa ja viimeis-
telee hiukset  

kuivaa hiukset muotoon 
käyttäen tarvittavia muotoi-
lutuotteita 

kuivaa hiukset muotoon käyt-
täen muotoilu- ja viimeistely-
tuotteita sekä perustelee va-
lintojaan 

Parran muotoileminen ja 
parranajo 

muotoilee ja ajaa parran oh-
jattuna 

muotoilee ja ajaa parran 
työsuunnitelman mukai-
sesti ja omatoimisesti 

muotoilee ja ajaa parran itse-
näisesti ja asiakkaalle sovel-
tuvasti ja perustelee hänelle 
valintojaan 

Asiakaspalvelu ja asiak-
kaan ohjaaminen 
 

palvelee asiakasta ystävälli-
sesti ja ohjaa asiakasta koti-
hoitotuotteiden käytössä 

esittelee asiakkaalle koti-
hoitotuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakkaan 
tarpeen mukaan 

myy asiakkaalle kotihoito-
tuotteita ja ohjaa niiden käy-
tössä asiakkaan tarpeen mu-
kaan ja suosittelee lisäpalve-
luja  

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

suhtautuu myönteisesti työ-
turvallisuuteen, välttää ris-
kejä ja ylläpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä työssään  

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta ja 
toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn 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 yl-

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökohdat 
sekä ylläpitää asiakkaan 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomion 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
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läpitää asiakkaan sekä työ-
ympäristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergonomi-
suutta tutuissa tilanteissa 

sekä työympäristön turvalli-
suutta, hygieenisyyttä ja er-
gonomisuutta 

kohdat, asiakkaan ja työym-
päristön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa yllättä-
vissäkin tilanteissa 

Itsearviointi ja ajan käyttö 
 
 

arvioi leikkauksen ja partakä-
sittelyn lopputulosta ja omaa 
työtään, noudattaa yleensä 
käsittelyyn varattua aikaa. 
 

arvioi leikkauksen ja parta-
käsittelyn lopputulosta ja 
omaa työtään lähes realis-
tisesti ja oma-aloitteisesti, 
noudattaa käsittelyyn va-
rattua aikaa. 
 

arvioi leikkauksen ja partakä-
sittelyn lopputulosta ja omaa 
työtään realistisesti ja perus-
tellen suhteessa suunnitel-
maan, noudattaa käsittelyyn 
varattua aikaa, kehittää työs-
kentelytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Leikkaus- tai parrana-
jotekniikoiden hallinta 

valitsee leikkauksessa /par-
takäsittelyssä käytettävät pe-
rustekniikat ja/tai ohennus-
menetelmät ohjattuna 

toteuttaa leikkauksen/par-
takäsittelyn työhön sopi-
valla leikkaus-, ohennus- 
tai ajotekniikalla 

toteuttaa leikkauksia/ parta-
käsittelyjä monipuolisilla ja 
asiakkaalle soveltuvilla tek-
niikoilla ja perustelee valinto-
jaan 

Työvälineiden käytön hal-
linta 

käyttää hoitokäsitte-
lyissä/leikkauksessa/partakä-
sittelyssä tarvittavia tavalli-
simpia välineitä  

valitsee hoitokäsitte-
lyyn/leikkaukseen/partakä-
sittelyyn sopivat työvälineet 
ja käyttää niitä 

käyttää hoitokäsittelyn/leik-
kauksen/ partakäsittelyn lop-
putuloksen kannalta perus-
teltuja työvälineitä 

Tuotteiden käytön hallinta valitsee ja käyttää  
hoitokäsittelyssä/leikkauk-
sessa/partakäsittelyssä tar-
vittavia tuotteita, selvittää 
tuotteiden sopivuuden asiak-
kaalle ohjeen mukaan 

valitsee ja käyttää  
hoitokäsittelyssä/leikkauk-
sessa/partakäsittelyssä tar-
vittavia tuotteita, selvittää 
tuotteiden sopivuuden asi-
akkaalle 

valitsee ja käyttää monipuoli-
sesti ja asiakkaalle soveltu-
vasti hoitokäsittelyssä/leik-
kauksessa/partakäsittelyssä 
tarvittavia tuotteita, peruste-
lee käytön edut sekä sopi-
vuuden asiakkaalle 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen  

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein onnet-
tomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa. 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työyhteisös-
sään huomioon työyhteisön 
muut jäsenet. 

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

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Hiusten ja hiuspohjan laa-
dun ja kunnon määrittely 
 
 

määrittelee hiusten ja hius-
pohjan kunnon ja laadun 
sekä tunnistaa ne hiuspohjan 
muutokset, jotka vaativat 
muun asiantuntijan hoitoa 
 

määrittelee asiakkaan hius-
ten ja hiuspohjan laadun ja 
kunnon sekä ohjaa asiak-
kaan tarvittaessa muun 
asiantuntijan hoitoon 
 

 

määrittelee itsenäisesti asi-
akkaan hiusten ja hiuspohjan 
laadun ja kunnon sekä eri 
hoitomahdollisuudet ja selvit-
tää mahdolliset ongelmien 
syyt asiakkaan kanssa ja oh-
jaa hänet tarvittaessa asian-
tuntijan hoitoon 

Hiuksen rakenteen ja kas-
vuvaiheiden huomioon ot-
taminen  
 

ottaa hiuksen rakenteen ja 
kasvuvaiheet huomioon hius-
ten ja hiuspohjan hoitokäsit-
telyssä 
 

hankkii ja hyödyntää  oma-
toimisesti tietoa hiuksen ra-
kenteesta ja kasvuvai-
heista hoidon suunnitte-
lussa ja työskentelyssä 

hallitsee hiuksen rakenteen 
ja kasvuvaiheiden tietoperus-
tan ja soveltaa monipuoli-
sesti tietoaan hoitokäsitte-
lyissä 

Tuotteiden tunteminen ja 
niiden 
vaikutuksen huomioon ot-
taminen hiusten ja hius-
pohjan hoidossa  
 

ottaa tavallisimpien 
hoitotuotteiden toimintaperi-
aatteita huomioon hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsittelyssä 
 

 

ottaa hoitotuotteiden toimin-
taperiaatteet ja niiden ylei-
simmät ainesosat 
huomioon hiusten ja hius-
pohjan hoitokäsittelyissä 

perustelee valitsemansa hoi-
totuotteet ottaen huomioon 
asiakkaan hiusten ja hius-
pohjan hoitotarpeet sekä 
mahdolliset allergiat, tuottei-
den vaikuttavat ainesosat ja 
niiden toimintaperiaatteet   

Leikkausten ja partakäsitte-
lyjen ammattikäsitteiden 
hallinta 

käyttää ohjeen mukaan am-
mattikäsitteitä työn suunnitte-
lussa  

ilmaisee suunnittelemansa 
leikkauksen/parta- käsittelyn 
ammattikäsittein 

ilmaisee suunnittelemansa 
työn käyttäen sujuvasti am-
mattikäsitteitä 
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Asiakkaan tyylin tukemi-
nen, muoto-opin ja muodin 
huomioon ottaminen 

käyttää asiakkaan tyyliin liit-
tyvää tietoa ohjeen mukaan, 
osoittaa kiinnostusta muotiin 

hankkii ja soveltaa tyyliin ja 
muotoon liittyviä tietoja hius-
ten leikkauksissa/ partakäsit-
telyissä ja valitsee leikkaus-
/parta-käsittelymallin asiak-
kaalle soveltuvasti, tulkitsee 
ja toteuttaa ajankohtaista 
muotia 

perustelee leikkaus-/partakä-
sittelymallien valintaan johta-
neita päätöksiä asiakkaan 
persoonallisten ominaisuuk-
sien ja muoto-opillisten seik-
kojen perusteella, soveltaa 
perustellusti vallitsevaa muo-
tia ottaen huomioon asiak-
kaan toiveet 

Ravinnon ja terveellisten 
elintapojen vaikutusten 
huomioon ottaminen hius-
ten ja hiuspohjan hyvin-
vointiin 

ottaa ohjattuna huomioon ra-
vinnon ja terveellisten elinta-
pojen vaikutukset hiusten ja 
hiuspohjan hyvinvointiin 

ottaa huomioon ravinnon ja 
terveellisten elintapojen vai-
kutukset hiusten ja hiuspoh-
jan hyvinvointiin  

soveltaa hoitotilanteessa tie-
touttaan ravinnon ja terveel-
listen elintapojen vaikutuk-
sesta hiusten ja hiuspohjan 
hyvinvointiin  

Tiedon hankinta hankkii työskentelynsä tueksi 
tietoa tavallisimmista hiusa-
lan tietolähteistä ja pystyy 
hyödyntämään sitä ohjeen 
mukaan, hakee ohjeen mu-
kaan tietoa tuotteiden mah-
dollisista haitallisista vaiku-
tuksista 

hankkii tietoa eri tietoläh-
teistä työskentelynsä tueksi 
ja hyödyntää sitä, hakee tie-
toa ja tuntee tuotteiden mah-
dollisia haitallisia vaikutuksia 

hankkii työskentelynsä tueksi 
itsenäisesti tietoa ammatti- ja 
muotilehdistä ja sähköisistä 
viestimistä ja soveltaa sitä 
työskentelyynsä asiakkaan 
toiveiden mukaisesti, selvit-
tää itsenäisesti käytettävien 
tuotteiden mahdollisia haitta-
vaikutuksia 

tunnistaa, arvioi ja esittelee 
ohjattuna keskeisen ammatil-
lisen osaamisensa ja amma-
tilliset vahvuutensa 
 
 

tunnistaa, arvioi ja esittelee 
suunnitelmallisesti sekä loo-
gisesti keskeisen ammatilli-
sen osaamisensa ja amma-
tilliset vahvuutensa 
 

tunnistaa, arvioi ja esittelee 
suunnitelmallisesti, loogi-
sesti, persoonallisesti ja luo-
vasti keskeisen ammatillisen 
osaamisensa ja ammatilliset 
vahvuutensa 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä 
 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palvelutilan-
teen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

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

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 
 

palvelee asiakkaita ruotsin 
kielellä, hoitaa palvelutilan-
teen suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palvelutilan-
teesta yhdellä vieraalla kie-
lellä 

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

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti yh-
dellä vieraalla kielellä  

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla kie-
lellä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä, hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti toi-
sella kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä  
 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä muulla kie-
lellä 

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

palvelee asiakkaita koulutuskie-

len lisäksi suomen tai ruotsin 

kielellä sekä hoitaa palvelutilan-

teen joustavasti yhdellä muulla 

kielellä 

Estetiikan ja kestävän kehi-
tyksen huomioon ottami-
nen työssä 
 
 

työskentelee ohjatusti alan 
esteettisten periaatteiden 
mukaisesti (esim. työympä-
ristön viihtyisyys tai työn lop-
putuloksen ulkonäköön vai-
kuttavat tekijät) 

työskentelee alan esteettis-
ten periaatteiden, esim. työ-
ympäristön viihtyisyyden tai 
työn lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien tekijöiden 
mukaisesti  
 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään alan esteettisiä pe-
riaatteita, toimii esim. työym-
päristön viihtyisyyteen tai 
työn lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien tekijöiden 
edistämiseksi  

noudattaa ohjatusti amma-
tissa vaadittavia kestävän 
kehityksen mukaisia työ- ja 
toimintatapoja. 

noudattaa alalla vaadittavia 
kestävän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintatapoja. 

noudattaa itsenäisesti alalla 
vaadittavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toiminta-
tapoja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita. 
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

hankkii tietoa ja suunnittelee 
ja arvioi omaa työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 
 

hankkii tietoa, suunnittelee 
oman työnsä ja arvioi 
työnsä onnistumista työn 
kuluessa, on halukas oppi-
maan uutta, toimii saa-
mansa palautteen mukai-
sesti, selviytyy muuttuvista 
ja valintatilanteista oma- 
aloitteisesti 
 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee it-
senäisesti vastuullaan olevia 
tehtäviä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielellään 
uutta, toimii erilaisissa tilan-
teissa itsenäisesti ja käyttää 
vaihtoehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia kehitty-
miselleen 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- ja työyhteisössään, te-
kee vastuullaan olevat tehtä-
vät, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta, pystyy toimimaan 
erilaisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryhmässä ja 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta  

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa (esim. op-
pimis- ja työyhteisössään) 
tilanteen vaatimalla tavalla, 
tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja ryh-
män jäsenenä, toimii eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryhmässä 
 

ilmaisee selkeästi asiansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja, toimii vas-
tuullisesti, yhteistyökykyisesti 
ja tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa ja työryh-
män jäsenenä, tukee ja aut-
taa muita sekä ottaa työs-
sään huomioon seuraavan 
vaiheen työntekijän 
 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, työpaikan sopimuk-
sia ja säädöksiä ja aikatau-
luja 
 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatauluja 
 

toimii opiskelu- ja työyhtei-
sön arvojen, tavoitteiden, 
eettisten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

 Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille, käyttää turvallisesti 
ohjeen mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä, työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti.  
 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvalli-
suuden, varmistaa työväli-
neiden ja materiaalien tur-
vallisuuden, työskentelee 
ergonomisesti.  
 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvallisuu-
den, tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan vaaroista ja 
riskeistä, käyttää turvallisia, 
sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä ot-
taen huomioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään ja suunnitella opintonsa ja sitoutua opiske-
luun, jolloin hänen on tiedettävä tutkintoon sisältyvät opinnot ja valinnaisuus. Opiskelija osaa seurata opintosuoritusten 
kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnittelulle. Hän osaa hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuk-
sissa. Opiskelijaryhmää rohkaistaan keskinäiseen vuorovaikutukseen ja tuetaan ryhmäytymistä yhteistyötehtävien avulla. 
Tutustutaan yhdessä ryhmän oikeuksiin, vastuisiin ja velvollisuuksiin. Käsitellään yhdessä erilaisia oppimistyylejä ja testa-
taan oppimisvalmiuksia. Opiskelija perehtyy tutkinnon osan tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja -kriteereihin. Hän pe-
rehtyy työssäoppimisjaksojen tavoitteisiin ja näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin.  
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2.1.2 KAMPAUKSET JA EHOSTUS 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikoilla 

 pestä asiakkaan hiukset  

 viimeistellä kampaukset 

 käyttää kampauksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja 

 kiinnittää hiuslisän/valkin tai koristeen 

 suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia  

 käyttää ehostuksessa tarvittavia tuotteita ja työvälineitä 

 ottaa huomioon muodin kampauksia ja ehostuksia suunnitellessaan 

 ottaa huomioon muoto-opin kampauksissa ja ehostuksissa 

 suositella ja myydä asiakkaalle kampaukseen ja ehostukseen sopivia kotihoitotuotteita ja ohjata niiden käytössä 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 hankkia tietoa eri lähteistä 

 ottaa huomioon yrittäjyyden ja vastuullisuuden toiminnassaan  

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen 

 arvioida omaa työtään. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Opintojaksot:  
 
10 osp Kampausten perusteet  
10 osp Juhlakampaukset (7osp) ja ehostus(3osp)  
 

OPINTOJAKSOT  

10 osp Kampausten perusteet 10 osp Juhlakampaukset (7osp) ja ehostus(3osp) 

 
Keskeiset sisällöt:  

 kampaamisen työvälineet, tuotteet ja materiaalit  

 kampausten ammattikäsitteet  

 hiusten pesu työn vaatimalla tavalla 

 kampausten suunnittelu ja toteutus asiakkaille 
eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikoilla (föön, 
rullat, raudat ja kihartimet, painaminen, sormiki-
harat)  

 kampausten luonnostelu, pohjatyöt eri teknii-
koilla ja viimeistely  

 muodin, muoto-opin ja asiakkaan tyylin huomi-
oonottaminen kampauksia suunniteltaessa 

  asiakaspalvelu ja asiakasohjaus (kampauksiin 
sopivien kotihoitotuotteiden suosittelu, käytöno-
pastus ja myynti) 

 yrittäjyyden ja vastuullisuuden huomioonottami-
nen työssään  

 työturvallisuuden huomioiminen, ergonomisen, 
terveellisen, hygieenisen ja turvallisen työympä-
ristön ylläpitäminen 

 työympäristöön liittyvien vaarojen tunnistaminen, 
ennakoiminen ja niiltä suojautuminen 

 
Keskeiset sisällöt:  

 juhlakampausten suunnittelu ja toteutus erimittaisiin 
hiuksiin erilaisilla tekniikoilla 

 hiuslisän, valkin ja hiuskoristeiden kiinnittäminen 

 ehostuksessa tarvittavat tuotteet ja työvälineet, 

 ehostuksen työvälineiden huolto ja hygienia, 

 erilaisten ehostusten suunnittelu ja toteutus erilaisiin 
tilanteisiin (päivä- ja juhlaehostus) 

 muodin, muoto-opin ja asiakkaan tyylin huomioonot-
taminen juhlakampauksia ja ehostuksia suunnitelta-
essa 

 asiakaspalvelu ja asiakasohjaus (ehostuksiin sopi-
vien kotihoitotuotteiden suosittelu, käytönopastus ja 
myynti) 

 yrittäjyyden ja vastuullisuuden huomioonottaminen 
työssään 

 työturvallisuuden huomioiminen,  

 ergonomisen, terveellisen, hygieenisen ja turvalli-
sen työympäristön ylläpitäminen 

 työympäristöön liittyvien vaarojen tunnistaminen, 
ennakoiminen ja niiltä suojautuminen 

 tiedonhankinta eri lähteistä  



11 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hiusalan perustutkinto 

 

 tiedonhankinta eri lähteistä 

 ammattietiikka  

 kestävä kehitys                                                                                                                                                             
 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppimi-
nen  

 ammattietiikka 

 kestävä kehitys 

 
Oppimisympäristöt: 
Oppilaitos ja hiusalan yritys 

 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppiminen 
(sisältää kirjallisen tehtävän tietoperustasta sekä ammatti-
osaamisen näytön) 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja 
 

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. 
Oppimisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, harjoitustöihin ja asiakastöihin. 

