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Opiskelija osaa 

• valita oman kiinnostuksen kohteensa kauneudenhoitoalalla erikoistumisen tueksi 

• hyödyntää omia vahvuuksiaan valitsemallaan erikoisosaamisen alueella 

• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

• ylläpitää työkykyä ja –turvallisuutta 

• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 

• arvioida työtään ja sen tuloksia. 

 

Opiskelija tekee asiakkaille hoitoja. 

Opiskelija 

Tyydyttävä 1  

• suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen ihon tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisen hoidon, 

jossa on otettu huomioon tyyppi, kudos- ja ihomuutoksia sekä asiakkaan terveydentila ja allergiat 

• määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle 

• käyttää hoitoon soveltuvia työvälineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti 

• käyttää asiakkaalle soveltuvia tuotteita oikein ja turvallisesti tuotetuntemustaan hyödyntäen 

• käyttää hoidossa lähes suunnitelman mukaisesti laitteita 

• tekee hoidon lähes suunnitelman mukaisesti ja siten, että asiakas on tyytyväinen hoidon 

kokonaisuuteen ja lopputulokseen 

• työskentelee lähes sovitussa ajassa 

• antaa asiakkaalle hoitoa tukevia ruokavalio- ja liikuntaohjeita 

• ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä 

• palvelee asiakasta ystävällisesti 

• suosittelee ja myy asiakkaalle tuotteita ja palveluja 

Tyydyttävä 2 

Hyvä 3  



• suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen ihon tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisen hoidon, 

jossa on otettu huomioon tyyppi, kudos- ja ihomuutokset sekä asiakkaan terveydentila ja allergiat 

• määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle 

• käyttää asiakkaalle soveltuvia tuotteita oikein ja turvallisesti, tuote- ja ainesosatuntemustaan 

hyödyntäen ja perustellen valintansa 

• käyttää hoitoon soveltuvia työvälineitä ja laitteita oikein ja turvallisesti 

• käyttää hoidossa suunnitelman mukaisesti laitteita esimerkiksi  

• tekee hoidon suunnitelman mukaisesti, sujuvasti ja siten, että asiakas on tyytyväinen hoidon 

kokonaisuuteen ja lopputulokseen 

• työskentelee sovitussa ajassa 

• antaa asiakkaalle hoitoa tukevat ruokavalio- ja liikuntaohjeet 

• ohjaa asiakasta kotihoitotuotteiden käytössä ja laatii n ihon jatkohoitosuunnitelman 

• palvelee asiakasta ystävällisesti ja edistäen pysyviä asiakassuhteita 

• suosittelee ja myy asiakkaalle tuotteita ja palveluja myyntitavoitteisesti ja perustelee niiden käytön 

tarvetta 

Hyvä 4 

Kiitettävä 5 

• suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen ihon tarpeiden ja asiakkaan toiveiden mukaisen hoidon, 
jossa on otettu monipuolisesti huomioon tyyppi, kudos- ja ihomuutokset sekä asiakkaan 
terveydentila ja allergiat 

• määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle 

• käyttää asiakkaalle soveltuvia tuotteita oikein ja turvallisesti, tuote- ja ainesosatuntemustaan 
hyödyntäen sekä vertaillen ja perustellen valintansa 

• käyttää hoitoon soveltuvia työvälineitä ja laitteita oikein, turvallisesti sekä monipuolisesti soveltaen 

• käyttää hoidossa suunnitelman mukaisesti laitteita  

• tekee hoidon sujuvasti, huolellisesti ja siten, että asiakas on tyytyväinen hoidon kokonaisuuteen ja 
lopputulokseen 

• työskentelee liiketyöajassa 

• antaa asiakkaalle yksilölliset ja monipuoliset hoitoa tukevat ruokavalio- ja liikuntaohjeet 

• ohjaa asiakasta asiantuntevasti kotihoitotuotteiden käytössä ja laatii yksilöllisen 
jatkohoitosuunnitelman 

• palvelee asiakasta ammattitaitoisesti sekä kohteliaasti edistäen pysyvien asiakassuhteiden 
jatkuvuutta 



• suosittelee ja myy asiakkaalle monipuolisesti tuotteita ja palveluja vertaillen ja perustellen eri 
vaihtoehtoja. 

 


