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HIUSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushalli-

tus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon si-

sältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaa-

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 

tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen toteutuk-

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

suunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on laadittu erillinen ope-

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

Hiusalan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon osien (10 osp) 

lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 120 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 15 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva 1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 
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Taulukko 1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 

 

  

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35 x

Kampaukset ja ehostus 20 x

Värjäyskäsittelyt 30 x

      Permanenttikäsittelyt 15 x

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 x

Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp

Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Asiakkaan tyylin suunnittelu 0-5

Maskeeraus 0-5

Työkokemus 0-10

Tutortoiminta 3-5

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 
OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 
 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 120 OSP 

 

HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT, 35 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti 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 suun-
nitellessaan 

 ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja par-
takäsittelyssä 

 ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran 
muotoilussa 

 hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsitte-
lyissä 

 käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita 

 muotoon kuivata asiakkaan hiukset  

 ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen 
hiusten ja hiuspohjan hyvinvointiin 

 suositella ja myydä asiakkaalle hiusten ja parran kotihoitotuot-
teita ja ohjata niiden käytössä 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 

 hankkia tietoa eri lähteistä  

 ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vas-
tuullisuuden  

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työym-
päristöä 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen 

 arvioida omaa työtään 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee tehdä tai päivittää. Selvitetään, onko opiskelijalla am-
mattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla 
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on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. Osaa-
misen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelu-
suunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on 
kannustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käy-
tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon 
osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskeli-
jan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös 
itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointi-
keskustelu, joka käydään arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon           
osoittamistavat 

 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, näyttötehtä-
vät: 

 Hiustenleikkaus naiselle (1½ tuntia) 

 Hiustenleikkaus miehelle (1 tunti) 

 Parran muotoilu 
o Rajojen viimeistely veitsellä (1 tunti) 

 Parranajo 
o Ajelu suoritetaan veitsellä (45 min) 

 Kirjallinen näyttötehtävä johon tulee seuraavat osiot: 
o Hoitosuunnitelmia ja hoitoja (3-5 kappaletta) erilaisille 

hiuksille ja hiuspohjille 
o Hiusten ja hiuspohjan rakenne, Hiusten lähtö, sekä ravin-

non ja terveellisten elämäntapojen vaikutus hiuksiin ja 
hiuspohjaan 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt:  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, Oppilaitoksen Parturi-Kampaamo 

 Työssäoppimisyritykset, työssäoppiminen 5 osp tai henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 Muut sidosryhmäyritysten oppimisympäristöt 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 
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 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisen yhteistyökumppanin tarjoamat oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Työssäoppiminen 5 osp tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti 

 Tiimioppiminen/-opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio 

 Tapahtuman tuottaminen 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuun-
nitelmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijan oppimista kannuste-
taan ja tuetaan oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen           
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 
ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoittei-
den saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehi-
tyksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikut-
teisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän ha-
vainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää 
mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tek-
nologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyö-
dyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti am-
matissaan ja kansalaisena. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan 
perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yh-
teisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvolli-
suuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivi-
sella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän 
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vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ko-
timaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin       
tutkinnon osiin 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli, Toinen kotimainen 
kieli, Vieras kieli Matemaattisluonnon tieteellinen osaaminen / Matema-
tiikka, Fysiikka ja Kemia, Tieto- ja viestintätekniikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Työkyvyn ylläpi-
täminen, Liikunta ja terveystieto 

Tutkinnon osan              
sijoittuminen tutkinnon   
toteutuksessa 

Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt opiskellaan tutkinnon suorittami-
sen alussa, opintojen ensimmäisenä vuotena, tai henkilökohtaisen opis-
keluohjelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan henkilö-
kohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hiusten ja hiuspoh-
jan hoitokäsittelyn 
suunnittelu 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsitte-
lyn  

 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsitte-
lyn asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti 

suunnittelee hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsitte-
lyn itsenäisesti ja asiak-
kaan tarpeiden mukai-
sesti 

Hiusten leikkaus- ja 
partakäsittelyn   
suunnittelu 

tekee toteuttamiskelpoi-
sia hiusten leikkaus- ja 
partakäsittelysuunnitel-
mia ja noudattaa työoh-
jeita 

tunnistaa erilaisten 
hiusten leikkauksien ja 
partakäsittelyjen mah-
dollisuudet ja ottaa huo-
mioon asiakkaan toi-
veita 

ottaa suunnittelussaan 
huomioon hiusten ja 
partakäsittelyjen sekä 
muodin tarjoamat mah-
dollisuudet suhteessa 
asiakkaan toiveisiin ja 
tyyliin 

Hiusten peseminen pesee hiukset työn vaa-
timalla tavalla 

pesee hiukset asiak-
kaan tarpeen mukai-
sesti 

pesee hiukset asiak-
kaan tarpeen mukai-
sesti ja tuotetuntemus-
taan hyödyntäen 

Hiusten ja hiuspoh-
jan hoitaminen 

 

 

hoitaa hiukset ja hius-
pohjan työsuunnitelman 
mukaan 

 

hoitaa hiukset ja hius-
pohjan tuotetuntemus-
taan hyödyntäen ja ede-
ten sujuvasti työvai-
heesta toiseen 

hoitaa hiukset ja hius-
pohjan asiakkaan tar-
peiden mukaisesti ja it-
senäisesti sekä perus-
telee tuote- ja laitevalin-
nat 

Hiuspohjan          
hieronnan  hallinta 

 

hieroo hiuspohjaa valitsee sopivan hieron-
tatekniikan hoitokäsitte-
lyn perusteella ja asiak-
kaan hoitotarpeen mu-
kaan 

soveltaa oppimiaan hie-
rontatekniikoita asiak-
kaan hoitotarpeen mu-
kaan  
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Hiusten leikkaami-
nen  

leikkaa hiukset myynti-
kelpoisesti käyttäen pe-
rusrakenteita (ehjä ja 
porrastettu rakenne, ta-
samittainen ja lisään-
tyvä kerrostus sekä 
saksi-kampatekniikka) 
ja noudattaa työohjeita 

leikkaa hiukset suunni-
telman mukaisesti käyt-
täen perusrakenteita tai 
niiden yhdistelmiä 

leikkaa hiukset suunni-
telman mukaan ja asi-
akkaalle soveltuvasti ja 
perustelee valintojaan, 
käyttää monipuolisia 
tekniikoita 

Hiusten kuivaaminen 
ja  viimeistely 

muotoonkuivaa ja vii-
meistelee hiukset  

kuivaa hiukset muotoon 
käyttäen tarvittavia 
muotoilutuotteita 

kuivaa hiukset muotoon 
käyttäen muotoilu- ja 
viimeistelytuotteita sekä 
perustelee valintojaan 

Parran muotoilemi-
nen ja parranajo 

muotoilee ja ajaa parran 
ohjattuna 

muotoilee ja ajaa parran 
työsuunnitelman mukai-
sesti ja omatoimisesti 

muotoilee ja ajaa parran 
itsenäisesti ja asiak-
kaalle soveltuvasti ja 
perustelee hänelle va-
lintojaan 

Asiakaspalvelu ja           
asiakkaan ohjaami-
nen 

 

palvelee asiakasta ystä-
vällisesti ja ohjaa asia-
kasta kotihoitotuottei-
den käytössä 

esittelee asiakkaalle ko-
tihoitotuotteita ja ohjaa 
niiden käytössä asiak-
kaan tarpeen mukaan 

myy asiakkaalle kotihoi-
totuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakkaan 
tarpeen mukaan ja suo-
sittelee lisäpalveluja  

Terveyden, turvalli-
suuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ot-
taminen 

suhtautuu myönteisesti 
työturvallisuuteen, vält-
tää riskejä ja ylläpitää 
ohjattuna toiminta- ja 
työkykyä työssään  

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta ja toimii terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseksi 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 
ja monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
asiakkaan sekä työym-
päristön turvallisuutta, 
hygieenisyyttä ja er-
gonomisuutta tutuissa 
tilanteissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
asiakkaan sekä työym-
päristön turvallisuutta, 
hygieenisyyttä ja er-
gonomisuutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat, asi-
akkaan ja työympäris-
tön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilan-
teissa 

Itsearviointi ja ajan-
käyttö 

 

 

arvioi leikkauksen ja 
partakäsittelyn lopputu-
losta ja omaa työtään, 
noudattaa yleensä kä-
sittelyyn varattua aikaa. 

arvioi leikkauksen ja 
partakäsittelyn lopputu-
losta ja omaa työtään 
lähes realistisesti ja 
oma-aloitteisesti, nou-
dattaa käsittelyyn varat-
tua aikaa. 

 

arvioi leikkauksen ja 
partakäsittelyn lopputu-
losta ja omaa työtään 
realistisesti ja perustel-
len suhteessa suunni-
telmaan, noudattaa kä-
sittelyyn varattua aikaa, 
kehittää työskentelyta-
pojaan. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Leikkaus- tai parran-
ajotekniikoiden       
hallinta 

valitsee leikkauksessa 
/partakäsittelyssä käy-
tettävät perustekniikat 
ja/tai ohennusmenetel-
mät ohjattuna 

toteuttaa leikkauk-
sen/partakäsittelyn työ-
hön sopivalla leikkaus-, 
ohennus- tai ajoteknii-
kalla 

toteuttaa leikkauksia/ 
partakäsittelyjä moni-
puolisilla ja asiakkaalle 
soveltuvilla tekniikoilla 
ja perustelee valinto-
jaan 

Työvälineiden käytön 
hallinta 

käyttää hoitokäsitte-
lyissä/leikkauk-
sessa/partakäsittelyssä 
tarvittavia tavallisimpia 
välineitä  

valitsee hoitokäsitte-
lyyn/leikkaukseen/parta-
käsittelyyn sopivat työ-
välineet ja käyttää niitä 

käyttää hoitokäsitte-
lyn/leikkauksen/ parta-
käsittelyn lopputuloksen 
kannalta perusteltuja 
työvälineitä 

Tuotteiden käytön 
hallinta 

valitsee ja käyttää  

hoitokäsittelyssä/leik-
kauksessa/partakäsitte-
lyssä tarvittavia tuot-
teita, selvittää tuottei-
den sopivuuden asiak-
kaalle ohjeen mukaan 

valitsee ja käyttää  

hoitokäsittelyssä/leik-
kauksessa/partakäsitte-
lyssä tarvittavia tuot-
teita, selvittää tuottei-
den sopivuuden asiak-
kaalle 

valitsee ja käyttää moni-
puolisesti ja asiakkaalle 
soveltuvasti hoitokäsit-
telyssä/leikkauksessa/  

partakäsittelyssä tarvit-
tavia tuotteita, peruste-
lee käytön edut sekä 
sopivuuden asiakkaalle 

Terveyden, turvalli-
suuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ot-
taminen  

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa. 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työyhtei-
sössään huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet. 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hiusten ja hiuspoh-
jan laadun ja kunnon 
määrittely 

 

 

määrittelee hiusten ja 
hiuspohjan kunnon ja 
laadun sekä tunnistaa 
ne hiuspohjan muutok-
set, jotka vaativat muun 
asiantuntijan hoitoa 

 

määrittelee asiakkaan 
hiusten ja hiuspohjan 
laadun ja kunnon sekä 
ohjaa asiakkaan tarvit-
taessa muun asiantunti-
jan hoitoon 

 

 

määrittelee itsenäisesti 
asiakkaan hiusten ja 
hiuspohjan laadun ja 
kunnon sekä eri hoito-
mahdollisuudet ja selvit-
tää mahdolliset ongel-
mien syyt asiakkaan 
kanssa ja ohjaa hänet 
tarvittaessa asiantunti-
jan hoitoon 
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Hiuksen rakenteen ja 
kasvuvaiheiden huo-
mioon ottaminen  

 

ottaa hiuksen rakenteen 
ja kasvuvaiheet huomi-
oon hiusten ja hiuspoh-
jan hoitokäsittelyssä 

hankkii ja hyödyntää  
omatoimisesti tietoa 
hiuksen rakenteesta ja 
kasvuvaiheista hoidon 
suunnittelussa ja työs-
kentelyssä 

hallitsee hiuksen raken-
teen ja kasvuvaiheiden 
tietoperustan ja sovel-
taa monipuolisesti tieto-
aan hoitokäsittelyissä 

Tuotteiden tuntemi-
nen ja niiden vaiku-
tuksen huomioon ot-
taminen hiusten ja 
hiuspohjan hoidossa  

 

ottaa tavallisimpien hoi-
totuotteiden toimintape-
riaatteita huomioon 
hiusten ja hiuspohjan 
hoitokäsittelyssä 

 

 

ottaa hoitotuotteiden toi-
mintaperiaatteet ja niiden 
yleisimmät ainesosat 
huomioon hiusten ja 
hiuspohjan hoitokäsitte-
lyissä 

perustelee valitse-
mansa hoitotuotteet ot-
taen huomioon asiak-
kaan hiusten ja hius-
pohjan hoitotarpeet 
sekä mahdolliset aller-
giat, tuotteiden vaikutta-
vat ainesosat ja niiden 
toimintaperiaatteet   