 

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. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö:  

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä joka suoritetaan noin kolmen päivän aikana. Opiskelija osoittaa kam-
paamisen ja ehostamisen ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakkaille vähintään kolme kampausta eripi-
tuisiin hiuksiin (lyhyt, puolipitkä ja pitkä) käyttäen erilaisia soveltuvia työvälineitä ja monipuolisia tekniikoita (föön- ja rauta-
tekniikalla sekä rulla-, sormikihara- tai painotekniikalla), kiinnittämällä kampaukseen koristeen tai hiuslisän tai valkin sekä 
suunnittelemalla ja toteuttamalla päivä- ja juhlaehostuksen. Työt tehdään asiakaspalvelutilanteessa parturi-kampaamossa 
tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin laajasti, että 
ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.   
 
Muu osaamisen arviointi: 

Työsalityöskentely 
Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija osoittaa hallitsevansa työssä tarvittavan tietoperustan kirjallisen tehtävän 
avulla (muoto-oppi, kampaamisen ja ehostuksen tekniikat ja työvälineet sekä tuotetuntemus, ergonomia, hygienia ja työ-
turvallisuus). Kirjallinen tehtävä tulee olla hyväksytysti suoritettu.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Kampaukset ja ehostus 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja 

arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä joka suoritetaan noin kolmen päivän aikana. Opiskelija osoittaa kam-
paamisen ja ehostamisen ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakkaille vähintään kolme kampausta eripi-
tuisiin hiuksiin (lyhyt, puolipitkä ja pitkä) käyttäen erilaisia soveltuvia työvälineitä ja monipuolisia tekniikoita (föön- ja rauta-
tekniikalla sekä rulla-, sormikihara- tai painotekniikalla), kiinnittämällä kampaukseen koristeen tai hiuslisän tai valkin sekä 
suunnittelemalla ja toteuttamalla päivä- ja juhlaehostuksen. Työt tehdään asiakaspalvelutilanteessa parturi-kampaamossa 
tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin laajasti, että 
ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Juhla- ja päiväkampauksia sekä ehostuksia asiakkaille 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Parturi-kampaamo tai muu mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaava ympäristö 
 

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, 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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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 

Kampauksen ja 
ehostuksen suunnittelemi-
nen 

tekee toteuttamiskelpoisia 
kampaus- ja ehostussuunni-
telmia ja noudattaa työoh-
jeita 
 

tunnistaa erilaisten kam-
pauksien ja ehostusten 
mahdollisuudet ja ottaa 
huomioon asiakkaan toi-
veita 

ottaa huomioon hiusten ja 
muodin tarjoamat mahdolli-
suudet suhteessa asiakkaan 
toiveisiin ja tyyliin 

Hiusten peseminen pesee hiukset työn vaati-
malla tavalla  

pesee hiukset työn vaati-
malla tavalla ja ottaen huo-
mioon asiakkaan hiusten 
laadun 

pesee hiukset työn vaati-
malla tavalla ja ottaen huo-
mioon asiakkaan hiusten laa-
dun ja hyödyntäen tuotetun-
temustaan 

Kampauksen toteuttaminen 
 

toteuttaa kampauksen suun-
nitelman mukaisesti 
 

luonnostelee, tekee pohja-
työn ja muotoonkampaa 
hiukset asiakkaalle soveltu-
vasti   

toteuttaa kampauksia luo-
vasti, monipuolisesti ja asiak-
kaalle soveltuvasti sekä pe-
rustelee valintojaan 

Kampauksen viimeistelemi-
nen 

viimeistelee kampauksen 
suunnitelman mukaisesti 

viimeistelee kampauksen 
asiakkaalle soveltuvasti 

viimeistelee kampauksen 
monipuolisesti ja asiakkaalle 
soveltuvasti sekä perustelee 
valintojaan 

Ehostus toteuttaa ehostuksen (päivä- 
ja juhlaehostuksen) suunni-
telman mukaan 

toteuttaa ehostuksen asi-
akkaalle soveltuvasti ja ta-
vallisimpia tekniikoita hyö-
dyntäen 

toteuttaa ehostuksen moni-
puolisilla tekniikoilla luovasti 
ja asiakkaalle soveltuvasti 
sekä perustelee valintojaan 

Asiakaspalvelu ja asiak-
kaan ohjaaminen 
 

palvelee asiakasta ystävälli-
sesti ja ohjaa häntä kotihoito-
tuotteiden käytössä 

esittelee asiakkaalle koti-
hoitotuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakaan tar-
peiden mukaisesti  

myy asiakkaalle kotihoito-
tuotteita ja ohjaa niiden käy-
tössä ja suosittelee lisäpal-
veluja  

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

suhtautuu myönteisesti tur-
valliseen toimintaan ja vält-
tää riskejä työssään, ylläpi-
tää ohjattuna toiminta- ja työ-
kykyä työssään  

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta 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 yl-
läpitää työympäristön turvalli-
suutta, hygieenisyyttä ja er-
gonomisuutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökohdat 
sekä ylläpitää työympäris-
tön turvallisuutta, hygieeni-
syyttä ja ergonomisuutta 

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

Itsearviointi ja ajan käyttö 
 
 

arvioi kampauksen ja ehos-
tuksen lopputulosta ja omaa 
työtään, noudattaa yleensä 
käsittelyyn varattua aikaa. 
 

arvioi kampauksen ja ehos-
tuksen lopputulosta ja 
omaa työtään lähes realis-
tisesti ja oma-aloitteisesti, 
noudattaa käsittelyyn va-
rattua aikaa. 
 

arvioi kampauksen ja ehos-
tuksen lopputulosta ja omaa 
työtään realistisesti ja perus-
tellen suhteessa suunnitel-
maan, noudattaa käsittelyyn 
varattua aikaa, kehittää työs-
kentelytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Kampaustekniikoiden hal-
linta 

toteuttaa kampauksia eripi-
tuisiin hiuksiin käyttäen pe-
rustekniikoita ohjeen mukaan 

toteuttaa kampauksia eripi-
tuisiin hiuksiin soveltuvilla 
tekniikoilla 
 

toteuttaa kampauksia eripi-
tuisiin hiuksiin monipuolisilla 
ja soveltuvilla tekniikoilla 
sekä perustelee valintojaan 
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(rullilla, föönillä, sormikiha-
roilla, painamalla ja raudoilla) 

 

Työvälineiden käytön hal-
linta 
 

käyttää kampauksissa ja 
ehostuksissa tavallisimpia 
työvälineitä ohjeen mukaan 

valitsee kampauksiin ja 
ehostuksiin sopivat työväli-
neet ja käyttää niitä 

käyttää kampauksiin ja ehos-
tuksiin monipuolisia ja loppu-
tuloksen kannalta perustel-
tuja työvälineitä 

Koristeen, hiuslisän tai val-
kin kiinnittäminen 

kiinnittää hiuksiin koristeen 
tai hiuslisän tai valkin tuke-
vasti ohjeen mukaan 

kiinnittää hiuksiin koristeen 
tai hiuslisän tai valkin tuke-
vasti ja asiakkaalle soveltu-
vasti 

kiinnittää hiuksiin koristeen 
tai hiuslisän tai valkin tuke-
vasti, huomaamattomasti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 

Tuotteiden käytön hallinta  
 

käyttää kampauksissa muo-
toilu- ja viimeistelytuotteita ja 
ehostukseen sopivia tuotteita 
ja valitsee niitä ohjeen mu-
kaan 

käyttää kampauksissa so-
pivia muotoilu- ja viimeiste-
lytuotteita ja ehostukseen 
sopivia tuotteita 

käyttää kampauksissa moni-
puolisesti ja asiakkaalle so-
veltuvasti muotoilu- ja vii-
meistelytuotteita, perustelee 
asiakkaalle kampaamista 
helpottavien ja tukevien tuot-
teiden käytön edut, käyttää 
ehostuksessa monipuolisesti 
asiakkaalle soveltuvia tuot-
teita, ottaa huomioon mah-
dolliset asiakkaan allergiat 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein onnet-
tomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa. 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työyhteisös-
sään huomioon työyhteisön 
muut jäsenet. 

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

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Asiakkaan tyylin tukeminen 
ja muoto-opin hyödyntämi-
nen 

käyttää asiakkaan tyylin tu-
kemiseen ja muoto-oppiin liit-
tyvää tietoa hiusten kam-
pauksissa  

käyttää tyyliin ja muotoon 
liittyviä tietoja hiusten kam-
pauksissa ja valitsee kam-
pausmallin asiakkaalle so-
veltuvasti 

perustelee kampausmallien 
valintaan johtaneita päätök-
siä tyylin ja muoto-opillisten 
seikkojen pohjalta 

Muodin huomioon otta-
minen  
 

hyödyntää hiusmuotia  kam-
pauksia tehdessään 
 

tulkitsee ja toteuttaa  hius-
muotia asiakkaan kam-
pauksessa 

soveltaa perustellusti  hius-
muotia ottaen huomioon asi-
akkaan toiveet 

Kampausten ammattikäsit-
teiden hallinta  

käyttää ohjatusti työssään 
ammattikäsitteitä 

käyttää ammattikäsitteitä 
työssään 

käyttää työssään ammattikä-
sitteitä tilanteeseen sopivasti 
ja sujuvasti 

Tiedon hankinta 
 

hankkii työskentelynsä tueksi 
tietoa tavallisimmista alan 
tietolähteistä ja pystyy hyö-
dyntämään sitä ohjeen mu-
kaan 
 

hankkii työskentelynsä tu-
eksi tietoa eri ammatti- ja 
muotilehdistä sekä sähköi-
sistä viestimistä ja hyödyn-
tää sitä 
 

hankkii itsenäisesti ja moni-
puolisesti työskentelynsä tu-
eksi tietoa ammatti- ja muoti-
lehdistä sekä sähköisistä 
viestimistä sekä soveltaa sitä 
työskentelyynsä asiakkaalle 
soveltuvasti 

työskentelee ohjatusti alan 
esteettisten periaatteiden 
(esim. työympäristön viihtyi-
syyden tai työn lopputulok-
sen ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden) mukaisesti 

työskentelee alan esteettis-
ten periaatteiden (esim. 
työympäristön viihtyisyyden 
tai työn lopputuloksen ulko-
näköön vaikuttavien tekijöi-
den) mukaisesti 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään alan esteettisiä pe-
riaatteita, esim. toimii työym-
päristön viihtyisyyteen tai 
työn lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien tekijöiden 
edistämiseksi 

noudattaa alalla vaadittavien 
kestävän kehityksen ohjeita 
ja toimintatapoja. 

noudattaa oma-aloitteisesti 
alalla vaadittavien kestä-
vän kehityksen ohjeita ja 
toimintatapoja. 

noudattaa itsenäisesti alalla 
vaadittavien kestävän kehi-
tyksen ohjeita ja toimintata-
poja ja tuo esille kehittämis-
tarpeita. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 
 

hankkii tietoa ja suunnittelee 
ja arvioi omaa työtään, mutta 

hankkii tietoa, suunnittelee 
oman työnsä ja arvioi 
työnsä onnistumista työn 
kuluessa, haluaa oppia 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee it-
senäisesti vastuullaan olevia 
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uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 
 

uutta, toimii palautteen mu-
kaisesti, selviytyy muuttu-
vista ja valintatilanteista 
oma- aloitteisesti 
 

tehtäviä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielellään 
uutta, toimii erilaisissa tilan-
teissa itsenäisesti ja käyttää 
vaihtoehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia kehitty-
miselleen  

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toiminnassaan, 
tekee vastuullaan olevat teh-
tävät ohjeen mukaan, 
pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja asiakaspalvelussa, 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta 

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa (esim. op-
pimistilanteissa, työyhtei-
sössä ja asiakaspalve-
lussa) tilanteen vaatimalla 
tavalla, tekee vastuullaan 
olevat tehtävät huolellisesti 
ja toimii ryhmän jäsenenä, 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 

ilmaisee selkeästi tavoitteen 
ja tuo rakentavasti esille eri-
laisia näkökantoja, 
toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa, 
tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijät 

Ammattietiikka 
 

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

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatauluja 
 

toimii opiskelu- ja työyhtei-
sön arvojen, tavoitteiden, 
eettisten ohjeiden sopimus-
ten ja säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 
 
 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille, käyttää turvallisesti 
ohjeen mukaan työvälineitä, 
työmenetelmiä ja suojaimia, 
työskentelee pääsääntöisesti 
ergonomisesti.  
 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja asiakkaiden sekä työym-
päristön turvallisuuden, 
varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  
työskentelee ergonomis-
esti.  

