
 
 
 

   

Rakennekäsittelyjen erikoistekniikat, 10 
osp  

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 

Hius- ja kauneusalan perustutkinto 

Hyväksytty 2021 

Rakennekäsittelyjen erikoistekniikoissa pureudutaan hiusten kihartamisen ja suoristamisen 
erikoisosaamiseen perustyövälineillä sekä erikoistyövälineitä käyttäen.  

Ammattitaitovaatimukset 
Opiskelija osaa 

• tutustuu rakennekäsittelyissä käytettäviin tuotteisiin sekä oheistuotteisiin ja niiden 
käyttöohjeisiin 

• käyttää perustyövälineitä hiusten kihartamiseen eri tekniikoilla/menetelmillä 
• toteuttaa tyvikohotuksen 
• toteuttaa suoristuskäsittelyn  
• käyttää erikoistyövälineitä yksilöllisten rakennekäsittelyjen toteutukseen 
• toteuttaa rastakäsittelyn  
• ottaa huomioon työ- ja asiakasturvallisuuden rakennekäsittelyissä 
• arvioi omaa toimintaansa 

 

Arviointi 

Opiskelija tutustuu rakennekäsittelyn eri tuotesarjoihin sekä 
oheistuotteisiin ja niiden käyttöohjeisiin 

Opiskelija 
 
Tyydyttävä T1 • tutustuu maahantuojien tarjoamiin tuotesarjoihin  

• tutustuu kyseisten tuotesarjojen oheistuotteisiin (esihoito tms) 

• ymmärtää tuotteiden valintakriteerit ja osaa ohjattuna valita 
asiakkaan hiuksiin sopivat tuotteet 

• osaa ohjattuna käyttää rakennekäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja 
oheistuotteita ohjeen mukaisesti toteuttaen rakennekäsittelyn   
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• huomioi asiakasturvallisuuden tuotteiden käytössä 

Tyydyttävä T2 
 

 

Hyvä H3 • tutustuu eri maahantuojien tarjoamiin tuotesarjoihin ja niiden 
käyttöohjeisiin 

• tutustuu tuotesarjojen oheistuotteisiin ja niiden käyttöohjeisiin 
sekä valintaperusteisiin 

• osaa valita käytettävät tuotteet asiakkaan hiusten kunnon 
mukaisesti 

• osaa käyttää rakennekäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja 
oheistuotteita ohjeen mukaisesti toteuttaen rakennekäsittelyn 

• huomioi omatoimisesti asiakasturvallisuuden tuotteiden käytössä 

Hyvä H4 
 

 

Kiitettävä K5 • osaa käyttää rakennekäsittelyissä eri maahantuojien tarjoamia 
perus- ja erikoistuotteita hiusten kunnon ja asiakkaan tarpeet 
huomioiden  

• osaa käyttää oheistuotteita tukemaan hiusten kuntoa ja 
täydentämään rakennekäsittelytapahtumaa 

• hyödyntää tuotetuntemustaan laaja-alaisesti suunnitellessaan 
rakennekäsittelyjä asiakkaalle 

• osaa käyttää rakennekäsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja 
oheistuotteita ohjeen mukaisesti toteuttaen erilaisia 
rakennekäsittelyjä 

• huomioi omatoimisesti ja kattavasti asiakasturvallisuuden 
tuotteiden käytössä 

  

Opiskelija osaa käyttää perustyövälineitä hiusten rakennekäsittelyihin 
erikoistekniikoilla/menetelmillä (spiraali-, kaksoispuolaus- sekä eri 
muotoiset osiot ja yhdistelmätekniikat). 
Opiskelija 
 
Tyydyttävä T1 • tutustuu erilaisiin tapoihin käyttää rakennekäsittelyrullia kihartamisen 

apuvälineinä erikoistekniikoita käyttäen (spiraalitekniikka, 
kaksoispuolaus, osion koko/muoto, yhdistelmätekniikat) 