Leikkausten ja parta-
käsittelyjen ammatti-
käsitteiden hallinta 

käyttää ohjeen mukaan 
ammattikäsitteitä työn 
suunnittelussa  

ilmaisee suunnittele-
mansa leikkauk-
sen/parta- käsittelyn 
ammattikäsittein 

ilmaisee suunnittele-
mansa työn käyttäen 
sujuvasti ammattikäsit-
teitä 

Asiakkaan tyylin tu-
keminen, muoto-opin 
ja muodin huomioon 
ottaminen 

käyttää asiakkaan tyy-
liin liittyvää tietoa oh-
jeen mukaan, osoittaa 
kiinnostusta muotiin 

hankkii ja soveltaa tyy-
liin ja muotoon liittyviä 
tietoja hiusten leikkauk-
sissa/ partakäsittelyissä 
ja valitsee leikkaus-
/parta-käsittelymallin 
asiakkaalle soveltuvasti, 
tulkitsee ja toteuttaa 
ajankohtaista muotia 

perustelee leikkaus-
/partakäsittelymallien 
valintaan johtaneita 
päätöksiä asiakkaan 
persoonallisten ominai-
suuksien ja muoto-opil-
listen seikkojen perus-
teella, soveltaa perus-
tellusti vallitsevaa muo-
tia ottaen huomioon asi-
akkaan toiveet 

Ravinnon ja terveel-
listen elintapojen vai-
kutusten huomioon 
ottaminen hiusten ja 
hiuspohjan hyvin-
vointiin 

ottaa ohjattuna huomi-
oon ravinnon ja terveel-
listen elintapojen vaiku-
tukset hiusten ja hius-
pohjan hyvinvointiin 

ottaa huomioon ravin-
non ja terveellisten elin-
tapojen vaikutukset 
hiusten ja hiuspohjan 
hyvinvointiin  

soveltaa hoitotilan-
teessa tietouttaan ravin-
non ja terveellisten elin-
tapojen vaikutuksesta 
hiusten ja hiuspohjan 
hyvinvointiin  

Tiedon hankinta hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa tavallisim-
mista hiusalan tietoläh-
teistä ja pystyy hyödyn-
tämään sitä ohjeen mu-
kaan, hakee ohjeen mu-
kaan tietoa tuotteiden 
mahdollisista haitalli-
sista vaikutuksista 

hankkii tietoa eri tieto-
lähteistä työskentelynsä 
tueksi ja hyödyntää sitä, 
hakee tietoa ja tuntee 
tuotteiden mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia 

hankkii työskentelynsä 
tueksi itsenäisesti tietoa 
ammatti- ja muotileh-
distä ja sähköisistä 
viestimistä ja soveltaa 
sitä työskentelyynsä 
asiakkaan toiveiden 
mukaisesti, selvittää it-
senäisesti käytettävien 
tuotteiden mahdollisia 
haittavaikutuksia 
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tunnistaa, arvioi ja esit-
telee ohjattuna keskei-
sen ammatillisen osaa-
misensa ja ammatilliset 
vahvuutensa 

tunnistaa, arvioi ja esit-
telee suunnitelmallisesti 
sekä loogisesti keskei-
sen ammatillisen osaa-
misensa ja ammatilliset 
vahvuutensa 

tunnistaa, arvioi ja esit-
telee suunnitelmalli-
sesti, loogisesti, persoo-
nallisesti ja luovasti kes-
keisen ammatillisen 
osaamisensa ja amma-
tilliset vahvuutensa 

Kielitaidon hyödyntä-
minen asiakaspalve-
lussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta suomen-
kielisillä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilan-
teesta ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen jousta-
vasti ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä  

Kielitaidon hyödyntä-
minen asiakaspalve-
lussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta ruotsin-
kielisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen suo-
men kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilan-
teesta yhdellä vieraalla 
kielellä 

 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen jousta-
vasti suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
yhdellä vieraalla kielellä 

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

Kielitaidon hyödyntä-
minen asiakaspalve-
lussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta muun-
kielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä selviytyy aut-
tavasti palvelutilan-
teessa yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä yhdellä vie-
raalla kielellä ja selviy-
tyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men tai ruotsin kielellä, 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti toisella koti-
maisella kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä  

Kielitaidon hyödyntä-
minen asiakaspalve-
lussa 

 

Alakohtainen kielitai-
don hallinta vieras-
kielisessäkoulutuk-
sessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä auttaa palve-
lutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä yhdellä 
muulla kielellä 

palvelee asiakkaita kou-
lutuskielen lisäksi suo-
men tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti yhdellä 
muulla kielellä 

Estetiikan ja kestä-
vän kehityksen huo-
mioon ottaminen 
työssä 

 

 

työskentelee ohjatusti 
alan esteettisten peri-
aatteiden mukaisesti 
(esim. työympäristön 
viihtyisyys tai työn lop-
putuloksen ulkonäköön 
vaikuttavat tekijät) 

työskentelee alan es-
teettisten periaatteiden, 
esim. työympäristön 
viihtyisyyden tai työn 
lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden mukaisesti  

hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan es-
teettisiä periaatteita, toi-
mii esim. työympäristön 
viihtyisyyteen tai työn 
lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden edistämiseksi  
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noudattaa ohjatusti am-
matissa vaadittavia kes-
tävän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja. 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja. 

noudattaa itsenäisesti 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja ja tuo esille kehittä-
mistarpeita. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen       
oppimisen         
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, on halu-
kas oppimaan uutta, toi-
mii saamansa palaut-
teen mukaisesti, selviy-
tyy muuttuvista ja valin-
tatilanteista oma- aloit-
teisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- ja työ-
yhteisössään, tekee 
vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta, pys-
tyy toimimaan erilaisten 
ihmisten kanssa työyh-
teisössä ja ryhmässä ja 
pyytää tarvittaessa 
apua muilta  

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimis- ja työ-
yhteisössään) tilanteen 
vaatimalla tavalla, tekee 
vastuullaan olevat teh-
tävät huolellisesti ja ryh-
män jäsenenä, toimii 
erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä 

 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja, toimii vastuullisesti, 
yhteistyökykyisesti ja ta-
savertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa ja työ-
ryhmän jäsenenä, tukee 
ja auttaa muita sekä ot-
taa työssään huomioon 
seuraavan vaiheen 
työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, työpai-
kan sopimuksia ja sää-
döksiä ja aikatauluja 

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädös-
ten mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille, käyt-
tää turvallisesti ohjeen 
mukaisia suojaimia, työ-
välineitä ja työmenetel-
miä, työskentelee pää-
sääntöisesti ergonomi-
sesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja työ-
ympäristön turvallisuu-
den, varmistaa työväli-
neiden ja materiaalien 
turvallisuuden, työsken-
telee ergonomisesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja työ-
ympäristön turvallisuu-
den, tunnistaa ja tiedot-
taa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä, 
käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 

KAMPAUKSET JA EHOSTUS, 20 OSP 

 

Ammattitaito-            
vaatimukset 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin eri-
laisilla 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 toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympä-
ristöä 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen 

 arvioida omaa työtään 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 
ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-
raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on kan-
nustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja 
mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan 
ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-
mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee 
voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamis-
taan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. 
Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon         
osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, Näyttötehtä-
vät: 

 Fön-kampaus naiselle (½ tuntia) 

 Fön-kampaus miehelle (½ tuntia) 

 Arkiehostus, vähintään toiseen fön-kampaus työhön (1 tunti) 

 Juhlakampaus pitkiin hiuksiin (vähintään 2/3 hiuksista tulee olla si-
dottu) ja juhlaehostus (2½ tuntia) 

 Kirjallinen näyttötehtävä 
o Ehostus ja kampaustuotteiden käyttö sekä vaikutus hiuk-

seen ja ihoon 
Yhdessä työssä tulee käyttää hiuslisää / valkkia tai koristetta 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, Oppilaitoksen Parturi-Kampaamo 

 Työssäoppimisyritykset, työssäoppiminen 5 osp, tai henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 Muut sidosryhmäyritysten oppimisympäristöt 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Työssäoppiminen 5 osp tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti 



   OPETUSSUUNNITELMA   16 (60) 

   

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio 

 Tapahtuman tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen                 
ohjaaminen 

Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunni-
telmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan 
oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen         
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavut-
tamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai 
yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. 
Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityk-
sen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyi-
syyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikuttei-
sesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havain-
noi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa 
ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Integrointi yhteisiin     
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen lii-
kunta ja terveystieto 

Tutkinnon osan           
sijoittuminen tutkinnon  
toteutuksessa 

Kampaukset ja ehostus opiskellaan tutkinnon suorittamisen puolessa vä-
lissä, opintojen toisena vuotena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman 
mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opis-
keluohjelman mukaisesti 

 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   17 (60) 

   

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kampauksen ja 
ehostuksen        
suunnitteleminen 

tekee toteuttamiskelpoi-
sia kampaus- ja ehos-
tussuunnitelmia ja nou-
dattaa työohjeita 

tunnistaa erilaisten 
kampauksien ja ehos-
tusten mahdollisuudet 
ja ottaa huomioon asi-
akkaan toiveita 

ottaa huomioon hiusten 
ja muodin tarjoamat 
mahdollisuudet suh-
teessa asiakkaan toivei-
siin ja tyyliin 

Hiusten peseminen pesee hiukset työn vaa-
timalla tavalla  

pesee hiukset työn vaa-
timalla tavalla ja ottaen 
huomioon asiakkaan 
hiusten laadun 

pesee hiukset työn vaa-
timalla tavalla ja ottaen 
huomioon asiakkaan 
hiusten laadun ja hyö-
dyntäen tuotetuntemus-
taan 

Kampauksen           
toteuttaminen 

 

toteuttaa kampauksen 
suunnitelman mukai-
sesti 

 

luonnostelee, tekee 
pohjatyön ja muotoon-
kampaa hiukset asiak-
kaalle soveltuvasti   

toteuttaa kampauksia 
luovasti, monipuolisesti 
ja asiakkaalle soveltu-
vasti sekä perustelee 
valintojaan 

Kampauksen           
viimeisteleminen 

viimeistelee kampauk-
sen suunnitelman mu-
kaisesti 

viimeistelee kampauk-
sen asiakkaalle soveltu-
vasti 

viimeistelee kampauk-
sen monipuolisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 
sekä perustelee valinto-
jaan 

Ehostus toteuttaa ehostuksen 
(päivä- ja juhlaehostuk-
sen) suunnitelman mu-
kaan 

toteuttaa ehostuksen 
asiakkaalle soveltuvasti 
ja tavallisimpia teknii-
koita hyödyntäen 

toteuttaa ehostuksen 
monipuolisilla teknii-
koilla luovasti ja asiak-
kaalle soveltuvasti sekä 
perustelee valintojaan 

Asiakaspalvelu ja   
asiakkaan ohjaami-
nen 

 

palvelee asiakasta ystä-
vällisesti ja ohjaa häntä 
kotihoitotuotteiden käy-
tössä 

esittelee asiakkaalle ko-
tihoitotuotteita ja ohjaa 
niiden käytössä asia-
kaan tarpeiden mukai-
sesti  

myy asiakkaalle kotihoi-
totuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä ja suosit-
telee lisäpalveluja  

Terveyden, turvalli-
suuden ja toiminta-
kyvyn huomioon    
ottaminen 

suhtautuu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
ja välttää riskejä työs-
sään, ylläpitää ohjat-
tuna toiminta- ja työky-
kyä työssään  

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta toimii terveellisten 
elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseksi 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 
ja monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat 
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työympäristön turvalli-
suutta, hygieenisyyttä ja 
ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa 

työympäristön turvalli-
suutta, hygieenisyyttä ja 
ergonomisuutta 

sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin 
tilanteissa 

Itsearviointi ja       
ajankäyttö 

 

 

arvioi kampauksen ja 
ehostuksen lopputu-
losta ja omaa työtään, 
noudattaa yleensä kä-
sittelyyn varattua aikaa 

 

arvioi kampauksen ja 
ehostuksen lopputu-
losta ja omaa työtään 
lähes realistisesti ja 
oma-aloitteisesti, nou-
dattaa käsittelyyn varat-
tua aikaa 

 

arvioi kampauksen ja 
ehostuksen lopputu-
losta ja omaa työtään 
realistisesti ja perustel-
len suhteessa suunni-
telmaan, noudattaa kä-
sittelyyn varattua aikaa, 
kehittää työskentelyta-
pojaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kampaustekniikoi-
den hallinta 

toteuttaa kampauksia 
eripituisiin hiuksiin käyt-
täen perustekniikoita 
ohjeen mukaan (rullilla, 
föönillä, sormikiharoilla, 
painamalla ja raudoilla) 

toteuttaa kampauksia 
eripituisiin hiuksiin so-
veltuvilla tekniikoilla 

 