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja asiakkaiden sekä työym-
päristön turvallisuuden,  
tunnistaa vaaroja ja riskejä ja 
tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä, 
käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään ja suunnitella opintonsa ja sitoutua opiske-
luun. Opiskelija osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnittelulle. Hän osaa hakea tu-
kea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa.  Opiskelija perehtyy tutkinnon osan tavoitteisiin sekä arvioinnin koh-
teisiin ja -kriteereihin. Hän perehtyy työssäoppimisjaksojen tavoitteisiin ja näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin.  
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2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan 

 tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet  

 värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikoilla 

 vaalentaa ja raidoittaa hiuksia sekä poistaa väriä hiuksista  

 värjätä ripset sekä muotoilla ja värjätä kulmakarvat 

 suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen hiusten kotihoidossa  

 hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita 

 värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 

 ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen 

 soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään 

 arvioida omaa työtään 
 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
10 osp Värikäsittelyiden perusteet (to1osp) 
12 osp Hiusten värikäsittelyt (to 6 osp) 
8 osp Hiusten vaalennuskäsittelyt (to 4 osp) 
 

OPINTOJAKSOT  

Värikäsittelyiden perusteet 10 osp Hiusten värikäsittelyt 12 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 värjäyskäsittelyn suunnittelu ja toteutus asiak-
kaan hiuksiin 

 värjäyksen esi- ja jälkitoimenpiteet 

 värjäyksen perustekniikat 

 ripsien värjäys sekä kulmakarvojen muotoilu ja 
värjäys 

 kotihoitotuotteiden myynti ja asiakasohjaus väri-
käsiteltyjen hiusten kotihoidossa 

 väriopin yleiset periaatteet 

 erilaiset asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilan-
teet 

  ergonomia ja hygienia 

 terveellisyys ja turvallisuus, työhön ja työympä-
ristöön liittyvät terveyshaitat 

 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat: 
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppimi-
nen sekä alan koulutustilaisuudet ja messut, kirjallinen 
tehtävä (värjäyskäsittelyn suunnittelu- ja toteutus) 

 
Keskeiset sisällöt:  

 värjäyskäsittelyn suunnittelu ja toteutus asiakkaan 
hiuksiin ja partaan 

 värjäyksen esi- ja jälkitoimenpiteet 

 hiusten ja parran värjäys soveltavilla tekniikoilla 

 värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimin-
taperiaatteet (ihon ja hiuksen rakenteen tietojen 
hyödyntäminen) 

 terveellisten elintapojen ja yhteisön ihmissuhteiden 
sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpito 

 toiminnan turvallisuus ja vastuullisuus 
  
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 

 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppiminen 
sekä alan koulutustilaisuudet ja messut, kirjallinen tehtävä 
(värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet, ihon ja hiuksen 
rakenteen hyödyntäminen, hiusvärien aiheuttamat ärsytys- ja 
allergiareaktiot) 
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Hiusten vaalennuskäsittelyt 8 osp  

 
Keskeiset sisällöt:  

 värjäys- ja vaalennuskäsittelyn suunnittelu ja to-
teutus asiakkaan hiuksiin 

 vaalennustuotteet ja tekniikat (emäs/hapanvärin-
poisto, liuotinvärinpoisto, raitavärit)  

 väri- muoto ja tyyliopin sekä hiusmuodin huomi-
oiminen värjäyskäsittelyn suunnittelussa 

 ammattietiikka 

 kestävä kehitys 

 matematiikan ja luonnontieteiden soveltaminen 
työskentelyssä 

 oman työn arviointi 
 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitteet, asiakaspalvelu ja työssäoppimi-
nen sekä alan koulutustilaisuudet ja messut. Kirjallinen 
tehtävä (vaalennustuotteet ja tekniikat, väri-, muoto ja 
tyylioppi sekä hiusmuoti). Ammattiosaamisen näyttö. 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tulee olla suoritettuna ennen värikäsittelyiden aloittamista. 
 

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. 

 

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. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka suoritetaan noin neljän päivän aikana. Opiskelija osoittaa am-
mattitaitonsa värjäämällä monipuolisilla, perustelluilla tekniikoilla asiakkaiden hiuksia sekä ripsiä ja kulmia parturi-kam-
paamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin 
laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia (vähintään yksi harmaiden hiusten värjäys, 
hiusten monisävyvärjäys, yksi vaalennus tai värinpoisto sekä ripsien ja kulmien kestovärjäys asiakkaalle) 
 
Muu osaamisen arviointi:  

Työsalityöskentely 
Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija osoittaa hallitsevansa työssä tarvittavan tietoperustan kirjallisen tehtävän 
avulla (värjäyskäsittelyn suunnittelu- ja toteutus, värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet, ihon ja hiuksen rakenteen 
hyödyntäminen, hiusvärien aiheuttamat ärsytys- ja allergiareaktiot, vaalennustuotteet ja tekniikat, väri-, muoto ja tyylioppi 
sekä hiusmuoti). Kirjallinen tehtävä tulee olla hyväksytysti suoritettu. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Värjäyskäsittelyt 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-

suunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka suoritetaan noin neljän päivän aikana. Opiskelija osoittaa am-
mattitaitonsa värjäämällä monipuolisilla, perustelluilla tekniikoilla asiakkaiden hiuksia sekä ripsiä ja kulmia parturi-kam-
paamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä tehdään niin 
laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia (vähintään yksi harmaiden hiusten värjäys, 
hiusten monisävyvärjäys, yksi vaalennus tai värinpoisto sekä ripsien ja kulmien kestovärjäys asiakkaalle) Useampia työ-
kokonaisuuksia voidaan tehdä samalle asiakkaalle.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Hiusten sekä ripsien ja kulmien värjäyksiä asiakkaille 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Parturi-kampaamo tai muu mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaava ympäristö 
 

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, 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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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 

Värjäyskäsittelyn suunnit-
teleminen 
 

suunnittelee värjäyskäsitte-
lyn ohjeen mukaan ja ottaa 
huomioon värjäyksessä tar-
vittavat esi- ja jälkitoimenpi-
teet 

suunnittelee itsenäisesti 
värjäyskäsittelyn ja ottaa 
huomioon suunnittelussaan 
asiakkaan tyyliin liittyviä te-
kijöitä ja värjäyksessä tar-
vittavat esi- ja jälkitoimen-
piteet 

suunnittelee itsenäisesti yksi-
löllisen värjäyskäsittelyn, ot-
taa huomioon värjäyksessä 
tarvittavat esi- ja jälkitoimen-
piteet ja perustelee valinto-
jaan 

ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan kunnon ohjattuna 
valitessaan tuotteita värjäys-
käsittelyä varten 

ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan kunnon valites-
saan tuotteita värjäyskäsit-
telyä varten 

ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan kunnon sekä 
mahdolliset asiakkaan aller-
giat valitessaan tuotteita vär-
jäyskäsittelyä varten 

Värjäyskäsittelyn toteutta-
minen  
 

värjää hiukset ja/tai parran 
suunnitelman mukaisesti, ky-
syy asiakkaan toiveita 
 

värjää hiukset ja/tai parran 
suunnitelman mukaisesti 
monipuolisilla menetelmillä 
(kuten esim. raidoitus, mo-
nisävy- ja vaalennusvär-
jäys), ottaa huomioon asi-
akkaan toiveita 

värjää hiukset ja/ tai parran 
monipuolisilla menetelmillä, 
tukee asiakkaan tyyliä ja ot-
taa huomioon tavoitteenmu-
kaisen leikkauksen ja kam-
pauksen 
 

värjää kulmakarvat ja ripset 
hygieenisesti ja muotoilee 
kulmakarvat asiakkaalle so-
veltuvasti 

värjää kulmakarvat ja ripset 
siististi ja hygieenisesti ja 
muotoilee kulmakarvat asi-
akkaalle soveltuvasti 

värjää kulmakarvat ja ripset 
ja muotoilee kulmakarvat asi-
akkaan kasvonpiirteet huo-
mioon ottaen ja laadukkaasti 

käyttää ohjattuna värjäyk-
sessä tarvittavia peruslasku-
toimituksia  

käyttää värjäyksessä tarvit-
tavia peruslaskutoimituksia 

käyttää ja soveltaa värjäyk-
sessä tarvittavia peruslasku-
toimituksia  

Hiusten peseminen pesee hiukset työn vaati-
malla tavalla  

pesee hiukset ottaen huo-
mioon värjäysmenetelmän 

pesee hiukset ottaen huomi-
oon värjäysmenetelmän ja 
hyödyntäen tuotetuntemus-
taan 

Asiakaspalvelu ja asiak-
kaan ohjaus 
 

palvelee asiakasta ystävälli-
sesti ja ohjaa häntä kotihoito-
tuotteiden käytössä 

esittelee asiakkaalle koti-
hoitotuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakkaan 
tarpeen mukaisesti  

myy asiakkaalle kotihoito-
tuotteita ja ohjaa niiden käy-
tössä asiakkaan tarpeen mu-
kaan ja suosittelee lisäpalve-
luja  

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 
 

suhtautuu myönteisesti työ-
turvallisuuteen, välttää ris-
kejä työssään ylläpitää ohjat-
tuna toiminta- ja työkykyä 
työssään  

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta ja 
toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn 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 yl-
läpitää asiakkaan ja työym-
päristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergonomi-
suutta tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökohdat 
sekä ylläpitää asiakkaan ja 
työympäristön turvalli-
suutta, hygieenisyyttä ja er-
gonomisuutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomion 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat, asiakkaan ja työym-
päristön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa yllättä-
vissäkin tilanteissa 

Itsearviointi ja ajan käyttö 
 
 

arvioi värjäyskäsittelyn lop-
putulosta ja omaa työtään, 
noudattaa yleensä käsitte-
lyyn varattua aikaa. 
 

arvioi värjäyskäsittelyn lop-
putulosta ja omaa työtään 
lähes realistisesti ja oma-
aloitteisesti, noudattaa kä-
sittelyyn varattua aikaa. 

arvioi värjäyskäsittelyn lop-
putulosta ja omaa työtään 
realistisesti ja perustellen 
suhteessa suunnitelmaan, 
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noudattaa käsittelyyn varat-
tua aikaa, kehittää työsken-
telytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Värjäystekniikoiden hallinta 
 

käyttää erilaisia värjäysme-
netelmiä 
(värin levitys, värin poisto, 
erilaiset raidoitustekniikat) 

hyödyntää erilaisia värjäys-
tekniikoita ja -menetelmiä 
asiakkaalle soveltuvasti 

soveltaa itsenäisesti erilaisia 
värjäystekniikoita ja -mene-
telmiä asiakkaalle soveltu-
vasti sekä perustelee valinto-
jaan 

Työvälineiden/laitteiden 
käyttö 
 

työskentelee värjäyksen eri 
työvälineillä ja käyttää lait-
teita ohjeen mukaan, 
työskentelee siististi (asiak-
kaan ja työntekijän suojaus) 

työskentelee värjäyksen eri 
työvälineillä/laitteilla taita-
vasti, siististi ja hygieeni-
sesti (asiakkaan ja työnte-
kijän suojaus) 

hallitsee erilaiset värjäyksen 
työvälineet/laitteet ja perus-
telee niiden käytön, työsken-
telee siististi ja hygieenisesti 
(asiakkaan ja työntekijän su-
ojaus) 

Tuotteiden käytön hallinta  
 
 

valitsee ja käyttää erilaisia 
värjäystuotteita ohjeen mu-
kaan  
 

käyttää valitsemansa 
värjäysmenetelmän mukai-
sia tuotteita 
 

hallitsee värjäykseen liittyvät 
tuotteet ja niiden käytön sekä 
perustelee valintansa 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein onnet-
tomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työyhteisös-
sään huomioon työyhteisön 
muut jäsenet 

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

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä. 

varmistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuuden 
ennen käyttöönottoa, pois-
taa ja vie huoltoon vialliset 
työvälineet. 

arvioi suojainten, työvälinei-
den ja työmenetelmien so-
veltuvuutta kyseiseen työ-
hön. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Väriopin hyödyntäminen 
 

ottaa työssään huomioon vä-
riopin yleisiä periaatteita 

ottaa värikäsittelyissä huo-
mioon väriopin yleiset peri-
aatteet 
 

soveltaa värikäsittelyissä 
monipuolisesti väriopin tie-
toja  
 

Ihon ja hiuksen rakenteen 
tietojen hyödyntäminen 
 
 

tunnistaa erilaiset hiuslaadut 
ja hiuspohjan ongelmat ja 
valitsee ohjattuna hiusten ja 
hiuspohjan kunnon mukaisen 
värjäyskäsittelyn ja tuntee 
tuotteiden haitallisia vaiku-
tuksia terveydelle 
 
 

valitsee oikean värjäys-
käsittelyn hiusten ja hius-
pohjan kunnon mukaan ja 
tuntee tuotteiden haitallisia 
vaikutuksia terveyteen 
 
 

hyödyntää ihon ja hiuksen 
rakenteen tietoja valitessaan 
värjäyskäsittelyä asiakkaalle 
ja pystyy perustelemaan va-
lintansa ja tuntee tuotteiden 
haitallisia vaikutuksia tervey-
teen 
 
 

Värjäyksen kemian tiet-
operustan hallinta 
 

ottaa työssään huomioon 
värjäyksessä käytettävien 
tuotteiden toimintaperiaatteet 
 
 
 
 

ottaa värikäsittelyissä huo-
mioon käytettävien tuottei-
den toimintaperiaatteet 
 
 
 
 

hallitsee värikäsittelyissä 
käytettävien tuotteiden ja vai-
kuttavien aineiden kemialli-
set tehtävät ja niiden toimin-
taperiaatteet ja ottaa tietope-
rustan huomioon työskente-
lyssään 
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 ottaa työssään huomioon ta-
vallisimpien värjäyskäsittelyi-
den kemialliset reaktiot  
 

ottaa värikäsittelyissä huo-
mioon tavallisimpien vär-
jäyskäsittelyiden kemialli-
set reaktiot ja niiden merki-
tyksen  
 
 

hallitsee erilaisten värjäys-
ten, vaalennuksen ja värin-
poiston kemialliset reaktiot ja 
vaikutukset hiukseen ja hius-
pohjaan ja ottaa tietoperus-
tan huomioon työskentelys-
sään 
 

Hiusmuodin huomioon ot-
taminen 
 

ottaa asiakkaan hiusten vär-
jäyskäsittelyä tehdessään 
huomioon hiusmuotia  

hyödyntää hiusmuotia ja 
asiakkaan toiveita asiak-
kaan hiuksia värjätessään 
 

soveltaa asiakkaalle värjäyk-
sen muotia ottaen huomioon 
asiakkaan tyylin ja toiveet 
 

Ammattikäsitteiden käyttö 
 

käyttää keskeisiä ammattikä-
sitteitä värjäyskäsittelyn 
suunnittelussa 
 

ilmaisee suunnittelemansa 
värjäyskäsittelyn am-
mattikäsittein  
 

ilmaisee suunnitelmansa 
käyttäen ammattikäsitteistöä 
ja selittää  
suunnitelmansa asiakkaalle 
yleiskielellä 
 

Tiedon hankinta 
 

hankkii tietoa tavallisimmista 
hiusalan tietolähteistä ja pys-
tyy ohjattuna hyödyntämään 
tietoa ongelmia ratkoessaan. 
 

hankkii tietoa eri hiusalan 
ammattijulkaisuista ja hyö-
dyntää oppimaansa ongel-
manratkaisussa. 
 

hankkii monipuolista tietoa 
värjäyskäsittelyistä hiusalan 
eri tietolähteistä kuten koulu-
tuksista ja julkaisuista ja so-
veltaa tietoa ongelmallisissa 
asiakastilanteissa. 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

hankkii tietoa ja suunnittelee 
ja arvioi omaa työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 
 

hankkii tietoa, suunnittelee 
oman työnsä ja arvioi 
työnsä onnistumista työn 
kuluessa, on halukas oppi-
maan uutta, toimii palaut-
teen mukaisesti, selviytyy 
muuttuvista ja valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 
 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee it-
senäisesti vastuullaan olevia 
tehtäviä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielellään 
uutta, toimii erilaisissa tilan-
teissa itsenäisesti ja käyttää 
vaihtoehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia kehitty-
miselleen 
 

Vuorovaikutus ja  
yhteistyö 
 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toiminnassaan, 
tekee vastuullaan olevat teh-
tävät ohjeen mukaan, 
pystyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä ja asiakaspalvelussa, 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta 