• kokeilee vähintään 3 erilaista tekniikkaa käytännössä 
• osaa ottaa työssään huomioon erilaiset hiuspituudet valitessaan 

käytettävää tekniikkaan 
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• tunnistaa rakennekäsittelyrullan kiertämisen keskeiset periaatteet 
onnistuneen lopputuloksen aikaan saamiseksi 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • osaa käyttää erilaisia rakennekäsittelyrullan kiertämistapoja asiakkaan 
hiusten kihartamisessa erikoistekniikoilla (spiraalitekniikka, 
kaksoispuolaus, osion koko/muoto, yhdistelmätekniikat) 

• ottaa työssään huomioon erilaiset hiuspituudet ja niiden suomat 
mahdollisuudet valitessaan rakennekäsittelytekniikkaa 

• osaa ottaa huomioon rakennekäsittelyrullan kiertämisen keskeiset 
periaatteet onnistuneen lopputuloksen aikaan saamiseksi 

 
Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • toteuttaa erikoispuolauksia asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti rakennekäsittelyissä (spiraalitekniikka, kaksoispuolaus, 
osion koko/muoto, yhdistelmätekniikat) 

• osaa soveltaa ja yhdistellä eri tekniikoita huomioiden erilaiset 
hiuspituudet ja ajankohtaisen muodin 

• toteuttaa työssään onnistuneesti rakennekäsittelyrullan kiertämisen 
keskeisiä periaatteita parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaan 
saamiseksi 
 

 

 

Tyvikohotuksen toteuttaminen. 
Opiskelija 
Tyydyttävä T1 • ymmärtää ohjattuna tyvikohotuksen toteuttamisen asettamat 

vaatimukset hiuksille ja käytettävälle rullakoolle ja tuotteelle 
• osaa määritellä käsiteltävän alueen 
• toteuttaa tyvikohotuksen sopivan kokoisella rullakoolla, mutta tarvitsee 

työskentelyssään ajoittain ohjausta 
• ymmärtää työ- ja asiakasturvallisuuden työskentelyssään 

Tyydyttävä T2  
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Hyvä H3 • huomioi tyvikohotuksen toteuttamisen asettamat vaatimukset hiukselle ja 
käytettävälle rullakoolle sekä tuotteelle 

• osaa määritellä käsiteltävän alueen johdonmukaisesti 
• toteuttaa tyvikohotuksen hiuslaadun mukaisella rullakoolla  
• huomioi työ- ja asiakasturvallisuuden 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • osaa arvioida hiusten pituuden ja hiuslaadun toimivuuden 
tyvikohotuksessa 

• määrittelee käsiteltävän alueen leikkausmallin ja kampaussuunnat 
huomioiden 

• toteuttaa tyvikohotuksen ajanmukaisen muodin ja asiakkaan 
hiuslaadun ja persoonallisen tyylin huomioiden  

• noudattaa työskentelyssään sujuvasti työ- ja asiakasturvallisuutta  

 

Suoristuskäsittelyn toteuttaminen. 
Opiskelija 
Tyydyttävä T1 • ymmärtää ohjattuna hiuksen asettamat vaatimukset suoristuskäsittelyn 

toteuttamisessa ja käytettävän tuotteen valinnassa 
• hyödyntää perustietoa hiusten kemiallisesta käsittelystä kiharan 

hiuksen suoristamisessa  
• perehtyy suoristuskäsittelyn tekniikkaan ja toteutustapoihin 

perustuotteella 
• toteuttaa yksinkertaisen suoristuskäsittelyn  
• ymmärtää työ- ja asiakasturvallisuuden työskentelyssään 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • huomioi hiuksen asettamat vaatimukset suoristuskäsittelyn 
toteuttamisessa ja käytettävän tuotteen valinnassa 

• hyödyntää monipuolisesti perustietoa hiusten kemiallisesta käsittelystä 
kiharan hiuksen suoristamisessa  

• osaa toteuttaa suoristuskäsittelyn erilaisilla tuotteilla 
• toteuttaa suoristuskäsittelyjä eri tekniikoita käyttäen 
• huomioi työ- ja asiakasturvallisuuden 

Hyvä H4  
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Kiitettävä K5 • soveltaa tietoa hiuksen asettamista vaatimuksista käytettävälle 
tuotteelle ja toteutustavalle suoristuskäsittelyssä 

• osaa soveltaa perustietoa hiusten kemiallisesta käsittelystä kiharan 
hiuksen suoristamisessa  