 

toteuttaa kampauksia 
eripituisiin hiuksiin mo-
nipuolisilla ja soveltu-
villa tekniikoilla sekä pe-
rustelee valintojaan 

Työvälineiden käytön 
hallinta 

 

käyttää kampauksissa 
ja ehostuksissa tavalli-
simpia työvälineitä oh-
jeen mukaan 

valitsee kampauksiin ja 
ehostuksiin sopivat työ-
välineet ja käyttää niitä 

käyttää kampauksiin ja 
ehostuksiin monipuoli-
sia ja lopputuloksen 
kannalta perusteltuja 
työvälineitä 

Koristeen, hiuslisän 
tai valkin kiinnittämi-
nen 

kiinnittää hiuksiin koris-
teen tai hiuslisän tai val-
kin tukevasti ohjeen 
mukaan 

kiinnittää hiuksiin koris-
teen tai hiuslisän tai val-
kin tukevasti ja asiak-
kaalle soveltuvasti 

kiinnittää hiuksiin koris-
teen tai hiuslisän tai val-
kin tukevasti, huomaa-
mattomasti ja asiak-
kaalle soveltuvasti 

Tuotteiden käytön 
hallinta  

 

käyttää kampauksissa 
muotoilu- ja viimeistely-
tuotteita ja ehostukseen 
sopivia tuotteita ja valit-
see niitä ohjeen mu-
kaan 

käyttää kampauksissa 
sopivia muotoilu- ja vii-
meistelytuotteita ja 
ehostukseen sopivia 
tuotteita 

käyttää kampauksissa 
monipuolisesti ja asiak-
kaalle soveltuvasti muo-
toilu- ja viimeistelytuot-
teita, perustelee asiak-
kaalle kampaamista 
helpottavien ja tukevien 
tuotteiden käytön edut, 
käyttää ehostuksessa 
monipuolisesti asiak-
kaalle soveltuvia tuot-
teita, ottaa huomioon 
mahdolliset asiakkaan 
allergiat 
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Terveyden,            
turvallisuuden ja    
toimintakyvyn     
huomioon ottaminen 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työyhtei-
sössään huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon       
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakkaan tyylin    
tukeminen ja   
muoto-opin         
hyödyntäminen 

käyttää asiakkaan tyylin 
tukemiseen ja muoto-
oppiin liittyvää tietoa 
hiusten kampauksissa  

käyttää tyyliin ja muo-
toon liittyviä tietoja hius-
ten kampauksissa ja va-
litsee kampausmallin 
asiakkaalle soveltuvasti 

perustelee kampaus-
mallien valintaan johta-
neita päätöksiä tyylin ja 
muoto-opillisten seikko-
jen pohjalta 

Muodin huomioon  
ottaminen  

 

hyödyntää hiusmuotia 
kampauksia tehdes-
sään 

 

tulkitsee ja toteuttaa 
hiusmuotia asiakkaan 
kampauksessa 

soveltaa perustellusti 
hiusmuotia ottaen huo-
mioon asiakkaan toiveet 

Kampausten        
ammattikäsitteiden 
hallinta  

käyttää ohjatusti työs-
sään ammattikäsitteitä 

käyttää ammattikäsit-
teitä työssään 

käyttää työssään am-
mattikäsitteitä tilantee-
seen sopivasti ja suju-
vasti 

Tiedon hankinta 

 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa tavallisim-
mista alan tietolähteistä 
ja pystyy hyödyntämään 
sitä ohjeen mukaan 

 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri am-
matti- ja muotilehdistä 
sekä sähköisistä viesti-
mistä ja hyödyntää sitä 

 

hankkii itsenäisesti ja 
monipuolisesti työsken-
telynsä tueksi tietoa 
ammatti- ja muotileh-
distä sekä sähköisistä 
viestimistä sekä sovel-
taa sitä työskentelyynsä 
asiakkaalle soveltuvasti 

työskentelee ohjatusti 
alan esteettisten peri-
aatteiden (esim. työym-
päristön viihtyisyyden 
tai työn lopputuloksen 
ulkonäköön vaikuttavien 
tekijöiden) mukaisesti 

työskentelee alan es-
teettisten periaatteiden 
(esim. työympäristön 
viihtyisyyden tai työn 
lopputuloksen ulkonä-
köön vaikuttavien teki-
jöiden) mukaisesti 

hyödyntää monipuoli-
sesti työssään alan es-
teettisiä periaatteita, 
esim. toimii työympäris-
tön viihtyisyyteen tai 
työn lopputuloksen ul-
konäköön vaikuttavien 
tekijöiden edistämiseksi 

noudattaa alalla vaadit-
tavien kestävän kehityk-
sen ohjeita ja toiminta-
tapoja. 

noudattaa oma-aloittei-
sesti alalla vaadittavien 
kestävän kehityksen oh-
jeita ja toimintatapoja. 

noudattaa itsenäisesti 
alalla vaadittavien kes-
tävän kehityksen ohjeita 
ja toimintatapoja ja tuo 
esille kehittämistarpeita. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, haluaa 
oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, sel-
viytyy muuttuvista ja va-
lintatilanteista oma- 
aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen  

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toiminnassaan, 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät ohjeen mu-
kaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja asia-
kaspalvelussa, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimistilan-
teissa, työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa) ti-
lanteen vaatimalla ta-
valla, tekee vastuullaan 
olevat tehtävät huolelli-
sesti ja toimii ryhmän jä-
senenä, toimii erilaisten 
ihmisten kanssa työyh-
teisössä ja asiakaspal-
velussa 

ilmaisee selkeästi ta-
voitteen ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä ja asiakaspalve-
lussa, 

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

Ammattietiikka 

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden 
sopimusten ja säädös-
ten mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille, käyt-
tää turvallisesti ohjeen 
mukaan työvälineitä, 
työmenetelmiä ja suo-
jaimia, työskentelee 
pääsääntöisesti ergono-
misesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden, 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti.  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden,  

tunnistaa vaaroja ja ris-
kejä ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja 
riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
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vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 

VÄRJÄYSKÄSITTELYT, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti 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 asia-
kasta 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 toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveelli-
syyttä 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 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 
ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-
raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on 
kannustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tue-
taan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilö-
kohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 
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arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-
mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee 
voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaa-
mistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon    osoitta-
mistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta 

 Vähintään kolme hiustenvärjäystä (2 tuntia / asiakastyö) 
o erilaisten tuotteiden ja tekniikoiden käyttö 
o asiakkaalle soveltuvia perusteltuja hiustenvärjäyssuunni-

telmia ja toteutuksia monipuolisilla tekniikoilla, sisällyttäen 
töihin 

 värinpoistotekniikka   
 raidoitustekniikka 

 Parranvärjäys (1 tunti) 

 Ripsien ja kulmien värjäys (45 min) 

 Kirjallinen näyttötehtävä, Värjäyskäsittelyissä tapahtuvat kemialli-
set reaktiot ja niiden vaikutus ihoon ja hiuksen rakenteeseen 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, Oppilaitoksen Parturi-Kampaamo 

 Työssäoppimisyritykset, työssäoppiminen 9 osp, tai henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 Muut sidosryhmäyritysten oppimisympäristöt 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Työssäoppiminen 9 osp tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio 

 Tapahtuman tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuun-
nitelmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tue-
taan oppimisessa koko opintojen ajan. 
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Muut elinikäisen          
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 
ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itse-
ään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityk-
sen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikuttei-
sesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havain-
noi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa 
ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää 
esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongel-
mien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin 
perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tekno-
logioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, ra-
joitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan 
ja kansalaisena. 

Integrointi yhteisiin      
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen lii-
kunta ja terveystieto 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Tutkinnon osan sijoittu-
minen tutkinnon toteu-
tuksessa 

Värjäyskäsittelyt opiskellaan tutkinnon suorittamisen keskivaiheilla toi-
sena opintovuotena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. 
Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman 
mukaisesti 
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Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin     
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Värjäyskäsittelyn 
suunnitteleminen 

 

suunnittelee värjäys-
käsittelyn ohjeen mu-
kaan ja ottaa huomioon 
värjäyksessä tarvittavat 
esi- ja jälkitoimenpiteet 

 

suunnittelee itsenäisesti 
värjäyskäsittelyn ja ot-
taa huomioon suunnitte-
lussaan asiakkaan tyy-
liin liittyviä tekijöitä ja 
värjäyksessä tarvittavat 
esi- ja jälkitoimenpiteet 

suunnittelee itsenäisesti 
yksilöllisen värjäyskäsit-
telyn, ottaa huomioon 
värjäyksessä tarvittavat 
esi- ja jälkitoimenpiteet 
ja perustelee valinto-
jaan 

ottaa huomioon hiusten 
ja hiuspohjan kunnon 
ohjattuna valitessaan 
tuotteita värjäyskäsitte-
lyä varten 

ottaa huomioon hiusten 
ja hiuspohjan kunnon 
valitessaan tuotteita 
värjäyskäsittelyä varten 

ottaa huomioon hiusten 
ja hiuspohjan kunnon 
sekä mahdolliset asiak-
kaan allergiat valites-
saan tuotteita värjäys-
käsittelyä varten 

Värjäyskäsittelyn to-
teuttaminen  

 

värjää hiukset ja/tai par-
ran suunnitelman mu-
kaisesti, kysyy asiak-
kaan toiveita 

 

 

 

värjää hiukset ja/tai par-
ran suunnitelman mu-
kaisesti monipuolisilla 
menetelmillä (kuten 
esim. raidoitus, moni-
sävy- ja vaalennusvär-
jäys), ottaa huomioon 
asiakkaan toiveita 

värjää hiukset ja/ tai 
parran monipuolisilla 
menetelmillä, tukee asi-
akkaan tyyliä ja ottaa 
huomioon tavoitteenmu-
kaisen leikkauksen ja 
kampauksen 

värjää kulmakarvat ja 
ripset hygieenisesti ja 
muotoilee kulmakarvat 
asiakkaalle soveltuvasti 

 

 

värjää kulmakarvat ja 
ripset siististi ja hygiee-
nisesti ja muotoilee kul-
makarvat asiakkaalle 
soveltuvasti 

värjää kulmakarvat ja 
ripset ja muotoilee kul-
makarvat asiakkaan 
kasvonpiirteet huomi-
oon ottaen ja laaduk-
kaasti 

käyttää ohjattuna vär-
jäyksessä tarvittavia pe-
ruslaskutoimituksia  

käyttää värjäyksessä 
tarvittavia peruslasku-
toimituksia 

käyttää ja soveltaa vär-
jäyksessä tarvittavia pe-
ruslaskutoimituksia  

Hiusten peseminen pesee hiukset työn vaa-
timalla tavalla  

pesee hiukset ottaen 
huomioon värjäysmene-
telmän 

pesee hiukset ottaen 
huomioon värjäysmene-
telmän ja hyödyntäen 
tuotetuntemustaan 

Asiakaspalvelu ja   
asiakkaan ohjaus 

 

palvelee asiakasta ystä-
vällisesti ja ohjaa häntä 
kotihoitotuotteiden käy-
tössä 

esittelee asiakkaalle ko-
tihoitotuotteita ja ohjaa 
niiden käytössä asiak-
kaan tarpeen mukai-
sesti  

myy asiakkaalle kotihoi-
totuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakkaan 
tarpeen mukaan ja suo-
sittelee lisäpalveluja  
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Terveyden,           
turvallisuuden ja   
toimintakyvyn huomi-
oon ottaminen 

 

suhtautuu myönteisesti 
työturvallisuuteen, vält-
tää riskejä työssään yl-
läpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä työs-
sään  

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta ja toimii terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseksi 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 
ja monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
asiakkaan ja työympä-
ristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergono-
misuutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
asiakkaan ja työympä-
ristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergono-
misuutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat, asi-
akkaan ja työympäris-
tön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilan-
teissa 

Itsearviointi ja      
ajankäyttö 

 

 

arvioi värjäyskäsittelyn 
lopputulosta ja omaa 
työtään, noudattaa 
yleensä käsittelyyn va-
rattua aikaa 

 

arvioi värjäyskäsittelyn 
lopputulosta ja omaa 
työtään lähes realisti-
sesti ja oma-aloittei-
sesti, noudattaa käsitte-
lyyn varattua aikaa 

 

arvioi värjäyskäsittelyn 
lopputulosta ja omaa 
työtään realistisesti ja 
perustellen suhteessa 
suunnitelmaan, noudat-
taa käsittelyyn varattua 
aikaa, kehittää työsken-
telytapojaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Värjäystekniikoiden 
hallinta 

käyttää erilaisia värjäys-
menetelmiä 

(värin levitys, värin 
poisto, erilaiset raidoi-
tustekniikat) 

hyödyntää erilaisia vär-
jäystekniikoita ja -mene-
telmiä asiakkaalle so-
veltuvasti 

soveltaa itsenäisesti eri-
laisia värjäystekniikoita 
ja -menetelmiä asiak-
kaalle soveltuvasti sekä 
perustelee valintojaan 