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa (esim. op-
pimistilanteissa, työyhtei-
sössä ja asiakaspalve-
lussa) tilanteen vaatimalla 
tavalla,  
tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja toi-
mii ryhmän jäsenenä, 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 

ilmaisee selkeästi tavoitteen 
ja tuo rakentavasti esille eri-
laisia näkökantoja, 
toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa, 
tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijät 

Ammattietiikka 
 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, työpaikan sopimuk-
sia ja säädöksiä sekä aika-
tauluja 
 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatauluja 
 

toimii opiskelu- ja työyhtei-
sön arvojen, tavoitteiden, 
eettisten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille, käyttää turvallisesti 
ohjeen mukaan työvälineitä, 
työmenetelmiä ja suojaimia, 
työskentelee pääsääntöisesti 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja asiakkaiden sekä työym-
päristön turvallisuuden, 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja asiakkaiden sekä työym-
päristön turvallisuuden,  
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ergonomisesti, tuntee tervey-
denhuollon palvelut 
 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  
työskentelee ergonomisesti  

tunnistaa ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja ris-
keistä, 
käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian 

tunnistaa ympäristömyöntei-
set työ- ja toimintatavat hius-
ten värjäysaineiden käsitte-
lyssä ja jätehuollossa. 
 

toimii  
ympäristömyönteisesti 
hiusten värjäysaineiden kä-
sittelyssä ja jätteiden käsit-
telyssä. 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon kestävän kehityksen ym-
päristömyönteisiä, taloudelli-
sia, sosiaalisia ja kulttuurisia 
ulottuvuuksia. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Hänet perehdytetään työs-
säoppimisjaksojen tavoitteisiin ja näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin. Jatkuva vuorovaikutus opiskelijan, opettajan 
ja asiakkaan välillä ohjaa myös opiskelijan oppimista. Näin varmistetaan opiskelijan reaaliaikainen tieto opintojen edis-
tymisestä sekä osaamisen tasosta.   
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2.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikäsittelyjä 

 ottaa huomioon leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikäsittelyn suunnitelmassaan 

 tehdä permanentissa tarvittavat esi- tai jälkitoimenpiteet 

 tehdä permanentin ja suoristaa hiuksia  

 valita permanentissa käytettävät tuotteet ja määritellä käytettävien aineiden vaikutusajat 

 käyttää permanenttauksen työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita 

 hyödyntää permanenttikäsittelyjä tehdessään tietojaan aineiden kemiallisista ominaisuuksista, vaikuttavista ai-
neista ja niiden toimintaperiaatteista 

 suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohjata niiden käytössä 

 käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ym-
märtämää kieltä 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 

 ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta  

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen 

 soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään 

 arvioida omaa työtään 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Opintojaksot: 

Permanenttikäsittelyjen perusteet 5 osp 
Permanenttikäsittelyjen soveltaminen 10 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Permanenttikäsittelyiden perusteet 5 osp Permanenttikäsittelyiden soveltaminen 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 permanenttauksen työvälineiden, tekniikoiden ja 
tuotteiden  hallinta 

 permanenttikäsittelyn suunnittelu ja toteutus 

 permanentissa käytettävien tuotteiden valinta 

 käytettävien aineiden vaikutusajan määrittely 

 permanentissa tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet 

 asiakkaalle sopivien hoito- ja muotoilutuotteiden 
suosittelu ja myynti kotikäyttöön sekä niiden käy-
tön ohjaus 

 permanentin ammattikäsitteistön käyttäminen 

 asiakaspalvelutilanteessa ymmärrettävän kielen 
käyttö 

 toiminta erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovai-
kutustilanteissa 

 turvallisuuden ja vastuullisuuden edistäminen 
työssä  

  
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, harjoitustyöt sekä asiakastyöt 

 
Keskeiset sisällöt: 

 leikkausrakenteen ja kampauksen huomioiminen 
permanenttikäsittelyn suunnitelmassa 

 erilaisten hiusten permanenttikäsittelyjen toteuttami-
nen(erikoistekniikat kihartamisessa ja suoristuskä-
sittelyt) 

 permanenttiaineiden kemialliset ominaisuudet, vai-
kuttavat aineet ja niiden n toimintaperiaatteet 

 terveelliset elintavat, toiminta- ja työkyky  

 ihmissuhteiden huomioiminen työyhteisössä 

 ergonomisuus, hygieenisyys, terveellisyys ja turval-
lisuus permanenttikäsittelyissä 

 vaaratekijät ja terveyshaitat työssä ja työympäris-
tössä sekä niiltä suojautuminen 

 ammattietiikan noudattaminen 

 kestävän kehityksen huomioiminen 

 matematiikan ja luonnontieteiden soveltaminen 
työskentelyssä 

 oman työn arvioiminen 
 

.  
Oppimisympäristöt: 

Oppilaitos ja hiusalan yritys  
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Toteuttamistavat:  

Lähiopetus, harjoitustyöt, asiakaspalvelu ja työssäoppiminen. 
(sisältää kirjallisen tehtävän permanenttikäsittelyjen tietope-
rustasta sekä ammattiosaamisen näytön) 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt tulee olla suoritettuna ennen permanenttikäsittelyjen aloittamista. 
 

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. 

 

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. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö:  

Opiskelija toteuttaa kahden päivän aikana kihartamis- ja suoristuskäsittelyjä eripituisiin hiuksiin käyttäen monipuolisia tek-
niikoita. 
 
Muu osaamisen arviointi:  

Työsalityöskentely 
Ennen näyttöön osallistumista opiskelija osoittaa hallitsevansa näytössä tarvittavan tietoperustan kirjallisen työn avulla 
(ihon- ja hiusten rakenne, permanentin kemia, tyylin ja hiusmuodin vaikutus permanenttikäsittelyssä sekä erilaiset teknii-
kat/välineet ja käytettävät aineet sekä niiden valintaperusteet). Kirjallinen tehtävä tulee olla hyväksytysti suoritettu. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Permanenttikäsittelyt 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arvi-

ointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö suoritetaan kahden päivän aikana tekemällä asiakkaille kihar-
tamis- ja suoristuskäsittelyjä eripituisiin hiuksiin käyttäen monipuolisia tekniikoita. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa  par-
turi-kampaamossa tai muussa mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäristössä. Työtä teh-
dään niin laajasti, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Kihartamis- ja suoristuskäsittelyjä asiakkaille 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Parturi-kampaamo tai muu mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaava ympäristö 
 

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, 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 §. 
 

  



26 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hiusalan perustutkinto 

 

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 

Permanenttikäsittelyn 
suunnittelu 
 

suunnittelee permanenttikäsit-
telyn ottaen huomioon leik-
kaus- ja kampausrakenteen 
sekä permanentissa tarvittavat 
esi- ja jälkitoimenpiteet 
 
 
 
ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan kunnon ohjattuna 
valitessaan tuotteita perma-
nenttikäsittelyä varten 

suunnittelee permanenttikä-
sittelyn itsenäisesti ottaen 
huomioon 
leikkaus- ja kampausraken-
teen ja asiakkaan tyyliin liitty-
viä tekijöitä sekä permanen-
tissa tarvittavat esi- ja jälki-
toimenpiteet 
 
ottaa huomioon hiusten ja  
hiuspohjan kunnon valites-
saan tuotteita permanenttikä-
sittelyä varten 

suunnittelee permanentti-
käsittelyn itsenäisesti ja 
asiakkaan tarpeet sekä 
permanentissa tarvittavat 
esi- ja jälkitoimenpiteet 
huomioon ottaen ja perus-
telee valintansa 
 
ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan kunnon sekä 
mahdolliset allergiat vali-
tessaan tuotteita perma-
nenttikäsittelyä varten 
 

Permanenttikäsittelyn 
tekeminen 
 
 

tekee permanentin tai suoris-
taa hiukset suunnitelman mu-
kaisesti 
 

tekee permanentin tai suoris-
taa hiukset monipuolisilla 
menetelmillä itsenäisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 
 

tekee permanentin itsenäi-
sesti ja soveltaen asiak-
kaalle erilaisia kihartami-
sen ja suoristamisen mah-
dollisuuksia 
 

käyttää ohjattuna permanentti-
käsittelyissä tarvittavia perus-
laskutoimituksia  

käyttää permanenttikäsitte-
lyissä tarvittavia pe-
ruslaskutoimituksia 

käyttää ja soveltaa perma-
nenttikäsittelyissä tarvitta-
via peruslaskutoimituksia  
 

Asiakaspalvelu ja asiak-
kaan ohjaus 
 

palvelee asiakasta ystävälli-
sesti ja ohjaa asiakasta koti-
hoitotuotteiden käytössä 

esittelee asiakkaalle kotihoi-
totuotteita ja ohjaa niiden 
käytössä asiakkaan tarpeen 
mukaisesti 

myy asiakkaalle kotihoito-
tuotteita ja ohjaa niiden 
käytössä asiakkaan tar-
peen mukaan ja suosittelee 
lisäpalveluja  

Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn huo-
mioon ottaminen 

suhtautuu myönteisesti työtur-
vallisuuteen, välttää riskejä 
työssään ylläpitää ohjattuna 
toiminta- ja työkykyä työssään  

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta toimii 
terveellisten elintapojen sekä 
toiminta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi 

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 ylläpi-
tää asiakkaan ja työympäristön 
turvallisuutta, hygieenisyyttä ja 
ergonomisuutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää asiakkaan ja työym-
päristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergonomi-
suutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomion 
turvallisuus- ja terveysnä-
kökohdat, asiakkaan ja työ-
ympäristön turvallisuuden 
sekä soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilanteissa 
 

Itsearviointi ja ajan käyttö 
 
 

arvioi hiusten permanenttikä-
sittelyn lopputulosta ja omaa 
työtään, noudattaa yleensä kä-
sittelyyn varattua aikaa. 
 

arvioi hiusten permanenttikä-
sittelyn lopputulosta ja omaa 
työtään lähes realistisesti ja 
oma-aloitteisesti, noudattaa 
käsittelyyn varattua aikaa. 
 

arvioi hiusten permanentti-
käsittelyn lopputulosta ja 
omaa työtään realistisesti 
ja perustellen suhteessa 
suunnitelmaan, noudattaa 
käsittelyyn varattua aikaa, 
kehittää työskentelytapo-
jaan. 
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2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Rullaustekniikoiden hal-
linta 
 

toteuttaa permanentin 
noudattaen rullaustekniikoista 
annettuja ohjeita  
 
 

toteuttaa permanentin huo-
lellisesti noudattaen rullaus-
tekniikoista annettuja ohjeita 
esim. ottaen huomioon osion 
koon ja vetosuunnan  
 

toteuttaa permanentin huo-
lellisesti ja itsenäisesti 
esim. ottaen rullausteknii-
koissa huomioon osion 
koon ja vetosuunnan ja pe-
rustelee valitsemansa me-
netelmät 

rullaa permanentteja pe-
rustekniikoilla ja 
 -menetelmillä 
 

hyödyntää erilaisia rullaus-
tekniikoita ja -menetelmiä 
asiakkaalle soveltuvasti 

soveltaa erilaisia rullaus-
tekniikoita ja 
 -menetelmiä itsenäisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 
sekä perustelee valintojaan 

Työvälineiden käytön hal-
linta 
 
 

käyttää permanenttikäsittelyjen 
yleisimpiä työvälineitä ja valit-
see oikean rullakoon ohjeen 
mukaan 
 

käyttää oikeita työvälineitä ja 
valitsee itsenäisesti oikean 
kokoisen rullan suhteessa ta-
voitteena olevaan kiharaan  
 

valitsee perustellen oikeat 
työvälineet permanenttikä-
sittelyjen eri työvaiheisiin ja 
hallitsee erilaisten rullien ja 
eri rullakokojen käytön ja 
perustelee valintansa 

Tuotteiden käytön hallinta 
 

valitsee tuotteet ja vaikutusajat 
permanenttikäsittelyjen eri työ-
vaiheisiin ohjattuna 
 

valitsee permanenttikäsitte-
lyissä käytettävät aineet itse-
näisesti ja asiakkaalle sovel-
tuvasti 

valitsee permanenttikäsitte-
lyissä käytettävät aineet it-
senäisesti ja asiakkaalle 
soveltuvasti perustellen va-
lintojaan 

Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn huo-
mioon ottaminen 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työyhteisössään 
huomioon työyhteisön muut 
jäsenet 
 

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

 
käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia suojaimia, työväli-
neitä ja työmenetelmiä. 

 
varmistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuuden 
ennen käyttöönottoa, poistaa 
ja vie huoltoon vialliset työ-
välineet. 

 
arvioi suojainten, työväli-
neiden ja työmenetelmien 
soveltuvuutta kyseiseen 
työhön. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ihon ja hiuksen raken-
teen tietojen hyödyntämi-
nen  
 
 
 
 

määrittelee hiusten ja hiuspoh-
jan kunnon ja valitsee ohjat-
tuna oikeat tuotteet ja tuntee 
tuotteiden haitallisia vaikutuk-
sia terveydelle 
 

valitsee oikeat tuotteet hius-
ten ja hiuspohjan kunnon 
mukaan ja tuntee tuotteiden 
haitallisia vaikutuksia tervey-
teen 
 
 

hyödyntää ihon ja hiuksen 
rakenteen tietoja valites-
saan tuotteita permanentti-
käsittelyyn ja perustelee 
valintansa ja tuntee tuottei-
den haitallisia vaikutuksia 
terveyteen 

 
Permanentin kemian hal-
linta 
 

 
ottaa työssään huomioon per-
manenttikäsittelyissä käytettä-
vien tuotteiden kemialliset toi-
mintaperiaatteet 

 
ottaa työssään huomioon 
permanenttikäsittelyissä ta-
pahtuvan kemiallisen proses-
sin ja sen vaikutuksen hiuk-
seen ja ihoon 
 

ottaa työssään huomioon 
permanenttikäsittelyissä ta-
pahtuvan prosessin ja sen 
vaikutuksen hiukseen ja 
ihoon ja perustelee hiuksen 
rakenteessa tapahtuvan 
muutoksen käsittelyn ai-
kana 

Tyylin ja hiusmuodin huo-
mioon ottaminen 
 

ottaa huomioon hiusmuodin 
asiakkaan hiusten permanent-
tikäsittelyssä 
 

hyödyntää ajankohtaista 
hiusmuotia asiakkaan hius-
ten permanenttikäsittelyissä 
 

soveltaa permanenttikäsit-
telyjen ajankohtaista hius-
muotia ottaen huomioon 
asiakkaan tyylin 

Ammattikäsitteistön hal-
linta 
 

käyttää suunnitelmassaan kes-
keistä permanenttauksen am-
mattikäsitteistöä 
 

ilmaisee ammattikäsitteen 
permanenttauksen suunnitel-
man 
 

hallitsee permanenttauk-
sen ammattikäsitteistön 
käytön, mutta kommunikoi 
asiakkaan kanssa käytän-
nönläheisesti 
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Tiedon hankinta 
 
 

hankkii tietoa tavallisimmista 
hiusalan tietolähteistä ja pys-
tyy ohjattuna hyödyntämään 
tietoa ongelmia ratkoessaan 
 

hankkii tietoa eri hiusalan 
ammattijulkaisuista ja hyö-
dyntää oppimaansa ongel-
manratkaisussa 
 

hankkii monipuolisesti tie-
toa permanenttauksesta 
hiusalan eri tietolähteistä ja 
soveltaa tietoa asiakaspal-
veluun liittyvässä ongel-
manratkaisussaan 

ottaa työssään huomioon ym-
päristömyönteisiä työ- ja toi-
mintatapoja. 
 

toimii ympäristömyönteisesti 
ja kestävää kehitystä edis-
täen. 

ottaa toiminnassaan huo-
mioon kestävän kehityksen 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
kulttuurisia ulottuvuuksia. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 
 
 

hankkii tietoa ja suunnittelee ja 
arvioi omaa työtään, mutta uu-
sissa tilanteissa tai työympä-
ristön muuttuessa tarvitsee oh-
jausta 
 

hankkii tietoa, suunnittelee 
oman työnsä ja arvioi työnsä 
onnistumista työn kuluessa, 
haluaa oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, selviytyy 
muuttuvista tilanteista ja va-
lintatilanteista oma- aloittei-
sesti 
 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee 
itsenäisesti vastuullaan 
olevia tehtäviä ja arvioi 
työnsä onnistumista sekä 
perustelee arvioitaan, oppii 
mielellään uutta, toimii eri-
laisissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihtoehtoi-
sia toimintatapoja, etsii 
mahdollisuuksia kehittymi-
selleen  

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 
 
 

noudattaa vuorovaikutustilan-
teisiin annettuja ohjeita toimin-
nassaan, 
tekee vastuullaan olevat tehtä-
vät ohjeen mukaan, 
pystyy toimimaan erilaisten ih-
misten kanssa työyhteisössä 
ja asiakaspalvelussa, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa (esim. oppimis-
tilanteissa, työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa) tilanteen 
vaatimalla tavalla,  
tekee vastuullaan olevat teh-
tävät huolellisesti ja toimii 
ryhmän jäsenenä, 
toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 

ilmaisee selkeästi tavoit-
teen ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökantoja, 
toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa, 
tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijät 

Ammattietiikka 
 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, työpaikan sopimuksia 
ja säädöksiä sekä aikatauluja 
 

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

toimii opiskelu- ja työyhtei-
sön arvojen, tavoitteiden, 
eettisten ohjeiden sopimus-
ten ja säädösten mukai-
sesti vaihtelevissa tilan-
teissa sekä noudattaa aika-
tauluja 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 
 
 

noudattaa työstä annettuja tur-
vallisuusohjeita eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille, 
käyttää turvallisesti ohjeen mu-
kaan työvälineitä, työmenetel-
miä ja suojaimia, työskentelee 
pääsääntöisesti ergonomisesti.  
 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja asiakkaiden sekä työym-
päristön turvallisuuden, 
varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin tur-
vallisuuden,  
työskentelee ergonomisesti.  