• osaa toteuttaa suoristuskäsittelyn erilaisilla tuotteilla asiakkaan tarpeet 
huomioiden 

• toteuttaa suoristuskäsittelyjä eri tekniikoita käyttäen asiakkaan 
hiuslaadun ja asiakkaan tyylin mukaisesti 

• noudattaa työskentelyssään sujuvasti työ- ja asiakasturvallisuutta 

 

Rastakäsittelyn toteuttaminen. 
Opiskelija 
Tyydyttävä T1 • perehtyy rastakulttuurin taustoihin 

• tutustuu rastojen erilaisiin toteuttamistapoihin ja riskeihin 
• osaa toteuttaa rastakäsittelyn ohjatusti 
• ohjaa asiakasta rastojen kotihoidossa  
• ymmärtää ohjattuna työ- ja asiakasturvallisuuden merkityksen 

työskentelyssään 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • perehtyy rastakulttuurin taustoihin 
• tutustuu rastojen erilaisiin toteuttamistapoihin ja riskeihin 
• osaa toteuttaa rastakäsittelyn perusmenetelmällä  
• ohjaa asiakasta rastojen kotihoidossa ja kertoo, kuinka toimia, jos 

haluaa päästä rastoista eroon 
• ymmärtää työ- ja asiakasturvallisuuden merkityksen työskentelyssään 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • perehtyy rastakulttuurin taustoihin 
• tutustuu rastojen erilaisiin toteuttamistapoihin ja riskeihin 
• osaa toteuttaa erilaisia rastakäsittelyjä  
• ohjaa asiakasta rastojen kotihoidossa ja jatkokäsittelyissä 
• osaa toteuttaa rastoihin tyvikäsittelyn 
• osaa kertoa, kuinka toimitaan, jos haluaa poistaa rastat 
• osaa poistaa rastat asiakkaan niin halutessa 
• ymmärtää työ- ja asiakasturvallisuuden merkityksen työskentelyssään 

ja osaa toimia sen mukaan 
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Erikoistyövälineiden käyttäminen hiusten kemiallisessa 
rakennekäsittelyssä (patukat, spiraalipuolat, puikot, erilaiset tikut, 
laine/kreppilastat, tarrarullat yms.) 
Opiskelija 
Tyydyttävä T1 • hankkii tietoa erilaisista rakennekäsittelyn erikoistyövälineistä ja niiden 

käytöstä  
• kokeilee työskentelyssään kahta erilaista erikoistyövälinettä 

rakennekäsittelyn toteutuksessa 
• ohjeistaa asiakasta kotihoidossa  
• ymmärtää työ- ja asiakasturvallisuuden työskentelyssään 

Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • hankkii tietoa erilaisista rakennekäsittelyn erikoistyövälineistä ja niiden 
käytöstä 

• kokeilee työskentelyssään useita erilaisia rakennekäsittelyn 
erikoistyövälineitä huomioiden käytön rajoitteet  

• toteuttaa asiakkaan tyylin mukaisia rakennekäsittelyjä 
erikoistyövälineillä 

• osaa antaa ohjausta kyseisten käsittelyjen ylläpitoon kotihoidossa 
• huomioi työ- ja asiakasturvallisuuden 

 
Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • hyödyntää osaamistaan erikoistyövälineiden käytössä asiakkaan 
persoonallisen tyylin tukemiseen 

• seuraa ja arvioi työskentelynsä etenemistä kriittisesti ja huomioi 
riskitekijät sujuvasti 

• hyödyntää saamaansa palautetta oman työnsä kehittämisessä 
• noudattaa työskentelyssään sujuvasti työ ja asiakasturvallisuutta 

 

 

Työ- ja asiakasturvallisuuden huomioiminen rakennekäsittelyissä. 
Opiskelija 
Tyydyttävä T1 • huomioi lähtötilanteessa asiakkaan hiusten kunnon 