Työvälineiden/laittei-
den käyttö 

työskentelee värjäyksen 
eri työvälineillä ja käyt-
tää laitteita ohjeen mu-
kaan, 

työskentelee siististi 
(asiakkaan ja työnteki-
jän suojaus) 

työskentelee värjäyksen 
eri työvälineillä/laitteilla 
taitavasti, siististi ja hy-
gieenisesti (asiakkaan 
ja työntekijän suojaus) 

hallitsee erilaiset vär-
jäyksen työvälineet/lait-
teet ja perustelee niiden 
käytön, työskentelee 
siististi ja hygieenisesti 
(asiakkaan ja työnteki-
jän suojaus) 

Tuotteiden käytön 
hallinta  

valitsee ja käyttää erilai-
sia värjäystuotteita oh-
jeen mukaan  

käyttää valitsemansa 
värjäysmenetelmän mu-
kaisia tuotteita 

hallitsee värjäykseen 
liittyvät tuotteet ja niiden 
käytön sekä perustelee 
valintansa 
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Terveyden,           
turvallisuuden ja    
toimintakyvyn huomi-
oon ottaminen 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työyhtei-
sössään huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä. 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden ennen käyttöön-
ottoa, poistaa ja vie 
huoltoon vialliset työvä-
lineet. 

arvioi suojainten, työvä-
lineiden ja työmenetel-
mien soveltuvuutta ky-
seiseen työhön. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Väriopin                
hyödyntäminen 

ottaa työssään huomi-
oon väriopin yleisiä pe-
riaatteita 

ottaa värikäsittelyissä 
huomioon väriopin ylei-
set periaatteet 

soveltaa värikäsitte-
lyissä monipuolisesti 
väriopin tietoja 

Ihon ja hiuksen       
rakenteen tietojen 
hyödyntäminen 

tunnistaa erilaiset hius-
laadut ja hiuspohjan 
ongelmat ja valitsee 
ohjattuna hiusten ja 
hiuspohjan kunnon mu-
kaisen värjäyskäsitte-
lyn ja tuntee tuotteiden 
haitallisia vaikutuksia 
terveydelle 

valitsee oikean värjäys-
käsittelyn hiusten ja 
hiuspohjan kunnon mu-
kaan ja tuntee tuotteiden 
haitallisia vaikutuksia 
terveyteen 

hyödyntää ihon ja hiuk-
sen rakenteen tietoja 
valitessaan värjäys-
käsittelyä asiakkaalle ja 
pystyy perustelemaan 
valintansa ja tuntee 
tuotteiden haitallisia 
vaikutuksia terveyteen 

Värjäyksen kemian 
tietoperustan hallinta 

ottaa työssään huomi-
oon värjäyksessä käy-
tettävien tuotteiden toi-
mintaperiaatteet 

ottaa värikäsittelyissä 
huomioon käytettävien 
tuotteiden toimintaperi-
aatteet 

hallitsee värikäsitte-
lyissä käytettävien tuot-
teiden ja vaikuttavien 
aineiden kemialliset 
tehtävät ja niiden toi-
mintaperiaatteet ja ot-
taa tietoperustan huo-
mioon työskentelys-
sään 

ottaa työssään huomi-
oon tavallisimpien vär-
jäyskäsittelyiden kemi-
alliset reaktiot 

ottaa värikäsittelyissä 
huomioon tavallisimpien 
värjäyskäsittelyiden ke-
mialliset reaktiot ja nii-
den merkityksen 

hallitsee erilaisten vär-
jäysten, vaalennuksen 
ja värinpoiston kemialli-
set reaktiot ja vaikutuk-
set hiukseen ja hius-
pohjaan ja ottaa tieto-
perustan huomioon 
työskentelyssään 

Hiusmuodin huomi-
oon ottaminen 

ottaa asiakkaan hius-
ten värjäyskäsittelyä 
tehdessään huomioon 
hius-muotia 

hyödyntää hiusmuotia ja 
asiakkaan toiveita asiak-
kaan hiuksia värjätes-
sään 

soveltaa asiakkaalle 
värjäyksen muotia ot-
taen huomioon asiak-
kaan tyylin ja toiveet 
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Ammattikäsitteiden 
käyttö 

käyttää keskeisiä am-
mattikäsitteitä värjäys-
käsittelyn suunnitte-
lussa 

ilmaisee suunnittele-
mansa värjäyskäsittelyn 
ammattikäsittein 

ilmaisee suunnitel-
mansa käyttäen am-
mattikäsitteistöä ja se-
littää suunnitelmansa 
asiakkaalle yleiskielellä 

Tiedon hankinta hankkii tietoa tavalli-
simmista hiusalan tieto-
lähteistä ja pystyy oh-
jattuna hyödyntämään 
tietoa ongelmia ratko-
essaan. 

hankkii tietoa eri hiusa-
lan ammattijulkaisuista 
ja hyödyntää oppi-
maansa ongelmanrat-
kaisussa. 

hankkii monipuolista 
tietoa värjäyskäsitte-
lyistä hiusalan eri tieto-
lähteistä kuten koulu-
tuksista ja julkaisuista 
ja soveltaa tietoa ongel-
mallisissa asiakastilan-
teissa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja         
ongelmanratkaisu 

 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, on halu-
kas oppimaan uutta, toi-
mii palautteen mukai-
sesti, selviytyy muuttu-
vista ja valintatilanteista 
oma-aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toiminnassaan, 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät ohjeen mu-
kaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja asia-
kaspalvelussa, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimistilan-
teissa, työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa) ti-
lanteen vaatimalla ta-
valla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii ryhmän jäsenenä, 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 

ilmaisee selkeästi ta-
voitteen ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä ja asiakaspalve-
lussa, 

tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan 
työvaiheen ja työntekijät 
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Ammattietiikka 

 

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

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden, 
sopimusten ja säädös-
ten mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille, käyt-
tää turvallisesti ohjeen 
mukaan työvälineitä, 
työmenetelmiä ja suo-
jaimia, työskentelee 
pääsääntöisesti ergono-
misesti, tuntee tervey-
denhuollon palvelut 

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden, 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden,  

tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian 

tunnistaa ympäristö-
myönteiset työ- ja toi-
mintatavat hiusten vär-
jäysaineiden käsitte-
lyssä ja jätehuollossa. 

 

toimii ympäristömyön-
teisesti hiusten värjäys-
aineiden käsittelyssä ja 
jätteiden käsittelyssä. 

ottaa toiminnassaan 
huomioon kestävän ke-
hityksen ympäristö-
myönteisiä, taloudelli-
sia, sosiaalisia ja kult-
tuurisia ulottuvuuksia. 

 

PERMANENTTIKÄSITTELYT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikä-
sittelyjä 

 ottaa huomioon leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikä-
sittelyn 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 aineista ja niiden toi-
mintaperiaatteista 

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

 käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelu-
tilanteessa käytännönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä 

 toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   
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 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveelli-
syyttä 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 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 
ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seu-
raamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on kan-
nustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja 
mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan 
ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan am-
mattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee 
voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamis-
taan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. 
Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon         
osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta,  

 Kaksi permanenttikäsittelyä 

 Hiusten kihartaminen (2 tuntia) 
o Asiakkaalle soveltuva perusteltu suunnitelma ja toteutus  

 Hiusten suoristaminen (2 tuntia) 
o Asiakkaalle soveltuva perusteltu suunnitelma ja toteutus  

 Kirjallinen näyttötehtävä, Permanenttikäsittelyissä tapahtuvat ke-
mialliset reaktiot ja niiden vaikutus ihoon ja hiuksen rakenteeseen 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, Oppilaitoksen Parturi-Kampaamo 

 Työssäoppimisyritykset, työssäoppiminen 2 osp, tai henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 Muut sidosryhmäyritysten oppimisympäristöt 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisen yhteistyökumppanin tarjoamat oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Työssäoppiminen, 2 osp, tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio  

 Tapahtuman tuottaminen 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunni-
telmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan 
oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen         
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavut-
tamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai 
yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. 
Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityk-
sen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaa-
dittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. 
kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien rat-
kaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia 
menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 
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Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tekno-
logioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, ra-
joitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan 
ja kansalaisena. 

Integrointi yhteisiin      
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen lii-
kunta ja terveystieto 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Tutkinnon osan           
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Permanenttikäsittelyt opiskellaan tutkinnon suorittamisen alussa, opinto-
jen ensimmäisenä vuotena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukai-
sesti. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opiskeluoh-
jelman mukaisesti 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin   
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Permanenttikäsitte-
lyn suunnittelu 

 

suunnittelee perma-
nenttikäsittelyn ottaen 
huomioon leikkaus- ja 
kampausrakenteen 
sekä permanentissa tar-
vittavat esi- ja jälkitoi-
menpiteet 

ottaa huomioon hiusten 
ja hiuspohjan kunnon 
ohjattuna valitessaan 
tuotteita permanenttikä-
sittelyä varten 

suunnittelee perma-
nenttikäsittelyn itsenäi-
sesti ottaen huomioon 

leikkaus- ja kampausra-
kenteen ja asiakkaan 
tyyliin liittyviä tekijöitä 
sekä permanentissa tar-
vittavat esi- ja jälkitoi-
menpiteet 

ottaa huomioon hiusten 
ja hiuspohjan kunnon 
valitessaan tuotteita 
permanenttikäsittelyä 
varten 

suunnittelee perma-
nenttikäsittelyn itsenäi-
sesti ja asiakkaan tar-
peet sekä permanen-
tissa tarvittavat esi- ja 
jälkitoimenpiteet huomi-
oon ottaen ja perustelee 
valintansa 

ottaa huomioon hiusten 
ja hiuspohjan kunnon 
sekä mahdolliset aller-
giat valitessaan tuotteita 
permanenttikäsittelyä 
varten 

Permanenttikäsitte-
lyn tekeminen 

 

 

tekee permanentin tai 
suoristaa hiukset suun-
nitelman mukaisesti 

 

tekee permanentin tai 
suoristaa hiukset moni-
puolisilla menetelmillä 
itsenäisesti ja asiak-
kaalle soveltuvasti 

tekee permanentin itse-
näisesti ja soveltaen 
asiakkaalle erilaisia ki-
hartamisen ja suorista-
misen mahdollisuuksia 

käyttää ohjattuna per-
manenttikäsittelyissä 
tarvittavia peruslasku-
toimituksia  

käyttää permanenttikä-
sittelyissä tarvittavia pe-
ruslaskutoimituksia 

käyttää ja soveltaa per-
manenttikäsittelyissä 
tarvittavia peruslasku-
toimituksia  



   OPETUSSUUNNITELMA   32 (60) 

   

Asiakaspalvelu ja 
asiakkaan ohjaus 

 

palvelee asiakasta ystä-
vällisesti ja ohjaa asia-
kasta kotihoitotuottei-
den käytössä 

esittelee asiakkaalle ko-
tihoitotuotteita ja ohjaa 
niiden käytössä asiak-
kaan tarpeen mukai-
sesti 

myy asiakkaalle kotihoi-
totuotteita ja ohjaa nii-
den käytössä asiakkaan 
tarpeen mukaan ja suo-
sittelee lisäpalveluja  

Terveyden, turvalli-
suuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ot-
taminen 

suhtautuu myönteisesti 
työturvallisuuteen, vält-
tää riskejä työssään yl-
läpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä työs-
sään  

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta toimii terveellisten 
elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseksi 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 
ja monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä ylläpitää 
asiakkaan ja työympä-
ristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergono-
misuutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
asiakkaan ja työympä-
ristön turvallisuutta, hy-
gieenisyyttä ja ergono-
misuutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat, asi-
akkaan ja työympäris-
tön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilan-
teissa 

Itsearviointi ja     
ajankäyttö 

 

 

arvioi hiusten perma-
nenttikäsittelyn lopputu-
losta ja omaa työtään, 
noudattaa yleensä kä-
sittelyyn varattua aikaa. 

 

arvioi hiusten perma-
nenttikäsittelyn lopputu-
losta ja omaa työtään 
lähes realistisesti ja 
oma-aloitteisesti, nou-
dattaa käsittelyyn varat-
tua aikaa. 