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja asiakkaiden sekä työym-
päristön turvallisuuden,  
tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista ja 
riskeistä, käyttää turvallisia, 
sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä 
ottaen huomioon er-
gonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehtyy tutkinnon osan tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja -kriteereihin. Hän perehtyy työssäoppimisjak-
sojen tavoitteisiin ja näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin. Jatkuva vuorovaikutus opiskelijan, opettajan ja asiakkaan 
välillä ohjaa myös opiskelijan oppimista.  
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2.1.5 HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön työhyvinvointia  

 toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön 
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 

 asiakaslähtöisen työskentelyn yritystoiminnassa 

 ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen  

 hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita 

 arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan hiusalan yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa 

 laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia 

 edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta 

 arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa hiusalan toimintamahdollisuuksia 

 verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittä-
miseksi. 

 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Opintojaksot: 

 
5 osp Asiakaspalvelu ja parturi-kampaajana toimiminen  
5 osp Henkilökohtainen myyntityö ja markkinointi  
10 osp Kannattavan liiketoiminnan suunnittelu  
 

OPINTOJAKSOT  

5 osp Asiakaspalvelu ja parturi-kampaajana toimimi-
nen 

5 osp Henkilökohtainen myyntityö ja markkinointi 

 
Keskeiset sisällöt: 

 asiakaspalvelu ja asiakaslähtöinen työskentely 
hiusalan työssä 

 erilaisissa työympäristöissä toimiminen ja työyh-
teisön työhyvinvoinnin edistäminen omalla toi-
minnallaan 

 yrityksen tavoitteiden mukaisesti toimiminen ja 
työterveyteen 

 työturvallisuuteen sekä työlainsäädäntöön liitty-
vien ohjeiden huomioonottaminen 

 turvallisuuden ja vastuullisuuden edistäminen 
omassa työssään 

 ergonomisen sekä terveellisen ja turvallisen työ-
ympäristön ylläpitäminen 

  työhön sekä työympäristöön liittyvien vaarojen 
ja terveyshaittojen tunnistaminen, ennakoiminen 
ja niiltä suojautuminen 

 kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 hiusalan työtä koskevat säännöt, sopimukset ja 
toimintaperiaatteet 

 laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toi-
minta                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

 hiusalan palvelujen ja tuotteiden hinnoittelu, markki-
nointi ja myynti 

 asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja tuotteiden 
myynti osana palvelutapahtumaa 

 tuotetuntemus ja tuotteiden ominaisuuksien vertailu 
osana hyvää asiakaspalvelua 

  sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin perusteet 

 hiusalan toimintamahdollisuuksien tuotteistaminen 

 kuluttajaoikeuksien ja kuluttajakaupan periaatteiden 
huomioon ottaminen 

 markkinoinnin suunnittelu luovasti, pitkäjänteisesti 
ja tavoitteellisesti eri kohderyhmät huomioon ottaen                                                                                                                                                                                                       

 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 

 
Toteuttamistavat: 
Lähiopetus, asiakaspalvelu ja työssäoppiminen 
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Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, asiakaspalvelu ja työssäoppiminen 
 

10 osp Kannattavan liiketoiminnan suunnittelu  

 
Keskeiset sisällöt:   

 omien vahvuuksiensa ja mahdollisuuksiensa ar-
vioiminen hiusalan yrittäjänä 

 yrityksen perustamisen edellytykset (sidosryh-
mät, viranomaiset, rahoittajat, kilpailijat, asiak-
kaat, maahantuojat) 

 yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen 
huomioonottaminen 

 liikeidean laatiminen  

 hiusalan palvelujen ja tuotteiden kannattava hin-
noittelu 

  markkinointi sekä myynti 

 hiusalan yritystoiminnan suunnittelu 

 yrityksen kannattavuuslaskelman laskeminen 

 yrityksen kannattavuuden ja kustannustehok-
kuuden  edistäminen omalla toiminnallaan 

 eri asiantuntijoiden kanssa verkostoituminen ja 
kansainvälisyysmahdollisuuksien selvittäminen 
yritystoiminnan kehittämiseksi 

 hiusalan yrittäjyyteen liittyvät säännöt, sopimuk-
set ja toimintaperiaatteet 

 yrittäjän ja työnantajan työturvallisuusvelvoitteet                                                                                                                                 
 
Oppimisympäristöt:  
Oppilaitos ja hiusalan yritys 
 
Toteuttamistavat:  
Lähiopetus, verkko-opetus ja työssäoppiminen 
(sisältää kirjallisen tehtävän tietoperustasta, (liiketoiminta-
suunnitelman laatiminen) sekä ammattiosaamisen näy-
tön) 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja 
 

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. 

 

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. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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Ammattiosaamisen näyttö: Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka suoritetaan noin viikon aikana. 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä hiusalan yrityksessä tai alan työpaikan 
olosuhteita vastaavassa ympäristössä.   

 
Muu osaamisen arviointi:  
Työsalityöskentely 
Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija osoittaa hallitsevansa työssä tarvittavan tietoperustan laatimalla liiketoiminta-
suunnitelman, josta käy ilmi opiskelijan osaaminen yritystoiminnan suunnittelussa, hinnoittelussa, kustannuslaskelmien 
tekemisessä, yrityksen toimintaympäristön tuntemuksessa ja sidosryhmien kanssa toimimisessa, markkinoinnissa ja sen 
suunnittelussa sekä yrityksen menestymisen edellytysten arvioinnissa. Liiketoimintasuunnitelman arviointi vaikuttaa am-
mattiosaamisen näytön arvosanaan.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen to-

teuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, joka suoritetaan noin viikon aikana. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toi-

mimalla asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä hiusalan yrityksessä tai alan työpaikan olosuhteita vastaavassa ympäris-
tössä. Ammattiosaamisen näytön arvioinnissa huomioidaan liiketoimintasuunnitelman arvosana.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät hiusalan yrityksessä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Parturi-kampaamo tai muu mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaava ympäristö 
 

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, 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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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 
työyhteisössä  

toimii ohjattuna työyhteisön 
työhyvinvointia edistävästi 
 

toimii työssään itsenäisesti 
työyhteisön työhyvinvointia 
edistävästi 
 

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

Ihmissuhteiden ylläpito ja 
työyhteisön tuen hyödyntä-
minen 

hakee tukea muilta työyhtei-
sön jäseniltä ja antaa tukea 
tarvittaessa 

toimii luontevasti vuorovai-
kutuksessa työyhteisön jä-
senten kanssa 

edistää aktiivisesti omalla toi-
minnallaan työyhteisön yhtei-
söllisyyttä 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 
 

suhtautuu myönteisesti työ-
turvallisuuteen, välttää ris-
kejä työssään ylläpitää ohjat-
tuna toiminta- ja työkykyä 
työssään  

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta ja 
toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi 

kehittää itsenäisesti  
toimintansa turvallisuutta ja 
monipuolisia tapoja terveellis-
ten elintapojen sekä toiminta- 
ja työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvallisuus- 
ja terveysnäkökohtia sekä yl-
läpitää asiakkaan ja työym-
päristön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökohdat 
sekä ylläpitää asiakkaan ja 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomion tur-
vallisuus- ja terveysnäkökoh-
dat, asiakkaan ja työympäris-
tön turvallisuuden sekä sovel-
taa oppimaansa yllättävissä-
kin tilanteissa 

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

toimii asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen ja talou-
dellisesti yrityksen tavoittei-
den saavuttamiseksi 

toimii suunnitelmallisesti ja tu-
loksellisesti edistäen pysyviä 
asiakassuhteita ja toiminnan 
jatkuvuutta  

Asiakkaiden palve- 
leminen 
 

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

toteuttaa asiakaan yksilölli-
siä toiveita ja toimii asia-
kaspalvelu- ja myyntitilan-
teissa itsenäisesti   

toimii aktiivisesti ja joustavasti 
erilaissa asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa sekä kohtaa 
luontevasti erilaiset kulttuuri-
taustaiset asiakasryhmät 

toimii ohjeistettuna sovittujen 
asiakaspalvelukäytänteiden 
ja kestävän kehityksen ta-
voitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatutavoit-
teiden ja kestävän kehityk-
sen mukaisesti  

toimii yrityksen laatutavoittei-
den ja kestävän kehityksen 
mukaisesti ja edistää ympäris-
töystävällisiä toimintatapoja 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii taloudellisesti aikare-
surssit huomioon ottaen eri 
työprosesseissa  

toimii kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti aika- ja 
muut käytettävissä olevat 
resurssit huomioon ottaen 

toimii itsenäisesti ja kustan-
nustehokkaasti edistäen yri-
tyksen tuloksellisuutta   

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

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

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

Markkinointi ja 
 myyminen 

suunnittelee markkinointia eri 
kohderyhmille ohjeen mu-
kaan 

suunnittelee markkinointia 
monipuolisesti alan kausi-
vaihtelut huomioiden  

suunnittelee markkinointia luo-
vasti, pitkäjänteisesti ja tavoit-
teellisesti ottaen huomioon eri 
kohderyhmät 

keskustelee asiakkaan 
kanssa myytävistä palve-
luista ja tuotteista 
 

esittelee ja myy palveluti-
lanteissa yrityksen palve-
luja ja tuotteita 

ottaa palvelutilanteessa huo-
mioon asiakkaan tarpeet ja 
myy asiantuntevasti yrityksen 
lisäpalveluja ja tuotteita 
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Yritystoiminnan suunnittelu 
ja  
arvioiminen  

laatii ohjattuna liikeidean 
sekä 
arvioi oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia ja ke-
hittämistarpeita 

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

hyödyntää työssään rohkeasti 
eri yritysten toiminta-ajatuksia 
ja liikeideoita sekä asettaa 
yrittäjyysosaamiselleen kehit-
tämistavoitteita 

Kannattavuuslaskelmien 
tekeminen 

laatii ohjattuna laskelmia ja 
laskee ohjattuna kannatta-
vuuteen vaikuttavia tekijöitä  
 

laatii ammattialan kannatta-
vuuslaskelmia ja hyödyntää 
asiantuntijalähteitä laskel-
missaan 

laatii ja laskee hiusalan kan-
nattavuuslaskelmia ja arvioi 
niiden realistisuutta ja yrityk-
sen ostopalvelujen ulkoista-
mismahdollisuuksia  

hinnoittelee palveluja ja tuot-
teita ohjeen mukaan 
 

laskee oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai palve-
lun kustannuksista 

laskee palvelujen ja tuotteiden 
kannattavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä (alv., katteet) 

Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arvi-
oiminen 

arvioi ammattialansa tuote- 
ja palvelutarjontaa 

hankkii tietoa tuotteiden ja 
palvelujen kilpailu- ja kehit-
tämistarpeesta sekä arvioi 
ammattialansa eri tuotteis-
tamismahdollisuuksia  

suunnittelee itsenäisesti am-
mattialalle uusia palvelu- ja 
tuotteistamismahdollisuuksia 
kilpailutilanteiden pohjalta 

Hiusalan yritys- 
toiminnan arviointi 

tekee yhteistyötä hiusalan 
yrittäjien kanssa. 

verkostoituu eri ammat-
tialojen kanssa ja hyödyn-
tää 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 ohjattuna tavanomai-
sia työmenetelmiä, välineitä 
ja materiaaleja hyödyntäen 
tietotekniikkaa  
 

käyttää erilaisia työmene-
telmiä, välineitä ja materi-
aaleja hyödyntäen tietotek-
niikkaa 
 

käyttää monipuolisesti erilaisia 
työmenetelmiä, välineitä ja 
materiaaleja vuorovaikutuk-
sessa työyhteisönsä kanssa 
hyödyntäen tietotekniikkaa 

Tuotteiden ominaisuuksien 
ar-vioiminen 

arvioi hiusalan tuotteiden 
koostumuksia, vaikutuksia ja 
ominaisuuksia asiakaspalve-
lussa 
 

arvioi monipuolisesti  
hiusalan tuotteiden koostu-
muksia, vaikuttavia aineita, 
vahvuuksia ja ominaisuuk-
sia sekä niiden toimintape-
riaatteita ammatissaan 

arvioi monipuolisesti ja kriitti-
sesti tietouttaan ammattialan 
tuotteiden ominaisuuksista ja 
toimintaperiaatteista omassa 
toiminnassaan 
 

käyttää sähköisiä viestimiä 
tuotetietojen ja palveluiden 
etsinnässä 
 

käyttää itsenäisesti sähköi-
siä viestimiä ja ohjelmia 
omissa tuote- ja palvelu-
prosesseissaan 
 

hyödyntää ja käyttää itsenäi-
sesti ja monipuolisesti sähköi-
siä viestimiä ja eri ohjelmia 
omissa tuote- ja palvelupro-
sesseissaan 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein onnet-
tomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa. 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työyhteisös-
sään huomioon työyhteisön 
muut jäsenet. 

havaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja ilmoit-
taa niistä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työtä koskevien sääntöjen 
ja sopimusten noudattami-
nen 

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

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

selvittää työtään koskevia työ-
yhteisön sääntöjä ja työehto-
sopimuksen mukaisia työnteki-
jän ja työnantajan oikeuksia ja 
velvollisuuksia sekä noudattaa 
niitä  
 

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

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuusvelvoit-
teensa, lähimmän esimie-
hensä työsuojeluvastuun ja 
määräykset sekä etsii tar-
vitsemaansa tietoa 

ottaa työssään huomioon työ-
turvallisuusvelvoitteensa, esi-
miesten työsuojeluvastuun työ-
organisaatiossa ja toimii 
omassa työssään määräysten 
mukaisesti ja perustee toimin-
taansa 