• tunnistaa riskitekijät rakennekäsittelyjen toteuttamisessa 
• suojaa asiakkaan asianmukaisesti  
• huolehtii työvälineiden puhtaudesta työskentelyn kaikissa eri 

vaiheissa 
• huolehtii työympäristön siisteydestä 
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Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • hankkii tietoa asiakkaan hiuksista ja aikaisemmista käsittelyistä 
• hyödyntää saamaansa tietoa suunnittelussa ja valintoja 

tehdessään 
• osaa suunnitteluvaiheessa huomioida riskitekijät 
• suojaa asiakkaan huolellisesti työskentelyn eri vaiheissa 
• huolehtii sujuvasti työvälineiden puhtaudesta työskentelyn kaikissa 

eri vaiheissa  
• huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön siisteydestä 

 
 

Hyvä H4  

Kiitettävä K5 • hankkii tietoa asiakkaan hiuksista ja aikaisemmista käsittelyistä 
• hyödyntää saamaansa tietoa suunnittelussa ja valintoja 

tehdessään 
• osaa suunnitteluvaiheessa huomioida riskitekijät ja toimia sen 

mukaisesti 
• suojaa asiakkaan huolellisesti ja asiantuntevasti työskentelyn eri 

vaiheissa 
• huolehtii sujuvasti ja oma-aloitteisesti työvälineiden puhtaudesta 

työskentelyn kaikissa eri vaiheissa 
• huolehtii oma-aloitteisesti ja tarkasti työympäristön siisteydestä 

 
 

Oman toiminnan arvioiminen. 
Opiskelija 
Tyydyttävä T1 • arvioi osittain ohjatusti omaa työskentelyään ja oppimiskykyään 

• hankkii tietoa osaamisestaan keräämällä asiakaspalautetta 
• hakee tietoa oppimisen tueksi 

 
Tyydyttävä T2  

Hyvä H3 • arvioi omia työskentelyään ja oppimiskykyään 
• hankkii tietoa osaamisestaan keräämällä asiakaspalautetta ja 

hyödyntämällä sitä oman toimintansa kehittämisessä 
• suunnittelee omaa kouluttautumistaan  

Hyvä H4  
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Kiitettävä K5 • arvioi omaa työskentelyään ja oppimiskykyään realistisesti ja moni-
puolisesti 

• hyödyntää asiakaspalautetta oman toiminnan määrätietoiseen 
kehittämiseen 

• hakee tietoa työssään esiin tulleisiin ongelmiin ja uusiin osaamis-
alueisiin itsenäisesti ja järjestelmällisesti 

• kouluttautuu tekemänsä suunnitelman mukaisesti ja 
päämäärätietoisesti 

TOTEUTUS 
 

Keskeiset sisällöt 
 

Esim. Tutkinnon osa muodostuu neljästä osiosta 

1. Tuotesarjat 

• Eri tukkureiden tuotesarjat (oppaat) 

• Tuotesarjakohtaiset oheistuotteet (esi- ja jälkihoito) 

• Rakennekäsittelyjen kotihoitotuotteet 

2. Perustyövälineiden käyttö 

• Erikoistekniikat perustyövälineillä 

•  Eri tekniikoiden yhdistäminen ja soveltaminen 

• Tekniikan vaikutus työskentelyyn 

3. Erikoistyövälineiden käyttö 

• Patukat  

• Spiraalipuolat  

• Puikot ja erilaiset tikut  

• Laine/kreppilastat  

• Tarrarullat 

4. Erikoistekniikat 
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• Tyvikohotus 

• Suoristuskäsittely 

• Rastakäsittely 

Osaamisen hankkimisen toteuttamistavoista ja ajoista sekä oppimisympäristöistä 
 
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista hankitaan opiskelijalle lähi- ja 
verkko-opetuksen muodossa sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.  

Aikaisemmissa opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaa 
tutkinnon osan opettaja, osaaminen varmistetaan haastattelemalla ja/tai asianmukaisen 
testin/tehtävän avulla. 

 

Tutkinnonosan sijoittuminen opiskeluajalle ja edeltävät opinnot 
 
Tutkinnonosa sijoittuu kolmanteen vuoteen. Rakennekäsittelypalvelut tulee olla suoritettuna.  

 

Ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen 
 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla hius- ja kauneudenhoitoalan 
toimintaympäristössä tehden erilaisia rakennekäsittelyjä erikoistekniikoin. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, 
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 
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