
 
 
 

   

Luonnon kosmetiikkatuotteiden valmistus 5 osp 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

Puutarha-alan perustutkinto 

 
Valmistaa kosmetiikka - ja hygieniatuotteita luonnon materiaaleista eri 
valmistusmenetelmiä ja raaka-aineita hyödyntäen. Tunnistaa kosmetiikka- ja 
hygieniatuotteiden työturvallisuusohjeet, sekä käsittele syntyviä jätteitä oikein. 

Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija tutustuu kosmetiikkalainsäädäntöön 

• tutustuu kosmetiikan ainesosien säätelyyn ja kosmetiikka-asetukseen. 
• tutustuu kosmetiikkatuotteiden säilytykseen ja säilyvyyteen 
• tutustuu tuotteen kattavaan turvallisuusarviointiin ennen tuotteen 

markkinoille saattamista. 
• tutustuu kosmetiikkatuotteiden säilöntä -ja lisäaineisiin 
• perehtyy kosmetiikka-asetuksessa määritettyihin tuotteiden pakollisiin 

pakkausmerkintöihin 
• perehtyy allergioita aiheuttaviin kosmetiikkaraaka-aineisiin  
• Perehtyy luonnonkosmetiikkatuotteiden myyntiin -ja markkinointiin 

 

Opiskelija tunnistaa ja kerää luonnon kosmetiikkatuotteisiin sopivia raaka-
aineita 

• tunnistaa ja valitsee luonnosta talteen otettavia kosmetiikkatuotteisiin sopivia 
raaka-aineita  

• valitsee raaka-aineet kestävän talteenoton periaatteiden mukaisesti 
• tekee laskelmat tarvittavista raaka-ainemääristä 
• valitsee ja hankkii soveltuvat laitteet ja välineet talteenottoon. 
• selvittää tarvittavat luvat ja jokamiehen oikeudet 
• noudattaa omavalvontaa ja hygieniaohjeita talteenotossa 

 



15. elokuuta 2019 / 2 
 

   

 

 

Opiskelija valmistaa ihonhoitotuotteita 

 

• Perehtyy kosmetiikan valmistuksen raaka-aineisiin  
•  käyttää ihonhoitotuotteiden valmistuksessa oikeita välineitä 
• tekee kosmetiikan valmistuksen liittyvät esivalmistelutyöt 
• valmistaa erilaisia ihonhoitotuotteita käyttäen tuotteessa luonnon raaka-aineita 
•  käyttää luonnon kosmetiikan valmistuksessa erilaisia emulsioivia raaka-

aineita mm. öljyt, voit, vahat, paksuntajat, hydrolaatit, kasvivedet, savet sekä 
lisä - ja säilöntäaineet 

• käyttää valmistamiinsa ihonhoitotuotteisiin oikeanlaisia tuotteelle sopivia 
pakkausmateriaaleja  

• laatii valmistamalleen tuotteelle tarvittavat pakkausmerkinnät 

 
Opiskelija valmistaa hygieniatuotteita  
 

• perehtyy hygieniatuotteiden valmistuksen raaka-aineisiin 
• perehtyy valmistusmenetelmiin ja välineisiin 
• perehtyy valmistuksen apu- ja lisäaineisiin 
• tietää työturvallisuuden valmistuksessa ja jätteiden käsittelyssä 
• valmistaa hygieniatuotteita käyttäen valmistuksessa luonnon raaka-aineita 
• laatii valmistamalleen tuotteelle tarvittavat pakkausmerkinnät 
• suunnittelee valmistamilleen tuotteille pakkauksia 

 

Ammattitaidon ja osaamisen osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä valmistamalla kosmetiikkatuotteita 
tai hygieniatuotteita käyttäen luonnon raaka-aineita osana tuotteen 
valmistusta. 



15. elokuuta 2019 / 3 
 

   

 

 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 

näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti 

muilla tavoin.  

 

 

Arviointikriteerit 
 
 
Opiskelija 

Tyydyttävä 1 •  toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti  
•  toimii yhteistyökykyisesti 
•  tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
•  hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa  
•  muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 • toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien  

havaintojensa mukaisesti 
Hyvä 3 • toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti         
vuorovaikutustilanteissa 

• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti  
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa selviytyy 
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ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia 
ratkaisutapoja 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja 
perustellusti 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa 
vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 5 • suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
ottaen huomioon muut toimijat  

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa 
ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti ja kriittisesti 
esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja 
ratkaisuja osaamisensa kehittämiseen 

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa 
kokonaisuutta 

 
 

Ammattitaidon ja osaamisen osoittamistavat 
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä valmistamalla jotain luonnon 
kosmetiikkaan liittyvää tuotetta, laatii tuotteelle pakkausmerkinnät ja suunnittelee 
pakkauksen. 
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