Asiakkaiden palvelua kos-
kevan tietoperustan  hyö-
dyntäminen 

hankkii tietoa hiusalan asia-
kaspalvelutavoista ja -käy-
tänteistä  

hyödyntää työssään hiusa-
lan asiakaslähtöisen toi-
minnan periaatteita 

hyödyntää työssään  hiusalan 
eettisiä toimintaperiaatteita 
(vaitiolovelvollisuus, tietosuoja)  
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ymmärtää elinikäisen oppimi-
sen mahdollisuuksia hiusa-
lan yritystoiminnassa  

kehittää omaa työskentely-
ään ottaen huomioon elin-
ikäisen oppimisen mahdol-
lisuudet hiusalan yritystoi-
minnassa  
 

soveltaa työskentelyssä elin-
ikäisen oppimisen periaatteita 
ja ottaa huomioon yhteiskun-
nallisia muutoksia 
 hiusalan yritystoiminnassa 

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

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa (esim. op-
pimis- tai työyhteisössään) 
tilanteen vaatimalla tavalla  

ilmaisee vuorovaikutustilan-
teissa 
selkeästi kantansa ja tuo ra-
kentavasti esille erilaisia näkö-
kantoja 

tekee vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta 
 

tekee vastuullaan olevat 
työt huolellisesti ja toimii 
erilaisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryhmässä 

toimii vastuullisesti, yhteistyö-
kykyisesti ja tasavertaisesti eri-
laisten ihmisten kanssa ja työ-
ryhmän jäsenenä 

ottaa työssään huomioon 
hiusalan terveyteen, turvalli-
suuteen ja kuluttajansuojaan 
vaikuttavia tekijöitä (esim. 
hygienia, ergonomia, ammat-
tisairaudet, työ- ja tuotetur-
vallisuus)  

ottaa työssään huomioon 
hiusalan terveyteen, turval-
lisuuteen ja kuluttajansuo-
jaan vaikuttavat tekijät (hy-
gienia, ergonomia, ammat-
tisairaudet, työ- ja tuotetur-
vallisuus)  

ottaa työssään huomioon hiu-
salan terveyteen, turvallisuu-
teen ja kuluttajansuojaan vai-
kuttavat tekijät (hygienia, ergo-
nomia, ammattisairaudet, työ- 
ja tuoteturvallisuus) ja peruste-
lee toimintaansa 
 

Laadukas ja kestävän kehi-
tyksen mukainen toiminta 

selvittää ohjattuna työtään 
koskevat laatuvaatimukset 
sekä arvioi kestävän kehityk-
sen mukaisia ratkaisuja yri-
tyksessä 
 
 

selvittää työtään koskevat 
laatuvaatimukset ja arvioi 
kestävän kehityksen mu-
kaisia taloudellisia ratkai-
suja yrityksen kilpailuteki-
jänä 
 

selvittää työtään koskevat laa-
tuvaatimukset ja asettaa neu-
vottelemalla työyhteisön 
kanssa työlleen laatutavoitteita 
ja toimii niiden mukaisesti, ar-
vioi kestävän kehityksen mu-
kaisia sosiaalisia ja taloudelli-
sia ratkaisuja yrityksen kilpailu-
tekijänä  

Markkinointi ja myyminen selvittää ohjattuna sisäisen ja 
ulkoisen markkinoinnin pe-
rusteita 

selvittää itsenäisesti sisäi-
sen ja ulkoisen markkinoin-
nin perusteet  

selvittää sisäisen ja ulkoisen 
markkinoinnin perusteet ja 
hankkii aktiivisesti tietoa mark-
kinoinnista oman ammattitai-
tonsa ja työyhteisönsä kehittä-
miseksi 

selvittää hiusalan palvelujen 
ja tuotteiden hinnoittelun pe-
riaatteet 
 

ottaa työssään huomioon 
hiusalan palvelujen ja tuot-
teiden hinnoitteluun vaikut-
tavat tekijät ja vastuukysy-
mykset 

ottaa työssään huomioon hiu-
salan palvelujen ja tuotteiden 
hinnoittelun vaikuttavat tekijät 
ja vastuut (kuluttajansuoja, 
tuotetietous, kestävä kehitys) 
ja perustelee niillä toimin-
taansa 

Yritystoiminnan suunnit-
telu- ja arviointitiedon hyö-
dyntäminen 

hakee tietoa ohjattuna yrityk-
sen perustamisedellytyksistä 
(sidosryhmät; viranomaiset, 
rahoittajat, kilpailijat, asiak-
kaat, työtekijät, maahan-
tuojat) 

hakee tietoa itsenäisesti 
yrityksen perustamisedelly-
tyksistä (sidosryhmät: vi-
ranomaiset, rahoittajat, kil-
pailijat, asiakkaat, työteki-
jät, maahantuojat) 

hakee tietoa monipuolisesti yri-
tyksen perustamisedellytyk-
sistä (sidosryhmät: viranomai-
set, rahoittajat, kilpailijat, asi-
akkaat, työtekijät, maahan-
tuojat) 

Kannattavuus- 
laskelmien tekeminen 

hankkii ohjattuna tietoa yri-
tyksen kannattavuuteen vai-
kuttavista tekijöistä (kiinteät 
ja muuttuvat kustannukset) 
 

hakee itsenäisesti tietoa 
yrityksen kannattavuuteen 
vaikuttavista tekijöistä (kiin-
teät ja muuttuvat kustan-
nukset) 

hankkii tietoa yrityksen kannat-
tavuuteen vaikuttavista teki-
jöistä ja hyödyntäen eri sidos-
ryhmien osaamista 
 

Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arvi-
oiminen 

selvittää hiusalan palvelu-
mahdollisuuksia 

selvittää hiusalan eri pal-
velu- ja tuotteistamismah-
dollisuuksia   

selvittää hiusalan kilpailuteki-
jöitä ja tuotteistamismahdolli-
suuksia yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa 

Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää ohjattuna hiusalan 
tyypillisiä yhteistyökumppa-
neita. 

selvittää itsenäisesti mah-
dollisuuksia verkostoitua 
eri ammattialojen kanssa. 

tietää verkostoitumisen laaja-
alaiset mahdollisuudet eri am-
mattialojen kanssa. 
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ymmärtää alan kansainväli-
sen toiminnan ja vuorovaiku-
tuksen merkityksen eri sidos-
ryhmien kesken 
 

etsii tietoa alan kansainvä-
lisestä toiminnasta ja hyö-
dyntää sitä oman toimin-
nan eri osa-alueilla 

edistää aktiivisesti omalla toi-
minnallaan työyhteisön yhtei-
söllisyyttä sekä verkostoitu-
mista kansallisesti ja kansain-
välisesti 

Ammattietiikka 
 

ymmärtää hiusalan ammat-
tietiikan arvokysymyksiä  
ja noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 
 

hankkii tietoa hiusalan am-
mattietiikasta ja arvokysy-
myksistä sekä soveltaa 
niitä asiakaspalvelutilantei-
siin, noudattaa vaitiolovel-
vollisuutta 

soveltaa hiusalan ammattietiik-
kaa omaan työelämäänsä, ih-
missuhteisiin, ympäristöön, 
yritystoimintaan ja yhteiskun-
taan, noudattaa työssään vai-
tiolovelvollisuutta ja tietosuojaa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuuden ja tietää 
alansa tärkeimmät määräyk-
set. 
 

ottaa työssään huomioon 
työturvallisuuden ja tietää 
alansa tärkeimmät mää-
räykset.  

tietää esimiesten työsuojelu-
vastuun ammattialan yritystoi-
minnassa, toimii omassa työs-
sään määräysten mukaisesti ja 
perustelee toimintaansa.  

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehtyy tutkinnon osan tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja -kriteereihin. Hän perehtyy työssäoppimisjakso-
jen tavoitteisiin ja näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin. Jatkuva vuorovaikutus opiskelijan, opettajan ja asiakkaan välillä 
ohjaa myös opiskelijan oppimista.  
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2.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 

 

2.2.2 HIUSTEN HOITO- JA MUOTOILUKOKONAISUUDET 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 

Opiskelija osaa 

 suunnitella erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia 

 hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelussa tuotetuntemustaan, hiusten ja ihon anatomian 
tietojaan sekä ajankohtaista tyyliä ja muotia 

 tehdä erilaisia spa- tai hoitokokonaisuuksia hiuksille, parralle ja hiuspohjalle 

 tehdä erilaisia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia 

 tehdä eripituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia ja kiinnittää erilaisia koristeita 
kampauksiin 

 kiinnittää irtohiuksia, tehdä hiusten pidennyksiä ja rastoja 

 tehdä käsihoidon tai rakennekynnet asiakkaalle 

 käyttää muotoilukokonaisuuksissa tarvittavia työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita 

 suositella ja myydä ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyjä ja ohjata asiakasta 
kotituotteiden käytössä 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 

 ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 arvioida omaa työtään 
 

 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 erilaisten hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelu 
 tuotetuntemus 
 hiusten ja ihon anatomia 
 ajankohtainen tyyli ja muoti 
 erilaiset spa- ja hoitokokonaisuudet hiuksille, hiuspohjalle ja parralle 
 erilaiset hiusten ja parran muotoilukokonaisuudet 
 juhla- ja teemakampaukset eripituisiin hiuksiin 
 erilaisten koristeiden kiinnittäminen kampauksiin 
 irtohiusten kiinnittäminen, hiustenpidennykset ja rastat 
 käsihoidon tai rakennekynsien tekeminen   
 muotoilukokonaisuuksissa tarvittavien työvälineiden, tekniikoiden ja tuotteiden käytön hallinta 
 ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyiden suositteleminen ja myynti sekä asiakasohjaus kotihoitotuotteiden 

käytössä 
 erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
 turvallisuuden ja vastuullisuuden edistäminen työssä 
 terveellisten elintapojen, yhteisön ihmissuhteiden sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen 
 työynpäristön ergonomisuuden, hygieenisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden ylläpitäminen 
 työhön ja työympäristöön liittyvien vaaratilanteiden ja terveyshaittojen tunnistaminen ja ennakointi sekä niiltä 

suojautuminen 
 ammattietiikan noudattaminen 
 oman työn arviointi 

 
Oppimisympäristöt: 

Oppilaitosympäristö ja erilaiset vierailut (messut, tukkurit yms). 
 
Toteuttamistavat: 
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Teoriaopinnot, harjoitustyöt, asiakaspalvelu, vierailut, tukkurien koulutukset ja erilaiset tiedonhakutehtävät 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt sekä kampaukset ja ehostus tulee olla suoritettu ennen hiusten hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksia. 
 

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. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: 
 
Kirjallisten tehtävien, toteutettujen harjoitustöiden sekä asiakastöiden ja -palautteiden avulla. 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Ammattiosaamisen näyttö (pääasiallinen osaamisen arvioinnin menetelmä): 

Opiskelija osoittaa osaamisensa hiusten ja parran hoidossa ja muotoilukokonaisuuksissa sekä erilaisissa juhla-  ja 
teemakampauksissa ammattiosaamisen näytössä toimimalla parturi-kampaajan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä 
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Ennen näytön suorittamista opiskelijan tulee tehdä kirjallinen tehtävä opintokokonaisuuden tietoperustasta kattaen 
keskeiset sisällöt. Kirjallinen tehtävä tulee olla hyväksytysti suoritettu. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 

Opiskelija tulee perehdyttää tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Hänelle tulee tiedottaa 
arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Hänellä on oikeus saada henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvittaessa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuden 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla 3 kpl (2 naista ja 1 
mies)hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksia hiuksille, hiuspohjalle ja parralle ottaen huomioon asiakkaan tarpeet, 
ajankohtaisen tyylin ja muodin. Hiusten ja mahdollisen parran muotoilun lisäksi muotoilukokonaisuuksista yksi sisältää 
juhla/teemakampauksen koristeilla tai irtohiuksilla, yksi sisältää käsihoidon tai rakennekynnet ja yksi sisältää asiakkaan 
tarpeiden mukaisen hoitokäsittelyn. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksia asiakkaille 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Oppilaitos tai hiusalan yritys 

 

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 ammatillisia 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 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 

 
ARVIOINNIN KOHDE 

 
ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työn suunnittelu 
 

suunnittelee hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
asiakkaalle 

suunnittelee hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
asiakkaalle 
asiakaslähtöisesti 

suunnittelee yksilöllisen 
hoito- ja muotoilukokonai-
suuden asiakkaalle 
itsenäisesti ja perustelee 
valintans 

Muotoilukokonaisuuksien 
toteuttaminen 

toteuttaa asiakkaalle hoito- 
ja muotoilukokonaisuuksia 
suunnitelman mukaisesti 

toteuttaa asiakkaalle 
erilaisia hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksia 
itsenäisesti ja asiakkaan 
toiveita huomioonottaen 

toteuttaa asiakkaalle 
yksilöllisiä ja monipuolisia 
hoito- ja muotoilukokonai-
suuksia itsenäisesti ja 
laadukkaasti 

Asiakaspalvelu ja myynti kertoo asiakkaalle hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksista 

esittelee ja myy asiakkaalle 
hoito- ja muotoilukokonai- 
suuksia 

esittelee ja myy asiakkaalle 
yksilöllisiä ja monipuolisia 
hoito-  ja muotoilukokonai-
suuksia 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 
 
 
 
 
 
 
 

toimii turvallisesti, välttää 
riskejä työssään ylläpitää 
ohjattuna toiminta- ja 
työkykyä työssään 
 
 
ottaa oman työn 
suunnittelussa huomioon 
turvallisuus- ja 
terveysnäkökohtia sekä 
ylläpitää asiakkaan ja 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa 
turvallisuudesta ja toimii 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitämiseksi 
 
ottaa oman työn 
suunnittelussa huomioon 
turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat sekä 
ylläpitää asiakkaan ja 
työympäristön turvallisuutta 
ja ergonomisuutta 

kehittää itsenäisesti 
toimintansa turvallisuutta ja 
monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työkyvyn 
ylläpitämiseen ja 
edistämiseen ottaa oman 
työn suunnittelussa 
itsenäisesti huomion 
turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat, 
asiakkaan ja työympäristön 
turvallisuuden sekä soveltaa 
oppimaansa yllättävissäkin 
tilanteissa 

Itsearviointi ja ajan 
käyttö 
 
. 
 
 
. 

arvioi 
muotoilukokonaisuuden 
lopputulosta ja omaa 
työtään, noudattaa yleensä 
käsittelyyn varattua aikaa 

arvioi 
muotoilukokonaisuuden 
lopputulosta ja omaa 
työtään lähes realistisesti ja 
oma-aloitteisesti, noudattaa 
käsittelyyn varattua aikaa 
. 

arvioi 
muotoilukokonaisuuden 
lopputulosta ja omaa työtään 
realistisesti ja perustellen 
suhteessa suunnitelmaan, 
noudattaa käsittelyyn 
varattua aikaa, kehittää 
työskentelytapojaan 

2.Työmenetelmien, 
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien hallinta 
 

valitsee ohjattuna oikeat 
työmenetelmät 

valitsee sopivat 
työmenetelmät 

soveltaa asiakkaan ja hoito- 
ja muotoilukokonaisuuden 
kannalta perusteltuja 
työmenetelmiä 
 

Työvälineiden ja tuotteiden 
käyttö 
 
. 
 