 

arvioi hiusten perma-
nenttikäsittelyn lopputu-
losta ja omaa työtään 
realistisesti ja perustel-
len suhteessa suunni-
telmaan, noudattaa kä-
sittelyyn varattua aikaa, 
kehittää työskentelyta-
pojaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Rullaustekniikoiden 
hallinta 

 

toteuttaa permanentin 
noudattaen rullaustek-
niikoista annettuja oh-
jeita  

 

toteuttaa permanentin 
huolellisesti noudattaen 
rullaustekniikoista an-
nettuja ohjeita esim. ot-
taen huomioon osion 
koon ja vetosuunnan  

toteuttaa permanentin 
huolellisesti ja itsenäi-
sesti esim. ottaen rul-
laustekniikoissa huomi-
oon osion koon ja veto-
suunnan ja perustelee 
valitsemansa menetel-
mät 
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rullaa permanentteja 
perustekniikoilla ja -me-
netelmillä 

 

hyödyntää erilaisia rul-
laustekniikoita ja -me-
netelmiä asiakkaalle so-
veltuvasti 

soveltaa erilaisia rul-
laustekniikoita ja -me-
netelmiä itsenäisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 
sekä perustelee valinto-
jaan 

Työvälineiden käytön 
hallinta 

 

 

käyttää permanenttikä-
sittelyjen yleisimpiä työ-
välineitä ja valitsee oi-
kean rullakoon ohjeen 
mukaan 

 

käyttää oikeita työväli-
neitä ja valitsee itsenäi-
sesti oikean kokoisen 
rullan suhteessa tavoit-
teena olevaan kiharaan  

 

valitsee perustellen oi-
keat työvälineet perma-
nenttikäsittelyjen eri työ-
vaiheisiin ja hallitsee 
erilaisten rullien ja eri 
rullakokojen käytön ja 
perustelee valintansa 

Tuotteiden käytön 
hallinta 

 

valitsee tuotteet ja vai-
kutusajat permanentti-
käsittelyjen eri työvai-
heisiin ohjattuna 

 

valitsee permanenttikä-
sittelyissä käytettävät 
aineet itsenäisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 

valitsee permanenttikä-
sittelyissä käytettävät 
aineet itsenäisesti ja 
asiakkaalle soveltuvasti 
perustellen valintojaan 

Terveyden, turvalli-
suuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ot-
taminen 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhkati-
lanteissa 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työyhtei-
sössään huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet 

 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat 
ja ilmoittaa niistä 

 

käyttää turvallisesti oh-
jeiden mukaisia suo-
jaimia, työvälineitä ja 
työmenetelmiä. 

varmistaa työvälineiden 
ja materiaalien turvalli-
suuden ennen käyttöön-
ottoa, poistaa ja vie 
huoltoon vialliset työvä-
lineet. 

arvioi suojainten, työvä-
lineiden ja työmenetel-
mien soveltuvuutta ky-
seiseen työhön. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana   
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ihon ja hiuksen         
rakenteen tietojen  
hyödyntäminen  

määrittelee hiusten ja 
hiuspohjan kunnon ja 
valitsee ohjattuna oikeat 
tuotteet ja tuntee tuot-
teiden haitallisia vaiku-
tuksia terveydelle 

valitsee oikeat tuotteet 
hiusten ja hiuspohjan 
kunnon mukaan ja tun-
tee tuotteiden haitallisia 
vaikutuksia terveyteen 

hyödyntää ihon ja hiuk-
sen rakenteen tietoja 
valitessaan tuotteita 
permanenttikäsittelyyn 
ja perustelee valintansa 
ja tuntee tuotteiden hai-
tallisia vaikutuksia ter-
veyteen 
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Permanentin kemian 
hallinta 

ottaa työssään huomi-
oon permanenttikäsitte-
lyissä käytettävien tuot-
teiden kemialliset toi-
mintaperiaatteet 

ottaa työssään huomi-
oon permanenttikäsitte-
lyissä tapahtuvan kemi-
allisen prosessin ja sen 
vaikutuksen hiukseen ja 
ihoon 

ottaa työssään huomi-
oon permanenttikäsitte-
lyissä tapahtuvan pro-
sessin ja sen vaikutuk-
sen hiukseen ja ihoon ja 
perustelee hiuksen ra-
kenteessa tapahtuvan 
muutoksen käsittelyn ai-
kana 

Tyylin ja hiusmuodin 
huomioon ottaminen 

 

ottaa huomioon hius-
muodin asiakkaan hius-
ten permanenttikäsitte-
lyssä 

hyödyntää ajankoh-
taista hiusmuotia asiak-
kaan hiusten perma-
nenttikäsittelyissä 

soveltaa permanenttikä-
sittelyjen ajankohtaista 
hiusmuotia ottaen huo-
mioon asiakkaan tyylin 

Ammattikäsitteistön 
hallinta 

 

käyttää suunnitelmas-
saan keskeistä perma-
nenttauksen ammattikä-
sitteistöä 

 

ilmaisee ammattikäsit-
teen permanenttauksen 
suunnitelman 

 

hallitsee permanent-
tauksen ammattikäsit-
teistön käytön, mutta 
kommunikoi asiakkaan 
kanssa käytännönlähei-
sesti 

Tiedon hankinta 

 

 

hankkii tietoa tavallisim-
mista hiusalan tietoläh-
teistä ja pystyy ohjat-
tuna hyödyntämään tie-
toa ongelmia ratkoes-
saan 

hankkii tietoa eri hiusa-
lan ammattijulkaisuista 
ja hyödyntää oppi-
maansa ongelmanrat-
kaisussa 

hankkii monipuolisesti 
tietoa permanenttauk-
sesta hiusalan eri tieto-
lähteistä ja soveltaa tie-
toa asiakaspalveluun 
liittyvässä ongelmanrat-
kaisussaan 

ottaa työssään huomi-
oon ympäristömyöntei-
siä työ- ja toimintata-
poja. 

toimii ympäristömyön-
teisesti ja kestävää ke-
hitystä edistäen. 

ottaa toiminnassaan 
huomioon kestävän ke-
hityksen taloudellisia, 
sosiaalisia ja kulttuurisia 
ulottuvuuksia. 

  

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, haluaa 
oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, sel-
viytyy muuttuvista tilan-
teista ja valintatilan-
teista oma- aloitteisesti 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen  
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Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toiminnassaan, 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät ohjeen mu-
kaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja asia-
kaspalvelussa, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimistilan-
teissa, työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa) ti-
lanteen vaatimalla ta-
valla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii ryhmän jäsenenä, 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 

ilmaisee selkeästi ta-
voitteen ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä ja asiakaspalve-
lussa, 

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

Ammattietiikka 

 

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

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden 
sopimusten ja säädös-
ten mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille, käyt-
tää turvallisesti ohjeen 
mukaan työvälineitä, 
työmenetelmiä ja suo-
jaimia, työskentelee 
pääsääntöisesti ergono-
misesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden, 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti.  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden,  

tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 

HIUSALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, 20 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: 

 toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyh-
teisön työhyvinvointia  

 toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työter-
veyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet   

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään   

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön 

 tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat 
sekä ennakoida ja suojautua niiltä 
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 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 kustannustehok-
kuutta ja tuloksellisuutta 

 arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa hiusalan toimintamahdolli-
suuksia 

 ottaa työssään huomioon kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan 
toimintaperiaatteet 

 verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainväli-
syyden mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi. 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on 
kannustavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tue-
taan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilö-
kohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaami-
sen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tu-
lee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskus-
telu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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Ammattitaidon          
osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta.  

 Näytön suorittaja toteuttaa asiakaspalvelujakson 
jossa hän kohtaa erilaisia asiakkaita työtehtävissään ja myy tuot-
teita tai palveluita asiakkaille, josta tulee ilmetä seuraavat asiat:  

o asiakkaiden viihtyvyydestä huolehtiminen 
o vastuuntuntoisena asiakaspalvelijana toimiminen  
o erilaiset asiakaspalvelutilanteet  
o myyntitaito (palvelu- ja tuotetuntemus)  

erilaisten asiakasryhmien tasavertainen kohtaaminen 

 Markkinointisuunnitelma työssäoppimisyritykseen 
o markkinointikampanjan suunnittelu yhdessä työpaikkaoh-

jaajan kanssa ennen työssäoppimisjaksoa 
o suunnitelma tulee esittää kirjallisesti ohjaavalle opettajalle 

ennen työssäoppimisjakson alkua 
o markkinointikampanjan toteutus työssäoppimisjakson ai-

kana 

 Liiketoimintasuunnitelma 
o Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman hiusalan yrityk-

selle 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, Oppilaitoksen Parturi-Kampaamo 

 Työssäoppimisyritykset, työssäoppiminen 5 osp, tai henkilökoh-
taisen opiskeluohjelman mukaisesti 

 Muut sidosryhmäyritysten oppimisympäristöt 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisen yhteistyökumppanin tarjoamat oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Työssäoppiminen, 5 osp, tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomat-
kat 

 Työkansio 

 Tapahtuman tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen                   
ohjaaminen 

Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuun-
nitelmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tue-
taan oppimisessa koko opintojen ajan. 
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Muut elinikäisen          
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 
ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itse-
ään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyi-
syyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikuttei-
sesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havain-
noi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa 
ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää 
esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongel-
mien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin 
perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan 
perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yh-
teisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvolli-
suuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivi-
sella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän 
vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ko-
timaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin      
tutkinnon osiin 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Tutkinnon osan             
sijoittuminen tutkinnon  
toteutuksessa 

Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta opiskellaan tutkinnon suorittamisen 
lopussa, opintojen kolmantena opintovuotena, tai henkilökohtaisen opis-
keluohjelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan henkilö-
kohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti 

 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   39 (60) 

   

Osaamisen arviointi 

 

ARVIOINNIN KOHDE   

1. Työprosessin hal-
linta 

Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimiminen työssä ja 
työyhteisössä  

toimii ohjattuna työyh-
teisön työhyvinvointia 
edistävästi 

 

toimii työssään itsenäi-
sesti työyhteisön työhy-
vinvointia edistävästi 

 

toimii työssään työyh-
teisön työhyvinvointia 
edistävästi ja selvittää 
yrittäjän mahdollisuuk-
sia edistää sitä  

Ihmissuhteiden ylläpito 
ja työyhteisön tuen 
hyödyntäminen 

hakee tukea muilta työ-
yhteisön jäseniltä ja 
antaa tukea tarvitta-
essa 

toimii luontevasti vuo-
rovaikutuksessa työyh-
teisön jäsenten kanssa 

edistää aktiivisesti 
omalla toiminnallaan 
työyhteisön yhteisölli-
syyttä 

Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

 

suhtautuu myönteisesti 
työturvallisuuteen, vält-
tää riskejä työssään yl-
läpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä 
työssään  

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta ja toimii terveel-
listen elintapojen sekä 
toiminta- ja työkyvyn yl-
läpitämiseksi 

kehittää itsenäisesti  

toimintansa turvalli-
suutta ja monipuolisia 
tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseen ja edistämi-
seen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon 
turvallisuus- ja terveys-
näkökohtia sekä ylläpi-
tää asiakkaan ja työ-
ympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon 
turvallisuus- ja terveys-
näkökohdat sekä yllä-
pitää asiakkaan ja työ-
ympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- 
ja terveysnäkökohdat, 
asiakkaan ja työympä-
ristön turvallisuuden 
sekä soveltaa oppi-
maansa yllättävissäkin 
tilanteissa 

toimii aloitteellisesti ja 
asiakkaan tarpeet huo-
mioon ottaen omien ta-
voitteiden saavutta-
miseksi 

toimii asiakkaan tar-
peet huomioon ottaen 
ja taloudellisesti yrityk-
sen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

toimii suunnitelmalli-
sesti ja tuloksellisesti 
edistäen pysyviä asia-
kassuhteita ja toimin-
nan jatkuvuutta  

Asiakkaiden             
palveleminen 

 

kuuntelee asiakkaan 
toiveita ja noudattaa 
hyviä asiakaspalveluta-
poja sekä toimii vas-
tuuntuntoisesti  

toteuttaa asiakaan yk-
silöllisiä toiveita ja toi-
mii asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa itse-
näisesti   

toimii aktiivisesti ja 
joustavasti erilaissa 
asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa sekä 
kohtaa luontevasti eri-
laiset kulttuuritaustaiset 
asiakasryhmät 
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 toimii ohjeistettuna so-
vittujen asiakaspalvelu-
käytänteiden ja kestä-
vän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatuta-
voitteiden ja kestävän 
kehityksen mukaisesti  

toimii yrityksen laatuta-
voitteiden ja kestävän 
kehityksen mukaisesti 
ja edistää ympäristöys-
tävällisiä toimintatapoja 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen  toiminta 

toimii taloudellisesti ai-
karesurssit huomioon 
ottaen eri työproses-
seissa  

toimii kustannustehok-
kaasti ja tuloksellisesti 
aika- ja muut käytettä-
vissä olevat resurssit 
huomioon ottaen  

toimii itsenäisesti ja 
kustannustehokkaasti 
edistäen yrityksen tu-
loksellisuutta   

noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakien 
periaatteita ja toimii 
asiallisesti eri taustan 
omaavien ihmisten 
kanssa 

noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakien 
periaatteita ja toimii 
asiallisesti eri taustan 
omaavien ihmisten 
kanssa 

noudattaa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuslakien 
periaatteita ja toimii 
asiallisesti eri taustan 
omaavien ihmisten 
kanssa 