. 
 

valitsee hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
toteuttamiseen tarvittavat 
työvälineet ja tuotteet ohjeen 
mukaan 

käyttää hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
toteuttamiseen tarvittavia 
tuotteita, työvälineitä ja 
laitteita itsenäisesti ja 
asiakkaan tarpeisiin 
soveltuvasti 

käyttää monipuolisesti ja 
itsenäisesti hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
toteuttamiseen sopivimpia 
tuotteita, työvälineitä ja 
laitteita sekä perustelee 
valintansa 
. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 
 
 
 

käyttää tuotetuntemustaan 
hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksia 
suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan 

hyödyntää itsenäisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 
tuotetuntemustaan hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksissa 
 

Hyödyntää 
tuotetuntemustaan 
monipuolisesti ja 
yksilöllisesti hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksissa 
perustellen valintojaan, ottaa 
huomioon allergiat 
tuotevalinnoissa 

Ihon ja hiuksen anatomian 
tietojen hyödyntäminen 
 
 
 

 
ottaa huomioon ihon ja 
hiuksen anatomian tietoja 
hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksia 
suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan 

hyödyntää ihon ja hiuksen 
anatomian tietojaan hoito- 
ja muotoilukokonaisuuksien 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa ottaen 
huomioon asiakkaan ihon 
ja hiusten tilanteen 

hyödyntää ihon ja  hiuksen 
rakenteen anatomian 
tietojaan hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksissa 
itsenäisesti ottaen huomioon 
asiakaan ihon ja hiusten 
tilanteen ja perustelee 
valintansa 

Tyylin ja hiusmuodin 
huomioon ottaminen 
 
 
 

käyttää tyyliin ja hiusmuotiin 
liittyviä tietoja hoito- ja 
muotoi-lukokonaisuuksien 
suunnittelussa ja 
toteutuksessa 

hyödyntää tyyliä ja 
hiusmuotia hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksissa 
asiakkaan toiveita 
huomioon ottaen 

soveltaa tyylin ja hiusmuodin 
tietojaan yksilöllisesti ja 
monipuolisesti hoito- ja 
muotoilukokonaisuuksissa 
perustellen valintojaan 

Tiedon hankinta 
 
 
 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri lähteistä 
ohjeen mukaan 
 

hankkii monipuolista tietoa 
erilaisista lähteistä ja 
käyttää sitä 
ongelmanratkaisussa 
 

hankkii monipuolista tietoa 
erilaisista lähteistä, analysoi 
sitä realistisesti ja hyödyntää 
sitä työhönsä liittyvässä 
ongelmanratkaisussa 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 
 
 
 

hankkii tietoa ja suunnittelee 
ja arvioi omaa työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttuessa 
tarvitsee ohjausta 

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

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnittelee 
itsenäisesti vastuullaan 
olevia tehtäviä ja arvioi 
työnsä onnistumista sekä 
perustelee arvioitaan, oppii 
mielellään uutta, toimii 
erilaisissa tilanteissa 
itsenäisesti ja käyttää 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja, etsii 
mahdollisuuksia 
kehittymiselleen 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
 
 

noudattaa 
vuorovaikutustilanteisiin 
annettuja ohjeita 
toiminnassaan, tekee 
vastuullaan olevat tehtävät 
ohjeen mukaan, toimii 
erilaisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
(oppimistilanteissa, 
työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa) tilanteen 
vaatimalla tavalla, tekee 
vastuullaan olevat tehtävät 
huolellisesti ja toimii 
yhteistyökykyisesti ryhmän 
jäsenenä, erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 
 

ilmaisee selkeästi tavoitteen 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja, toimii 
vastuullisesti, 
yhteistyökykyisesti ja 
tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa, tukee ja 
auttaa muita sekä ottaa 
työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijät 

Ammattietiikka 
 
 
 
 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita,työpaikan sopimuksia 
ja säädöksiä sekä 
aikatauluja 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopimuksia 
ja säädöksiä sekä 
aikatauluja 

toimii opiskelu- ja 
työyhteisön arvojen, 
tavoitteiden, hiusalan 
eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädösten 
mukaisesti vaihtelevissa 
tilanteissa sekä noudattaa 
aikatauluja 
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Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 

käyttää turvallisesti ohjeen 
mukaan työvälineitä, 
työmenetelmiä ja suojaimia, 
työskentelee pääsääntöisesti 
ergonomisesti 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden, 
työskentelee ergonomisesti 

tunnistaa vaaroja ja riskejä 
ja tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä, 
käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehtyy tutkinnon osan tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja -kriteereihin. Hän perehtyy työssäoppimisjak-
sojen tavoitteisiin ja näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin. Jatkuva vuorovaikutus opiskelijan, opettajan ja asiakkaan 
välillä ohjaa myös opiskelijan oppimista.  
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2.2.10 PARTURITYÖ (paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) 10 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

 tulkita asiakkaan tarpeita, ja tehdä sen perusteella työsuunnitelma 

 soveltaa yhdistelmärakenteita sopiviksi muotoilukokonaisuuksiksi 

 toteuttaa pystytukan myyntikelpoisesti 

 toteuttaa miehekkään ehostuksen erilaisiin tilaisuuksiin 

 analysoida asiakkaan ihon partakäsittelyissä 

 muotoilla ja värjätä parran osaksi muotoilukokonaisuutta 

 perustella työkokonaisuuden toteutustapa 

 toteuttaa amerikkalaisen parranajon 

 toteuttaa erilaisia parran ja viiksien muotoiluja 

 valita erilaisia tekniikoita tarkoituksenmukaisen muodon ja pintarakenteen aikaansaamiseksi 

 selittää asiakkaalle hiustenlähdön syyt ja mahdollisuudet hoitaa sitä 

 hankkia tietoa hiustenlähtöä koskevista tutkimuksista ja hiustenlähdön hoidosta 

 toteuttaa miehekkäitä hiustenleikkauskokonaisuuksia ja viimeistellä ne asianmukaisesti 

 hyödyntää tuotetuntemustaan asiakkaan kotihoito-ohjauksessa  

 valita parturityöhön soveltuvat tuotteet 

 työskennellä hygieenisesti, ergonomisesti ja työturvallisuutta noudattaen 

 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Asiakkaan tyylin tulkinta, hänen tarpeiden ja toiveiden määrittäminen ja työsuunnitelman laatiminen niiden pe-
rusteella.  

 Leikkausrakenteiden soveltaminen miehekkään muotoilukokonaisuuden mukaiseksi sekä hiusten viimeistely 
asianmukaisesti.  

 Eripituisten pystytukkien toteuttaminen.  

 Miehekkään ehostuksen toteuttaminen erilaisiin tilaisuuksiin.  

 Asiakkaan ihon analysointi partakäsittelyissä ja ehostuksessa.  

 Hiusten ja parran muotoilu ja värjäys osaksi työkokonaisuutta toteutustapa perustellen.  

 Amerikkalaisen parranajon toteutus sekä erilaisia partojen ja viiksien muotoiluja.  

 Erilaisten tekniikoiden valinta hiusten leikkaamisessa ja kampaamisessa tarkoituksenmukaisen muodon ja 
pintarakenteen aikaansaamiseksi.  

 Hiustenlähdön syyt ja käytettävissä olevat hoitotoimenpiteet sekä asiakkaan ohjaus mahdollisiin jatkotutkimuk-
siin/hoitotoimenpiteisiin.  

 Oman osaamisen ylläpitäminen ja tiedonhankinta eri lähteistä.  

 Parturityöhön soveltuvat tuotteet sekä kotihoidon ohjaus.  

 Hygienia, ergonomia ja työturvallisuus parturityössä. 
 
Oppimisympäristöt: 

Oppilaitosympäristö ja erilaiset vierailut (messut, tukkurit yms). 
 
Toteuttamistavat: 

Teoriaopinnot, harjoitustyöt sekä asiakaspalvelu.  

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt (35 osp) sekä Kampaukset ja ehostus (15 osp) tulee olla suoritettu ennen Partu-
rityön (10 osp) opintokokonaisuutta. 

 

  



44 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Hiusalan perustutkinto 

 

OPPIMISEN ARVIOINTI  

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.  
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan erilaisten kirjallisten tehtävien, harjoitustöiden sekä asiakastöiden avulla. 
Opiskelija saa opintojensa aikana ohjaavaa ja kannustavaa palautetta oppimisestaan. Palaute koskee edistymistä työ- 
ja teoriatehtävissä sekä asiakaspalvelussa. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Ammattiosaamisen näyttö:  

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.  
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla miesten muotoilukokonaisuuksia ottaen huomioon ajanhengen ja asi-
akkaan tyylin. Muotoilukokonaisuus sisältää monipuolisin tekniikoin toteutetun hiusten- ja/tai parranmuotoilun sekä par-
ranajon veitsellä, hiusten - ja parranvärjäyskokonaisuuden ja kokonaisuuteen soveltuvan viimeistelyn sekä miehekkään 
ehostuksen. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Työsalityöskentely.  
Ennen ammattiosaamisen näyttöä opiskelija osoittaa hallitsevansa työssä tarvittavan teoriapohjan kirjallisen tehtävän 
avulla (hiustenlähdön syyt ja hoitaminen, parturityön muoto-oppi, tuotetuntemus, miesten muoti,). Kirjallinen tehtävä 
tulee olla hyväksytysti suoritettu. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Hiusalan perustutkinnon Parturityö 10 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunni-

telma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.  
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla miesten muotoilukokonaisuuksia ottaen huomioon ajanhengen ja asiak-
kaan tyylin. Muotoilukokonaisuudet sisältävät monipuolisin tekniikoin toteutetun hiusten- ja/tai parranmuotoilun sekä par-
ranajon veitsellä, hiusten - ja parranvärjäyskokonaisuuden ja kokonaisuuteen soveltuvan viimeistelyn sekä miehekkään 
ehostuksen.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Miehekkäitä hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia asiakkaille. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  

 
Parturi-kampaamo tai muu mahdollisimman hyvin alan työpaikan olosuhteita vastaava ympäristö. 

 

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 

Hiusten ja hiuspohjan hoi-
tokäsittelyn suunnittelu 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsittelyn  
 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsittelyn 
asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee hiusten ja hius-
pohjan hoitokäsittelyn itse-
näisesti ja asiakkaan tarpei-
den mukaisesti 

Hiusten leikkaus- ja parta-
käsittelyn suunnittelu 

tekee toteuttamiskelpoisia 
hiusten leikkaus- ja partakä-
sittelysuunnitelmia ja noudat-
taa työohjeita 

tunnistaa erilaisten hiusten 
leikkauksien ja partakäsit-
telyjen mahdollisuudet ja 
ottaa huomioon asiakkaan 
toiveita 

ottaa suunnittelussaan huo-
mioon hiusten ja partakäsit-
telyjen sekä muodin tarjoa-
mat mahdollisuudet suh-
teessa asiakkaan toiveisiin ja 
tyyliin 

Hiusten ja hiuspohjan hoi-
taminen 
 
 

hoitaa hiukset ja hiuspohjan 
työsuunnitelman mukaan 
 

hoitaa hiukset ja hiuspoh-
jan tuotetuntemustaan hyö-
dyntäen ja edeten sujuvasti 
työvaiheesta toiseen 
 

hoitaa hiukset ja hiuspohjan 
asiakkaan tarpeiden mukai-
sesti ja itsenäisesti sekä pe-
rustelee tuote- ja laitevalin-
nat 

Hiuspohjan hieronnan hal-
linta 
 

hieroo hiuspohjaa  
 

valitsee sopivan hieronta-
tekniikan hoitokäsittelyn 
perusteella ja asiakkaan 
hoitotarpeen mukaan 

soveltaa oppimiaan hieronta-
tekniikoita asiakkaan hoito-
tarpeen mukaan  
 

Hiusten leikkaaminen  leikkaa hiukset myyntikelpoi-
sesti käyttäen perusraken-
teita (ehjä ja porrastettu ra-
kenne, tasamittainen ja li-
sääntyvä kerrostus sekä 
saksi-kampatekniikka) ja 
noudattaa työohjeita 

leikkaa hiukset suunnitel-
man mukaisesti käyttäen 
perusrakenteita tai niiden 
yhdistelmiä 

leikkaa hiukset  suunnitel-
man mukaan ja asiakkaalle 
soveltuvasti ja perustelee va-
lintojaan, käyttää monipuoli-
sia tekniikoita 

Parran muotoileminen ja 
parranajo 

muotoilee ja ajaa parran oh-
jattuna 

muotoilee ja ajaa parran 
työsuunnitelman mukai-
sesti ja omatoimisesti 

muotoilee ja ajaa parran itse-
näisesti ja asiakkaalle sovel-
tuvasti ja perustelee hänelle 
valintojaan 

Värjäyskäsittelyn suunnit-
teleminen 
 

suunnittelee värjäyskäsitte-
lyn ohjeen mukaan ja ottaa 
huomioon värjäyksessä tar-
vittavat esi- ja jälkitoimenpi-
teet 

suunnittelee itsenäisesti 
värjäyskäsittelyn ja ottaa 
huomioon suunnittelussaan 
asiakkaan tyyliin liittyviä te-
kijöitä ja värjäyksessä tar-
vittavat esi- ja jälkitoimen-
piteet 

suunnittelee itsenäisesti yksi-
löllisen värjäyskäsittelyn, ot-
taa huomioon värjäyksessä 
tarvittavat esi- ja jälkitoimen-
piteet ja perustelee valinto-
jaan 

ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan sekä kasvojen 
ihon kunnon ohjattuna vali-
tessaan tuotteita värjäys-
käsittelyä varten 

ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan sekä kasvojen 
ihon kunnon valitessaan 
tuotteita värjäyskäsittelyä 
varten 

ottaa huomioon hiusten ja 
hiuspohjan sekä kasvojen 
ihon kunnon sekä mahdolli-
set asiakkaan allergiat vali-
tessaan tuotteita värjäys-
käsittelyä varten 

Värjäyskäsittelyn toteutta-
minen  
 

värjää hiukset ja/tai parran 
suunnitelman mukaisesti, ky-
syy asiakkaan toiveita 
 

värjää hiukset ja/tai parran 
suunnitelman mukaisesti 
monipuolisilla menetelmillä 
(kuten esim. raidoitus, mo-
nisävy- ja vaalennusvär-
jäys), ottaa huomioon asi-
akkaan toiveita 

värjää hiukset ja/ tai parran 
monipuolisilla menetelmillä, 
tukee asiakkaan tyyliä ja ot-
taa huomioon tavoitteenmu-
kaisen leikkauksen ja kam-
pauksen 
 

käyttää ohjattuna värjäyk-
sessä tarvittavia peruslasku-
toimituksia  

käyttää värjäyksessä tarvit-
tavia peruslaskutoimituksia 

käyttää ja soveltaa värjäyk-
sessä tarvittavia peruslasku-
toimituksia  
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Hiusten ja parran pesemi-
nen 

pesee hiukset ja parran työn 
vaatimalla tavalla  

pesee hiukset ja parran ot-
taen huomioon värjäysme-
netelmän 

pesee hiukset ja parran ot-
taen huomioon värjäysmene-
telmän ja hyödyntäen tuote-
tuntemustaan 

Kampauksen ja 
ehostuksen suunnittelemi-
nen 

tekee toteuttamiskelpoisia 
kampaus- ja ehostussuunni-
telmia ja noudattaa työoh-
jeita 
 

tunnistaa erilaisten kam-
pauksien ja ehostusten 
mahdollisuudet ja ottaa 
huomioon asiakkaan toi-
veita 

ottaa huomioon hiusten ja 
muodin tarjoamat mahdolli-
suudet suhteessa asiakkaan 
toiveisiin ja tyyliin 

Kampauksen toteuttaminen 
ja viimeisteleminen 

toteuttaa ja viimeistelee kam-
pauksen suunnitelman mu-
kaisesti 
 

luonnostelee, tekee pohja-
työn ja muotoonkampaa 
sekä viimeistelee  hiukset 
asiakkaalle soveltuvasti   

toteuttaa ja viimeistelee kam-
pauksia luovasti, monipuoli-
sesti ja asiakkaalle soveltu-
vasti sekä perustelee valinto-
jaan 

Ehostus toteuttaa ehostuksen suunni-
telman mukaan 

toteuttaa ehostuksen asi-
akkaalle soveltuvasti ja ta-
vallisimpia tekniikoita hyö-
dyntäen 

toteuttaa ehostuksen moni-
puolisilla tekniikoilla luovasti 
ja asiakkaalle soveltuvasti 
sekä perustelee valintojaan 

Asiakaspalvelu ja asiak-
kaan ohjaaminen 
 

palvelee asiakasta ystävälli-
sesti ja ohjaa asiakasta koti-
hoitotuotteiden käytössä 

esittelee asiakkaalle koti-
hoitotuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakkaan 
tarpeen mukaan 

myy asiakkaalle kotihoito-
tuotteita ja ohjaa niiden käy-
tössä asiakkaan tarpeen mu-
kaan ja suosittelee lisäpalve-
luja  

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

suhtautuu myönteisesti työ-
turvallisuuteen, välttää ris-
kejä ja ylläpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä työssään  

vastaa itsenäisesti toimin-
tansa turvallisuudesta ja 
toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn 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 yl-
läpitää asiakkaan sekä työ-
ympäristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergonomi-
suutta tutuissa tilanteissa 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa huomioon turvalli-
suus- ja terveysnäkökohdat 
sekä ylläpitää asiakkaan 
sekä työympäristön turvalli-
suutta, hygieenisyyttä ja er-
gonomisuutta 

ottaa oman työn suunnitte-
lussa itsenäisesti huomion 
turvallisuus- ja terveysnäkö-
kohdat, asiakkaan ja työym-
päristön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa yllättä-
vissäkin tilanteissa 

Itsearviointi ja ajan käyttö 
 
 

arvioi leikkauksen ja partakä-
sittelyn sekä värjäyskäsitte-
lyn lopputulosta ja omaa työ-
tään, noudattaa yleensä kä-
sittelyyn varattua aikaa. 
 

arvioi leikkauksen ja parta-
käsittelyn sekä värjäys-
käsittelyn lopputulosta ja 
omaa työtään lähes realis-
tisesti ja oma-aloitteisesti, 
noudattaa käsittelyyn va-
rattua aikaa. 
 

arvioi leikkauksen ja partakä-
sittelyn sekä värjäyskäsitte-
lyn lopputulosta ja omaa työ-
tään realistisesti ja perustel-
len suhteessa suunnitel-
maan, noudattaa käsittelyyn 
varattua aikaa, kehittää työs-
kentelytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Leikkaus- ja parranajotek-
niikoiden sekä kampaus-
tekniikoiden hallinta 

valitsee leikkauksessa /par-
takäsittelyssä käytettävät pe-
rustekniikat ja/tai ohennus-
menetelmät sekä kampaus-
tekniikat ohjattuna 

toteuttaa leikkauksen/par-
takäsittelyn työhön sopi-
valla leikkaus-, ohennus- 
tai ajotekniikalla sekä to-
teuttaa kampauksen sopi-
valla tekniikalla 

toteuttaa leikkauksia/ parta-
käsittelyjä   monipuolisilla ja 
asiakkaalle soveltuvilla tek-
niikoilla sekä toteuttaa kam-
pauksen soveltaen lopputu-
loksen kannalta sopivia tek-
niikoita ja perustelee valinto-
jaan 

Työvälineiden ja laitteiden 
käytön hallinta 

käyttää hoitokäsitte-
lyissä/leikkauk-sessa/parta-
käsittelyssä, värjäyksessä  ja 
kampauksissa tarvittavia ta-
vallisimpia välineitä ja lait-
teita 

valitsee hoitokäsitte-
lyyn/leikkaukseen/partakä-
sittelyyn, värjäämiseen ja 
kampauksiin sopivat työvä-
lineet ja laitteet sekä käyt-
tää niitä 

käyttää hoitokäsittelyn/leik-
kauksen/ partakäsittelyn, 
värjäyksen ja kampauksen 
lopputuloksen kannalta pe-
rusteltuja työvälineitä ja lait-
teita ja hallitsee niiden käy-
tön 

Tuotteiden käytön hallinta valitsee ja käyttää  
hoitokäsittelyssä/leikkauk-
sessa/partakäsittelyssä sekä 
värjäyskäsittelyssä tarvittavia 

valitsee ja käyttää  
hoitokäsittelyssä/leikkauk-
sessa/partakäsittelyssä 
sekä värjäyskäsittelyssä 

valitsee ja käyttää monipuoli-
sesti ja asiakkaalle soveltu-
vasti hoitokäsittelyssä/leik-
kauksessa/partakäsittelyssä 
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tuotteita, selvittää tuotteiden 
sopivuuden asiakkaalle oh-
jeen mukaan 

tarvittavia tuotteita, selvit-
tää tuotteiden sopivuuden 
asiakkaalle 

sekä värjäyskäsittelyssä tar-
vittavia tuotteita, perustelee 
käytön edut sekä sopivuuden 
asiakkaalle 

Värjäystekniikoiden hallinta 
 

käyttää erilaisia värjäysme-
netelmiä 
(värin levitys, värin poisto, 
erilaiset raidoitustekniikat) 

hyödyntää erilaisia värjäys-
tekniikoita ja -menetelmiä 
asiakkaalle soveltuvasti 

soveltaa itsenäisesti erilaisia 
värjäystekniikoita ja -mene-
telmiä asiakkaalle soveltu-
vasti sekä perustelee valinto-
jaan 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen  

noudattaa annettuja ohjeita 
eikä aiheuta toiminnallaan 
vaaraa ja toimii oikein onnet-
tomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa. 
Työskentelee siististi (asiak-
kaan ja työntekijän suojaus) 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työyhteisös-
sään huomioon työyhteisön 
muut jäsenet. Työskente-
lee taitavasti, siististi ja hy-
gieenisesti (asiakkaan ja 
työntekijän suojaus) 

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

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Hiuksen rakenteen ja kas-
vuvaiheiden huomioon ot-
taminen  
 

ottaa hiuksen rakenteen ja 
kasvuvaiheet huomioon hius-
ten ja hiuspohjan hoitokäsit-
telyssä 
 

hankkii ja hyödyntää  oma-
toimisesti tietoa hiuksen ra-
kenteesta ja kasvuvai-
heista hoidon suunnitte-
lussa ja työskentelyssä 

hallitsee hiuksen rakenteen 
ja kasvuvaiheiden tietoperus-
tan ja soveltaa monipuoli-
sesti tietoaan hoitokäsitte-
lyissä 

Tuotteiden tunteminen ja 
niiden 
vaikutuksen huomioon ot-
taminen hiusten ja hius-
pohjan hoidossa 
 

ottaa tavallisimpien 
hoitotuotteiden toimintaperi-
aatteita huomioon hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsittelyssä  
 

 

ottaa hoitotuotteiden toimin-
taperiaatteet ja niiden ylei-
simmät ainesosat 
huomioon hiusten ja hius-
pohjan hoitokäsittelyissä 

perustelee valitsemansa hoi-
totuotteet ottaen huomioon 
asiakkaan hiusten ja hius-
pohjan hoitotarpeet sekä 
mahdolliset allergiat, tuottei-
den vaikuttavat ainesosat ja 
niiden toimintaperiaatteet   

Leikkausten ja partakäsitte-
lyjen ammattikäsitteiden 
hallinta 

käyttää ohjeen mukaan am-
mattikäsitteitä työn suunnitte-
lussa  

ilmaisee suunnittelemansa 
leikkauksen/parta- käsittelyn 
ammattikäsittein 

ilmaisee suunnittelemansa 
työn käyttäen sujuvasti am-
mattikäsitteitä 

Väriopin hyödyntäminen 
 

ottaa työssään huomioon vä-
riopin yleisiä periaatteita 

ottaa värikäsittelyissä huo-
mioon väriopin yleiset peri-
aatteet 

soveltaa värikäsittelyissä 
monipuolisesti väriopin tie-
toja  

Ihon ja hiuksen rakenteen 
tietojen hyödyntäminen 
 
 

tunnistaa erilaiset hiuslaadut 
ja hiuspohjan ongelmat ja 
valitsee ohjattuna hiusten ja 
hiuspohjan kunnon mukaisen 
värjäyskäsittelyn ja tuntee 
tuotteiden haitallisia vaiku-
tuksia terveydelle 

valitsee oikean värjäys-
käsittelyn hiusten ja hius-
pohjan kunnon mukaan ja 
tuntee tuotteiden haitallisia 
vaikutuksia terveyteen 
 
 

hyödyntää ihon ja hiuksen 
rakenteen tietoja valitessaan 
värjäyskäsittelyä asiakkaalle 
ja pystyy perustelemaan va-
lintansa ja tuntee tuotteiden 
haitallisia vaikutuksia tervey-
teen 

ottaa työssään huomioon ta-
vallisimpien värjäyskäsittelyi-
den kemialliset reaktiot  
 

ottaa värikäsittelyissä huo-
mioon tavallisimpien vär-
jäyskäsittelyiden kemialli-
set reaktiot ja niiden merki-
tyksen  
 
 

hallitsee erilaisten värjäys-
ten, vaalennuksen ja värin-
poiston kemialliset reaktiot ja 
vaikutukset hiukseen ja hius-
pohjaan ja ottaa tietoperus-
tan huomioon työskentelys-
sään 

Hiusmuodin huomioon ot-
taminen 
 

ottaa asiakkaan hiusten vär-
jäyskäsittelyä tehdessään 
huomioon hiusmuotia  

hyödyntää hiusmuotia ja 
asiakkaan toiveita asiak-
kaan hiuksia värjätessään 

soveltaa asiakkaalle värjäyk-
sen muotia ottaen huomioon 
asiakkaan tyylin ja toiveet 

Asiakkaan tyylin tukemi-
nen, muoto-opin ja muodin 
huomioon ottaminen 

käyttää asiakkaan tyyliin liit-
tyvää tietoa ohjeen mukaan, 
osoittaa kiinnostusta muotiin 

hankkii ja soveltaa tyyliin ja 
muotoon liittyviä tietoja hius-
ten leikkauksissa/ partakäsit-
telyissä ja valitsee leikkaus-
/parta-käsittelymallin asiak-
kaalle soveltuvasti, tulkitsee 
ja toteuttaa ajankohtaista 
muotia 

perustelee leikkaus-/partakä-
sittelymallien valintaan johta-
neita päätöksiä asiakkaan 
persoonallisten ominaisuuk-
sien ja muoto-opillisten seik-
kojen perusteella, soveltaa 
perustellusti vallitsevaa muo-
tia ottaen huomioon asiak-
kaan toiveet 
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Tiedon hankinta hankkii työskentelynsä tueksi 
tietoa tavallisimmista hiusa-
lan tietolähteistä ja pystyy 
hyödyntämään sitä ohjeen 
mukaan, hakee ohjeen mu-
kaan tietoa tuotteiden mah-
dollisista haitallisista vaiku-
tuksista 

hankkii tietoa eri tietoläh-
teistä työskentelynsä tueksi 
ja hyödyntää sitä, hakee tie-
toa ja tuntee tuotteiden mah-
dollisia haitallisia vaikutuksia 

hankkii työskentelynsä tueksi 
itsenäisesti tietoa ammatti- ja 
muotilehdistä ja sähköisistä 
viestimistä ja soveltaa sitä 
työskentelyynsä asiakkaan 
toiveiden mukaisesti, selvit-
tää itsenäisesti käytettävien 
tuotteiden mahdollisia haitta-
vaikutuksia 

Itsearviointi tunnistaa, arvioi ja esittelee 
ohjattuna keskeisen ammatil-
lisen osaamisensa ja amma-
tilliset vahvuutensa 

tunnistaa, arvioi ja esittelee 
suunnitelmallisesti sekä loo-
gisesti keskeisen ammatilli-
sen osaamisensa ja amma-
tilliset vahvuutensa 

tunnistaa, arvioi ja esittelee 
suunnitelmallisesti, loogi-
sesti, persoonallisesti ja luo-
vasti keskeisen ammatillisen 
osaamisensa ja ammatilliset 
vahvuutensa 

Estetiikan ja kestävän kehi-
tyksen huomioon ottami-
nen työssä 
 
 

työskentelee ohjatusti alan 
esteettisten periaatteiden 
mukaisesti (esim. työympä-
ristön viihtyisyys tai työn lop-
putuloksen ulkonäköön vai-
kuttavat tekijät) 

työskentelee alan esteettis-
ten periaatteiden, esim. työ-
ympäristön viihtyisyyden tai 
työn lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien tekijöiden 
mukaisesti  
 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään alan esteettisiä pe-
riaatteita, toimii esim. työym-
päristön viihtyisyyteen tai 
työn lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien tekijöiden 
edistämiseksi  

noudattaa ohjatusti amma-
tissa vaadittavia kestävän 
kehityksen mukaisia työ- ja 
toimintatapoja. 

noudattaa alalla vaadittavia 
kestävän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintatapoja. 

noudattaa itsenäisesti alalla 
vaadittavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toiminta-
tapoja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

hankkii tietoa ja suunnittelee 
ja arvioi omaa työtään, mutta 
uusissa tilanteissa tai työym-
päristön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 
 

hankkii tietoa, suunnittelee 
oman työnsä ja arvioi 
työnsä onnistumista työn 
kuluessa, on halukas oppi-
maan uutta, toimii saa-
mansa palautteen mukai-
sesti, selviytyy muuttuvista 
ja valintatilanteista oma- 
aloitteisesti 
 

toimii oma-aloitteisesti tie-
donhakijana, suunnittelee it-
senäisesti vastuullaan olevia 
tehtäviä ja arvioi työnsä on-
nistumista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielellään 
uutta, toimii erilaisissa tilan-
teissa itsenäisesti ja käyttää 
vaihtoehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia kehitty-
miselleen 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa oppi-
mis- ja työyhteisössään, te-
kee vastuullaan olevat tehtä-
vät, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta, pystyy toimimaan 
erilaisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryhmässä ja 
pyytää tarvittaessa apua 
muilta  

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa (esim. op-
pimis- ja työyhteisössään) 
tilanteen vaatimalla tavalla, 
tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja ryh-
män jäsenenä, toimii eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryhmässä 
 

ilmaisee selkeästi asiansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja, toimii vas-
tuullisesti, yhteistyökykyisesti 
ja tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa ja työryh-
män jäsenenä, tukee ja aut-
taa muita sekä ottaa työs-
sään huomioon seuraavan 
vaiheen työntekijän 
 

Ammattietiikka noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, työpaikan sopimuk-
sia ja säädöksiä ja aikatau-
luja 
 

noudattaa annettuja eetti-
siä ohjeita, sopimuksia ja 
säädöksiä sekä aikatauluja 
 

toimii opiskelu- ja työyhtei-
sön arvojen, tavoitteiden, 
eettisten ohjeiden, sopimus-
ten ja säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

 Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille, käyttää turvallisesti 
ohjeen mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetel-
miä, työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti.  

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvalli-
suuden, varmistaa työväli-
neiden ja materiaalien tur-
vallisuuden, työskentelee 
ergonomisesti.  

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvallisuu-
den, tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan vaaroista ja 
riskeistä, käyttää turvallisia, 
sopivasti kuormittavia ja 
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  vaihtelevia työmenetelmiä ot-
taen huomioon ergonomian. 
 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitte-
lulle. Hän osaa hakea tukea mahdollisissa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa. Opiskelija perehtyy tutkinnon osan tavoittei-
siin sekä arvioinnin kohteisiin ja -kriteereihin. Hän perehtyy näytön arviointikohteisiin ja -kriteereihin.  

 

 