Markkinointi ja        
myyminen 

suunnittelee markki-
nointia eri kohderyh-
mille ohjeen mukaan 

suunnittelee markki-
nointia monipuolisesti 
alan kausivaihtelut 
huomioiden  

suunnittelee markki-
nointia luovasti, pitkä-
jänteisesti ja tavoitteel-
lisesti ottaen huomioon 
eri kohderyhmät 

keskustelee asiakkaan 
kanssa myytävistä pal-
veluista ja tuotteista 

 

esittelee ja myy palve-
lutilanteissa yrityksen 
palveluja ja tuotteita 

ottaa palvelutilan-
teessa huomioon asi-
akkaan tarpeet ja myy 
asiantuntevasti yrityk-
sen lisäpalveluja ja 
tuotteita 

Yritystoiminnan suun-
nittelu ja arvioiminen  

laatii ohjattuna lii-
keidean sekä 

arvioi oman toiminnan 
ja työn tekemisen vah-
vuuksia ja kehittämis-
tarpeita 

selvittää ammattialan 
toiminta-ajatuksen, lii-
keidean ja keskeisiä 
palvelumahdollisuuksia 
ja arvioi mahdollisuuk-
siaan toimia yrittäjänä 

hyödyntää työssään 
rohkeasti eri yritysten 
toiminta-ajatuksia ja lii-
keideoita sekä asettaa 
yrittäjyysosaamiselleen 
kehittämistavoitteita 

Kannattavuuslaskel-
mien tekeminen 

laatii ohjattuna laskel-
mia ja laskee ohjattuna 
kannattavuuteen vai-
kuttavia tekijöitä  

 

laatii ammattialan kan-
nattavuuslaskelmia ja 
hyödyntää asiantuntija-
lähteitä laskelmissaan 

laatii ja laskee hiusalan 
kannattavuuslaskelmia 
ja arvioi niiden realisti-
suutta ja yrityksen os-
topalvelujen ulkoista-
mismahdollisuuksia  

hinnoittelee palveluja ja 
tuotteita ohjeen mu-
kaan 

 

laskee oman työpanok-
sen osuuden tuotteen 
tai palvelun kustannuk-
sista 

laskee palvelujen ja 
tuotteiden kannatta-
vuuteen vaikuttavia te-
kijöitä (alv., katteet) 

Osaamisen tuotteista-
mismahdollisuuksien     
arvioiminen 

arvioi ammattialansa 
tuote- ja palvelutarjon-
taa 

hankkii tietoa tuottei-
den ja palvelujen kil-
pailu- ja kehittämistar-
peesta sekä arvioi am-
mattialansa eri tuotteis-
tamismahdollisuuksia  

suunnittelee itsenäi-
sesti ammattialalle uu-
sia palvelu- ja tuotteis-
tamismahdollisuuksia 
kilpailutilanteiden poh-
jalta 
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Hiusalan yritystoimin-
nan arviointi 

tekee yhteistyötä hiu-
salan yrittäjien kanssa. 

verkostoituu eri am-
mattialojen kanssa ja 
hyödyntää saamaansa 
tietotaitoa. 

hyödyntää ammat-
tialansa kansallisia ja 
kansainvälisiä verkos-
toja. 

 

ARVIOINNIN KOHDE   

2.  Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin  hallinta 

Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien, väli-
neiden ja   materiaalien  
käyttäminen 

käyttää ohjattuna ta-
vanomaisia työmene-
telmiä, välineitä ja ma-
teriaaleja hyödyntäen 
tietotekniikkaa  

käyttää erilaisia työme-
netelmiä, välineitä ja 
materiaaleja hyödyn-
täen tietotekniikkaa 

käyttää monipuolisesti 
erilaisia työmenetel-
miä, välineitä ja materi-
aaleja vuorovaikutuk-
sessa työyhteisönsä 
kanssa hyödyntäen tie-
totekniikkaa 

Tuotteiden              
ominaisuuksien         
arvioiminen 

arvioi hiusalan tuottei-
den koostumuksia, vai-
kutuksia ja ominaisuuk-
sia asiakaspalvelussa 

 

arvioi monipuolisesti  

hiusalan tuotteiden 
koostumuksia, vaikut-
tavia aineita, vahvuuk-
sia ja ominaisuuksia 
sekä niiden toimintape-
riaatteita ammatissaan 

arvioi monipuolisesti ja 
kriittisesti tietouttaan 
ammattialan tuotteiden 
ominaisuuksista ja toi-
mintaperiaatteista 
omassa toiminnassaan 

 

käyttää sähköisiä vies-
timiä tuotetietojen ja 
palveluiden etsinnässä 

 

käyttää itsenäisesti 
sähköisiä viestimiä ja 
ohjelmia omissa tuote- 
ja palveluprosesseis-
saan 

 

hyödyntää ja käyttää it-
senäisesti ja monipuoli-
sesti sähköisiä viesti-
miä ja eri ohjelmia 
omissa tuote- ja palve-
luprosesseissaan 

Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

noudattaa annettuja 
ohjeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa ja 
toimii oikein onnetto-
muus-, vaara- ja uhka-
tilanteissa. 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työyh-
teisössään huomioon 
työyhteisön muut jäse-
net. 

havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaa-
rat ja ilmoittaa niistä. 

 

ARVIOINNIN KOHDE   

3. Työn perustana ole-
van       tiedon hallinta 

Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtä koskevien sään-
töjen, toimintaperiaat-
teiden ja sopimusten 
noudattaminen 

selvittää työtään kos-
kevia työyhteisön 
sääntöjä ja työehtoso-
pimuksen mukaisia 
työntekijän ja työnanta-

selvittää työtään kos-
kevia työyhteisön 
sääntöjä ja työehtoso-
pimuksen mukaisia 
työntekijän ja työnanta-

selvittää työtään kos-
kevia työyhteisön 
sääntöjä ja työehtoso-
pimuksen mukaisia 
työntekijän ja työnanta-
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jan oikeuksia ja velvol-
lisuuksia sekä noudat-
taa niitä  

jan oikeuksia ja velvol-
lisuuksia sekä noudat-
taa niitä  

jan oikeuksia ja velvol-
lisuuksia sekä noudat-
taa niitä  

ottaa asiakaspalvelus-
saan huomioon kulutta-
jan oikeudet ja kulutta-
jakaupan toimintaperi-
aatteet, mutta tarvitsee 
niissä ajoittain ohjausta 

ottaa toiminnassaan 
huomioon kuluttajan oi-
keuden ja kuluttajakau-
pan toimintaperiaatteet 

ottaa toiminnassaan 
monipuolisesti huomi-
oon kuluttajan oikeudet 
ja kuluttajakaupan toi-
mintaperiaatteet. Löy-
tää realistisia kehittä-
miskohteita kuluttaja-
osaamisessaan. 

ottaa työssään huomi-
oon velvollisuutensa 
työturvallisuudessa ja 
tietää oman alansa tär-
keimmät määräykset 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuusvel-
voitteensa, lähimmän 
esimiehensä työsuoje-
luvastuun ja määräyk-
set sekä etsii tarvitse-
maansa tietoa 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuusvel-
voitteensa, esimiesten 
työsuojeluvastuun työ-
organisaatiossa ja toi-
mii omassa työssään 
määräysten mukaisesti 
ja perustee toimin-
taansa 

Asiakkaiden palvelua 
koskevan tietoperustan  
hyödyntäminen 

hankkii tietoa hiusalan 
asiakaspalvelutavoista 
ja -käytänteistä  

hyödyntää työssään 
hiusalan asiakaslähtöi-
sen toiminnan periaat-
teita 

hyödyntää työssään 
hiusalan eettisiä toi-
mintaperiaatteita (vai-
tiolovelvollisuus, tieto-
suoja)  

ottaa työssään huomi-
oon hiusalan tervey-
teen, turvallisuuteen ja 
kuluttajansuojaan vai-
kuttavia tekijöitä (esim. 
hygienia, ergonomia, 
ammattisairaudet, työ- 
ja tuoteturvallisuus)  

ottaa työssään huomi-
oon hiusalan tervey-
teen, turvallisuuteen ja 
kuluttajansuojaan vai-
kuttavat tekijät (hygie-
nia, ergonomia, am-
mattisairaudet, työ- ja 
tuoteturvallisuus)  

ottaa työssään huomi-
oon hiusalan tervey-
teen, turvallisuuteen ja 
kuluttajansuojaan vai-
kuttavat tekijät (hygie-
nia, ergonomia, am-
mattisairaudet, työ- ja 
tuoteturvallisuus) ja pe-
rustelee toimintaansa 

Laadukas ja kestävän 
kehityksen mukainen  
toiminta 

selvittää ohjattuna työ-
tään koskevat laatu-
vaatimukset sekä arvioi 
kestävän kehityksen 
mukaisia ratkaisuja yri-
tyksessä 

selvittää työtään kos-
kevat laatuvaatimukset 
ja arvioi kestävän kehi-
tyksen mukaisia talou-
dellisia ratkaisuja yri-
tyksen kilpailutekijänä 

selvittää työtään kos-
kevat laatuvaatimukset 
ja asettaa neuvottele-
malla työyhteisön 
kanssa työlleen laatu-
tavoitteita ja toimii nii-
den mukaisesti, arvioi  

kestävän kehityksen 
mukaisia sosiaalisia ja 
taloudellisia ratkaisuja 
yrityksen kilpailuteki-
jänä  

Markkinointi ja        
myyminen 

selvittää ohjattuna si-
säisen ja ulkoisen 
markkinoinnin perus-
teita 

selvittää itsenäisesti si-
säisen ja ulkoisen 
markkinoinnin perus-
teet  

selvittää sisäisen ja ul-
koisen markkinoinnin 
perusteet ja hankkii ak-
tiivisesti tietoa markki-
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noinnista oman am-
mattitaitonsa ja työyh-
teisönsä kehittämiseksi 

selvittää hiusalan pal-
velujen ja tuotteiden 
hinnoittelun periaatteet 

 

ottaa työssään huomi-
oon hiusalan palvelu-
jen ja tuotteiden hin-
noitteluun vaikuttavat 
tekijät ja vastuukysy-
mykset 

ottaa työssään huomi-
oon hiusalan palvelu-
jen ja tuotteiden hin-
noittelun vaikuttavat te-
kijät ja vastuut (kulutta-
jansuoja, tuotetietous, 
kestävä kehitys) ja pe-
rustelee niillä toimin-
taansa 

Yritystoiminnan    
suunnittelu- ja           
arviointitiedon          
hyödyntäminen 

hakee tietoa ohjattuna 
yrityksen perustamis-
edellytyksistä (sidos-
ryhmät; viranomaiset, 
rahoittajat, kilpailijat, 
asiakkaat, työtekijät, 
maahantuojat)   

hakee tietoa itsenäi-
sesti yrityksen perusta-
misedellytyksistä (si-
dosryhmät: viranomai-
set, rahoittajat, kilpaili-
jat, asiakkaat, työteki-
jät, maahantuojat)   

hakee tietoa monipuoli-
sesti yrityksen perusta-
misedellytyksistä (si-
dosryhmät: viranomai-
set, rahoittajat, kilpaili-
jat, asiakkaat, työteki-
jät, maahantuojat)   

Kannattavuus-laskel-
mien tekeminen 

hankkii ohjattuna tietoa 
yrityksen kannattavuu-
teen vaikuttavista teki-
jöistä (kiinteät ja muut-
tuvat kustannukset) 

hakee itsenäisesti tie-
toa yrityksen kannatta-
vuuteen vaikuttavista 
tekijöistä (kiinteät ja 
muuttuvat kustannuk-
set) 

hankkii tietoa yrityksen 
kannattavuuteen vai-
kuttavista tekijöistä ja 
hyödyntäen eri sidos-
ryhmien osaamista 

Osaamisen tuotteista-
mismahdollisuuksien    
arvioiminen 

selvittää hiusalan pal-
velumahdollisuuksia 

selvittää hiusalan eri 
palvelu- ja tuotteista-
mismahdollisuuksia   

selvittää hiusalan kil-
pailutekijöitä ja tuotteis-
tamismahdollisuuksia 
yhteistyössä sidosryh-
mien kanssa 

Ammattialan              
yritystoiminnan arviointi 

selvittää ohjattuna hiu-
salan tyypillisiä yhteis-
työkumppaneita. 

selvittää itsenäisesti 
mahdollisuuksia ver-
kostoitua eri ammat-
tialojen kanssa. 

tietää verkostoitumisen 
laaja-alaiset mahdolli-
suudet eri ammattialo-
jen kanssa. 

 

ARVIOINNIN KOHDE   

4.  Elinikäisen           
oppimisen avaintaidot 

Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja            
ongelmanratkaisu 

ymmärtää elinikäisen 
oppimisen mahdolli-
suuksia hiusalan yritys-
toiminnassa  

kehittää omaa työsken-
telyään ottaen huomi-
oon elinikäisen oppimi-
sen mahdollisuudet 
hiusalan yritystoimin-
nassa  

soveltaa työskente-
lyssä elinikäisen oppi-
misen periaatteita ja ot-
taa huomioon yhteis-
kunnallisia muutoksia 
hiusalan yritystoimin-
nassa 
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Vuorovaikutus ja      
yhteistyö 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan 
omassa oppimis- tai 
työyhteisössään 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimis- tai työ-
yhteisössään) tilanteen 
vaatimalla tavalla  

ilmaisee vuorovaiku-
tustilanteissa selkeästi 
kantansa ja tuo raken-
tavasti esille erilaisia 
näkökantoja 

tekee vastuullaan ole-
vat tehtävät, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta 

 

tekee vastuullaan ole-
vat työt huolellisesti ja 
toimii erilaisten ihmis-
ten kanssa työyhtei-
sössä ja ryhmässä 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja ta-
savertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa ja työ-
ryhmän jäsenenä 

ymmärtää alan kan-
sainvälisen toiminnan 
ja vuorovaikutuksen 
merkityksen eri sidos-
ryhmien kesken 

 

etsii tietoa alan kan-
sainvälisestä toimin-
nasta ja hyödyntää sitä 
oman toiminnan eri 
osa-alueilla 

edistää aktiivisesti 
omalla toiminnallaan 
työyhteisön yhteisölli-
syyttä sekä verkostoi-
tumista kansallisesti ja 
kansainvälisesti 

Ammattietiikka 

 

ymmärtää hiusalan 
ammattietiikan arvoky-
symyksiä ja noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

hankkii tietoa hiusalan 
ammattietiikasta ja ar-
vokysymyksistä sekä 
soveltaa niitä asiakas-
palvelutilanteisiin, nou-
dattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

soveltaa hiusalan am-
mattietiikkaa omaan 
työelämäänsä, ihmis-
suhteisiin, ympäris-
töön, yritystoimintaan 
ja yhteiskuntaan, nou-
dattaa työssään vai-
tiolovelvollisuutta ja tie-
tosuojaa 

Terveys, turvallisuus ja   
toimintakyky 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuuden 
ja tietää alansa tär-
keimmät määräykset. 

 

ottaa työssään huomi-
oon työturvallisuuden 
ja tietää alansa tär-
keimmät määräykset.  

tietää esimiesten työ-
suojeluvastuun am-
mattialan yritystoimin-
nassa, toimii omassa 
työssään määräysten 
mukaisesti ja peruste-
lee toimintaansa.  

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 15 OSP 

 

HIUSTEN HOITO- JA MUOTOILUKOKONAISUUDET, 15 OSP 

 

Ammattitaito-           
vaatimukset 

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia  

 hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelussa tuote-
tuntemustaan, hiusten ja ihon anatomian tietojaan sekä ajankoh-
taista 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  
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 tehdä käsihoidon tai rakennekynnet asiakkaalle 

 käyttää muotoilukokonaisuuksissa tarvittavia työvälineitä, teknii-
koita 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 toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveelli-
syyttä ja turvallisuutta  

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 arvioida omaa työtään 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen 
tunnustettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 
ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraa-
mista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on kannus-
tavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä 
hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja 
motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

 

 

 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammat-
titaitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 
osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-
dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. 
Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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Ammattitaidon        
osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, näyttötehtävät:  

Morsiusparin juhlakokonaisuudet: 

Naisasiakkaalle hääkampauskokonaisuus, jossa osoitetaan vähintään 
seuraavien työtekniikkojen hallinta: 

 Hiusten ja/tai hiuspohjan hoito 

 Hiusten leikkaus 

 Hiusten värjäys 

 Kampaus 
 koristeiden kiinnittäminen 
 lisähiusten kiinnittäminen 

 Käsien hoito tai rakennekynnet 

 Työkokonaisuuteen kuuluu tyyliä tukeva ehostus 

 Työhön sisältyy asiakasanalyysin ja työsuunnitelmien lisäksi asiak-
kaan kirjallinen tyylin tulkinta perusteluineen 

 työsuunnitelmat on tehtävä sillä tarkkuudella, että toi-
nen henkilö pystyy toistamaan työn niiden perusteella 

Miesasiakkaalle hääkampauskokonaisuus, jossa osoitetaan vähintään 
seuraavien työtekniikkojen hallinta: 

 Hiusten ja/tai hiuspohjan ja parran hoitosuunnitelma ja toteutus 

 Hiusten leikkaus 

 Hiusten värjäys 

 Kampaus 
 viimeistelty juhlakampaus 

 Työkokonaisuuteen kuuluu tyyliä tukeva ehostus 

 Työhön sisältyy asiakasanalyysin ja työsuunnitelmien lisäksi asiak-
kaan kirjallinen tyylin tulkinta perusteluineen 

 työsuunnitelmat on tehtävä sillä tarkkuudella, että 
toinen henkilö pystyy toistamaan työn niiden perus-
teella. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali, Oppilaitoksen Parturi-Kampaamo 

 Työssäoppimisyritykset, työssäoppiminen 9 osp, tai henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

 Muut sidosryhmäyritysten oppimisympäristöt 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

 Ulkomaisen yhteistyökumppanin tarjoamat oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Työssäoppiminen, 9 osp, tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man mukaisesti 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomatkat 

 Työkansio 
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 Tapahtuman tuottaminen 

 Työssäoppiminen ulkomailla 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunni-
telmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan 
oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen  
oppimisen  
avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavut-
tamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai 
yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. 
Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityk-
sen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyi-
syyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikuttei-
sesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, 
tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja 
viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan 
perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yh-
teisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvolli-
suuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivi-
sella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän 
vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ko-
timaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin    
tutkinnon osiin 

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 

Tutkinnon osan           
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet opiskellaan tutkinnon suorittami-
sen lopussa, opintojen kolmantena opintovuotena, tai henkilökohtaisen 
opiskeluohjelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan hen-
kilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. 
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Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu suunnittelee hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
asiakkaalle  

suunnittelee hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
asiakkaalle asiakasläh-
töisesti 

suunnittelee yksilöllisen 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuden asiakkaalle 
itsenäisesti ja peruste-
lee valintansa 

Muotoilukokonai-
suuksien                
toteuttaminen 

toteuttaa asiakkaalle 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksia suunnitel-
man mukaisesti  

toteuttaa asiakkaalle 
erilaisia hoito- ja muo-
toilukokonaisuuksia it-
senäisesti ja asiakkaan 
toiveita huomioon ot-
taen 

toteuttaa asiakkaalle yk-
silöllisiä ja monipuolisia 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksia itsenäisesti 
ja laadukkaasti 

Asiakaspalvelu ja 
myynti 

 

kertoo asiakkaalle 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksista 

esittelee ja myy asiak-
kaalle hoito- ja muotoi-
lukokonaisuuksia 

esittelee ja myy asiak-
kaalle yksilöllisiä ja mo-
nipuolisia hoito- ja muo-
toilukokonaisuuksia 

Terveyden, turvalli-
suuden ja toiminta-
kyvyn huomioon ot-
taminen 

 

toimii turvallisesti, vält-
tää riskejä työssään yl-
läpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä työs-
sään  

vastaa itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuu-
desta ja toimii terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn yllä-
pitämiseksi 

kehittää itsenäisesti toi-
mintansa turvallisuutta 
ja monipuolisia tapoja 
terveellisten elintapojen 
sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohtia sekä  

ylläpitää asiakkaan ja 
työympäristön turvalli-
suutta ja ergonomi-
suutta tutuissa tilan-
teissa 

ottaa oman työn suun-
nittelussa huomioon tur-
vallisuus- ja terveysnä-
kökohdat sekä ylläpitää 
asiakkaan ja työympä-
ristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta 

ottaa oman työn suun-
nittelussa itsenäisesti 
huomion turvallisuus- ja 
terveysnäkökohdat, asi-
akkaan ja työympäris-
tön turvallisuuden sekä 
soveltaa oppimaansa 
yllättävissäkin tilan-
teissa 

Itsearviointi ja        
ajankäyttö 

 

 

arvioi muotoilukokonai-
suuden lopputulosta ja 
omaa työtään, noudat-
taa yleensä käsittelyyn 
varattua aikaa. 

 

arvioi muotoilukokonai-
suuden lopputulosta ja 
omaa työtään lähes 
realistisesti ja oma-aloit-
teisesti, noudattaa kä-
sittelyyn varattua aikaa. 

arvioi muotoilukokonai-
suuden lopputulosta ja 
omaa työtään realisti-
sesti ja perustellen suh-
teessa suunnitelmaan, 
noudattaa käsittelyyn 
varattua aikaa, kehittää 
työskentelytapojaan. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien hal-
linta 

valitsee ohjattuna oikeat 
työmenetelmät 

valitsee sopivat työme-
netelmät 

soveltaa asiakkaan ja 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuden kannalta pe-
rusteltuja työmenetel-
miä 

Työvälineiden ja 
tuotteiden käyttö 

 

valitsee hoito- ja muo-
toilukokonaisuuden to-
teuttamiseen tarvittavat 
työvälineet ja tuotteet 
ohjeen mukaan. 

 

käyttää hoito- ja muotoi-
lukokonaisuuden toteut-
tamiseen tarvittavia 
tuotteita, työvälineitä ja 
laitteita itsenäisesti ja 
asiakkaan tarpeisiin so-
veltuvasti. 

 

käyttää monipuolisesti 
ja itsenäisesti hoito- ja 
muotoilukokonaisuuden 
toteuttamiseen sopivim-
pia tuotteita, työvälineitä 
ja laitteita sekä peruste-
lee valintansa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

käyttää tuotetuntemus-
taan hoito- ja muotoilu-
kokonaisuuksia suunni-
tellessaan ja toteuttaes-
saan  

hyödyntää itsenäisesti 
ja asiakkaalle soveltu-
vasti tuotetuntemustaan 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksissa  

hyödyntää tuotetunte-
mustaan monipuolisesti 
ja yksilöllisesti hoito- ja 
muotoilukokonaisuuk-
sissa perustellen valin-
tojaan, ottaa huomioon 
allergiat tuotevalin-
noissa 

Ihon ja hiuksen    
anatomian tietojen          
hyödyntäminen 

 

 

ottaa huomioon ihon ja 
hiuksen anatomian tie-
toja hoito- ja muotoilu-
kokonaisuuksia suunni-
tellessaan ja toteuttaes-
saan 

 

 

hyödyntää ihon ja hiuk-
sen anatomian tietojaan 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksien suunnitte-
lussa ja toteutuksessa 
ottaen huomioon asiak-
kaan ihon ja hiusten ti-
lanteen 

hyödyntää ihon ja hiuk-
sen rakenteen anato-
mian tietojaan hoito- ja 
muotoilukokonaisuuk-
sissa itsenäisesti ottaen 
huomioon asiakaan 
ihon ja hiusten tilanteen 
ja perustelee valintansa 

Tyylin ja hiusmuodin 
huomioon ottaminen 

 

käyttää tyyliin ja hius-
muotiin liittyviä tietoja 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksien suunnitte-
lussa ja toteutuksessa 

hyödyntää tyyliä ja hius-
muotia hoito- ja muotoi-
lukokonaisuuksissa asi-
akkaan toiveita huomi-
oon ottaen 

soveltaa tyylin ja hius-
muodin tietojaan yksilöl-
lisesti ja monipuolisesti 
hoito- ja muotoilukoko-
naisuuksissa perustel-
len valintojaan 
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Tiedon hankinta hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri lähteistä 
ohjeen mukaan. 

hankkii monipuolista tie-
toa erilaisista lähteistä 
ja käyttää sitä ongel-
manratkaisussa. 

hankkii monipuolista tie-
toa erilaisista lähteistä, 
analysoi sitä realistisesti 
ja hyödyntää sitä työ-
hönsä liittyvässä ongel-
manratkaisussa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, haluaa 
oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, sel-
viytyy muuttuvista tilan-
teista ja valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen  

Vuorovaikutus ja  

yhteistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toiminnassaan, 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät ohjeen mu-
kaan, 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa, pyy-
tää tarvittaessa apua 
muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa (op-
pimistilanteissa, työyh-
teisössä ja asiakaspal-
velussa) tilanteen vaati-
malla tavalla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii yhteistyökykyi-
sesti ryhmän jäsenenä, 

erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
asiakaspalvelussa 

ilmaisee selkeästi ta-
voitteen ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä ja asiakaspalve-
lussa, 

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

Ammattietiikka 

 

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

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, hiusalan eettisten 
ohjeiden, sopimusten ja 
säädösten mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa 
sekä noudattaa aikatau-
luja 

Terveys, turvallisuus 
ja  toimintakyky 

 

käyttää turvallisesti oh-
jeen mukaan työväli-
neitä, työmenetelmiä ja 
suojaimia,  

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

tunnistaa vaaroja ja ris-
kejä ja tiedottaa havait-
semistaan vaaroista ja 
riskeistä, 



   OPETUSSUUNNITELMA   51 (60) 

   

 

 

 

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti.  

 

työskentelee ergonomi-
sesti.  

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

ASIAKKAAN TYYLIN SUUNNITTELU, 0-5 OSP 

 

Ammattitaito-          
vaatimukset 

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella erilaisia asiakkaan tyyliä tukevia palvelukokonaisuuksia 
eri tilaisuuksiin (hiukset ja/tai ehostus, pukeutuminen) 

 ottaa huomioon muodin ja tyylin erityispiirteitä  

 hyödyntää etikettisääntöjä tyylipalveluissa 

 ottaa huomioon asiakkaan ihon värin, kasvojen ja vartalon mitta-
suhteet sekä persoonalliset ja kulttuuriset ominaisuudet  

 toteuttaa suunnitelman mukaisen tyyliä tukevan palvelukokonaisuu-
den asiakkaalle 

 neuvoa asiakasta ulkoiseen olemukseen liittyvissä asioissa 

 suositella ja myydä tyylipalveluja 

 toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 

 hankkia tietoa eri lähteistä 

 hyödyntää työssään eri ilmaisukeinoja ja tietotekniikkaa 

 toimia erilaisissa asiakas- ja vuorovaikutustilanteissa 

 edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 

 ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toi-
minta- ja työkykyään 

 ylläpitää ergonomista, terveellistä ja turvallista työympäristöä 

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

 noudattaa ammattietiikkaa 

 arvioida omaa työtään 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnus-
tettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 
ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraa-
mista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on kannus-
tavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä 
hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja 
motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimisen 
yhteydessä ammattiosaamisen näytössä, henkilökohtaisen opiskelusuunni-
telman mukaisesti. Tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvi-
oinnilla. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 
osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-
dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. 
Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon       
osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, Näyttötehtävät:  
Tyylikansio 
Kirjallinen esitys; 
Asiakkaan tyylin ja toiveiden mukaisesti esitetty tyylisuunnitelma juhla- tai 
arkitilaisuuteen sisällyttäen suunnitelmaan kampauksen, ehostuksen ja pu-
keutumisen sekä huomioiden tilaisuuden etiketin ja asiakkaan kulttuuritaus-
tan. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomatkat 

 Työkansio 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunni-
telmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan 
oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen        
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavut-
tamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrit-
täjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavutta-
miseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mi-
toittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 
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Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mu-
kaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen 
säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyi-
syyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikuttei-
sesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, 
tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja 
viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Integrointi yhteisiin   
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 
Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen liikunta 
ja terveystieto 

Tutkinnon osan         
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Vapaasti valittavat opinnot suoritetaan opintojen lopussa kolmantena vuo-
tena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Ammattiosaami-
sen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tyylisuunnitelmien 
laadinta 

 

laatii toteuttamiskelpoi-
sen tyylisuunnitelman 
asiakkaalle 

 

tunnistaa suunnittelu-
vaiheessa asiakkaan 
tyylin kehittämisen tar-
peen ja toteuttamismah-
dollisuudet 

 

tunnistaa suunnittelu-
vaiheessa hiusten, 
ehostuksen ja pukeutu-
misen suomat mahdolli-
suudet ja rajoitukset ot-
taen huomioon asiak-
kaan tyylin ja toiveet  

Itsearviointi ja     
ajankäyttö 

 

 

arvioi tyylipalvelun lop-
putulosta ja omaa työ-
tään, noudattaa yleensä 
palveluun varattua ai-
kaa. 

 

arvioi tyylipalvelun lop-
putulosta ja omaa työ-
tään lähes realistisesti 
ja oma-aloitteisesti, 
noudattaa palveluun va-
rattua aikaa. 

 

arvioi tyylipalvelun lop-
putulosta ja omaa työ-
tään realistisesti ja pe-
rustellen suhteessa 
suunnitelmaan, noudat-
taa palveluun varattua 
aikaa, kehittää työsken-
telytapojaan. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja 
työvälineiden käytön 
hallinta 

 

käyttää työmenetelmiä 
ja välineitä suunnitel-
man mukaan 

 

hyödyntää erilaisia työ-
menetelmiä ja välineitä 
asiakkaalle ja tyylipalve-
luun sopivasti 

 

soveltaa tyylipalvelun ja 
asiakkaan kannalta pe-
rusteltuja ja monipuoli-
sia työmenetelmiä ja 
välineitä sekä peruste-
lee valintojaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakkaan tyylin     
tulkinta ja tukeminen 
sekä muoto-opin 
huomioon ottaminen 

käyttää tyyliin ja muo-
toon ja etikettiin liittyviä 
tietoja tyylipalvelussa  

käyttää tyyliin ja muo-
toon ja etikettiin liittyviä 
tietoja tyylipalvelussa 
asiakkaalle soveltuvasti 

soveltaa tyylin ja muo-
don sekä etiketin tieto-
jaan tyylipalvelun toteut-
tamisessa, perustelee 
valintojaan 

Estetiikan, tyylin, 
muodin ja kulttuurin 
huomioon ottaminen 

 

 

käyttää tyylitietoutta ja 
muotia asiakkaan tyylin 
tulkinnassa, ottaa huo-
mioon alan esteettisiä 
tekijöitä (esim. muoto, 
väri, suhteet, tasapaino, 
kokonaisuus, ulkoinen 
olemus) ja että asiak-
kaan kulttuuritausta voi 
asettaa rajoituksia 
suunnittelulle 

hyödyntää tyylitietouden 
ja muodin erityispiirteitä 
ja ottaa huomioon alan 
esteettisiä tekijöitä asi-
akkaan ohjauksessa, 
ottaa huomioon asiak-
kaan kulttuuritaustan 
asettamat rajoitukset  

 

hyödyntää tyylitietouden 
ja muodin erityispiirteitä 
tyylipalveluissa, käyttää 
alan esteettisiä tekijöitä 
asiakkaan ohjauksessa, 
ottaa huomioon asiak-
kaan kulttuuritaustan 
asettamat rajoitukset ja 
perustelee valintojaan 

Vartalon ja kasvojen 
mittasuhteiden (ihon 
värin ja piirteiden) 
huomioon ottaminen  

tunnistaa ihon värin, 
vartalon ja kasvojen 
mittasuhteiden ja omi-
naisuuksien vaikutuksia 
tyylipalveluissa 

ottaa huomioon ihon vä-
rin, vartalon ja kasvojen 
mittasuhteiden ja omi-
naisuuksien vaikutuksia 
tyylipalveluissa 

ottaa huomioon ihon vä-
rin, vartalon ja kasvojen 
mittasuhteiden ja omi-
naisuuksien vaikutuksia 
tyylipalveluissa ja pe-
rustelee valintojaan 

Tiedon hankinta 

 

hankkii ohjattuna työs-
kentelynsä tueksi tietoa 
eri lähteistä. 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri tietoläh-
teistä ja hyödyntää sitä 
tyylipalvelussa. 

hankkii työskentelynsä 
tueksi itsenäisesti tietoa 
monipuolisista tietoläh-
teistä ja hyödyntää sen 
tyylipalvelussa. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja         
ongelmanratkaisu 

 

 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, haluaa 
oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, sel-
viytyy muuttuvista tilan-
teista ja valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen  

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toiminnassaan, 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät ohjeen mu-
kaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimis-, työyh-
teisö- ja asiakaspalve-
lussa) tilanteen vaati-
malla tavalla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii ryhmän jäsenenä, 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä  

 

ilmaisee selkeästi ta-
voitteen ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä,  

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

Ammattietiikka 

 

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

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden 
sopimusten ja säädös-
ten mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille, 

käyttää turvallisesti oh-
jeen mukaan työväli-
neitä, työmenetelmiä ja 
suojaimia,  

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden, 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti.  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden,  

tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
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vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 

MASKEERAUS, 0-5 OSP 

 

Ammattitaito-           
vaatimukset 

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella ja toteuttaa erilaisia maskeerauksia 

 käyttää maskeerauksessa käytettäviä tuotteita, välineitä ja teknii-
koita 

 valita eri käyttötarkoitukseen soveltuvat tuotteet, välineet ja tekniikat 

 tehdä kasvomaalaukset, ruhjeet, haavat, vanhennukset, fantasia, 
vuosikymmenten meikit 

 tehdä ripsien pidennyksen, tarkoituksen mukaisilla välineillä, tuot-
teilla ja tekniikoilla 

 huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida työväli-
neensä 

 hakea tarvittaessa lisätietoa ja ohjausta  

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 

Ennen tutkinnon osan aloittamista opiskelijan henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma tulee päivittää. Päivittämisen yhteydessä selvitetään, onko 
opiskelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnus-
tettua. Osaamisen tunnistaminen kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista 
ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen seuraa-
mista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arviointi on kannus-
tavaa ja opintoja tukevaa. Opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä 
hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja 
motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytössä, henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Ammattiosaamisen näytössä 
arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaamisen 
hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja ar-
vioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti 
arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kes-
ken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. 
Arviointikriteerit määritellään hiusalan perustutkinnon perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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Ammattitaidon       
osoittamistavat 

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta, Näyttötehtävät:  

Työkansio 

Kirjallinen esitys; 

Työkansio sisältää harjoitteet, asiakastyöt tarkoituksen mukaisilla työväli-
neillä tuotteilla ja tekniikoilla. Jokaiseen työhön tulee sisällyttää analyysi, 
työsuunnitelma, työntoteutuksen kuvaus ja itsearviointi. Työkansion tulee 
koostua tekstistä, piirroksista ja kuvista. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 Teorialuokka 

 Harjoiteluokka 

 Työsali 

 Verkko-oppimisympäristö 

 Virtuaaliset oppimisympäristöt 

 Tuotetoimittajien tilat, tilaisuudet 

 Opintokäynnit 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät: 

 Opettajan luokka/työsaliopetus 

 Tiimioppiminen/opetus 

 Itsenäinen oppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Yritysvierailut, tutustumiskäynnit, messut, tapahtumat, opintomatkat 

 Työkansio 

 Kestävän kehityksen passi 

Oppimisen ohjaaminen Ryhmänohjaaja ja muut opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimusten, arviointikriteerien ja ammattiosaamisen näyttöjen opettami-
sesta opiskelijoille. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opiskelusuunni-
telmat tutkinnon osan suorittamiseen. Opiskelijaa kannustetaan ja tuetaan 
oppimisessa koko opintojen ajan. 

Muut elinikäisen       
oppimisen avaintaidot 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavut-
tamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrit-
täjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavutta-
miseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mi-
toittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen 
ekologisten, 

taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän 
noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, 
määräyksiä ja sopimuksia. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman 
alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyi-
syyttä ja muuta esteettisyyttä.  
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Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikuttei-
sesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, 
tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja 
viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. 

Integrointi yhteisiin   
tutkinnon osiin 

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen / Äidinkieli 

Matemaattis-, luonnontieteellinen osaaminen / Matematiikka 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen / Yhteiskuntataidot, 
Työelämätaidot, Yrittäjyys ja yritystoiminta, Työkyvyn ylläpitäminen liikunta 
ja terveystieto 

Tutkinnon osan         
sijoittuminen tutkinnon 
toteutuksessa 

Vapaasti valittavat opinnot suoritetaan opintojen lopussa kolmantena vuo-
tena, tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Ammattiosaami-
sen näytöt suoritetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työsuunnitelmien 
laadinta 

 

laatii toteuttamiskelpoi-
sen työsuunnitelman  

tunnistaa suunnittelu-
vaiheessa työn toteutta-
mismahdollisuudet 

tunnistaa suunnittelu-
vaiheessa maskeerauk-
sen mahdollisuudet ja 
rajoitukset ottaen huo-
mioon työ tavoitteet asi-
akkaan toiveet  

Itsearviointi ja      
ajankäyttö 

 

 

arvioi lopputulosta ja 
omaa työtään 

arvioi lopputulosta ja 
omaa työtään lähes 
realistisesti ja oma-aloit-
teisesti, noudattaa pal-
veluun varattua aikaa. 

 

arvioi lopputulosta ja 
omaa työtään realisti-
sesti ja perustellen suh-
teessa suunnitelmaan, 
noudattaa palveluun va-
rattua aikaa, kehittää 
työskentelytapojaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja 
työvälineiden käytön 
hallinta 

 

käyttää työmenetelmiä 
ja välineitä suunnitel-
man mukaan 

 

hyödyntää erilaisia työ-
menetelmiä ja välineitä 
asiakkaan toiveeseen 
sopivasti 

 

soveltaa maskeerauk-
sen ja asiakkaan kan-
nalta perusteltuja ja mo-
nipuolisia työmenetel-
miä ja välineitä sekä pe-
rustelee valintojaan 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tiedon hankinta 

 

hankkii ohjattuna työs-
kentelynsä tueksi tietoa 
eri lähteistä. 

hankkii työskentelynsä 
tueksi tietoa eri tietoläh-
teistä ja hyödyntää sitä 
maskeerauksessa. 

hankkii työskentelynsä 
tueksi itsenäisesti tietoa 
monipuolisista tietoläh-
teistä ja hyödyntää sen 
maskeerauksessa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

 

hankkii tietoa ja suunnit-
telee ja arvioi omaa työ-
tään, mutta uusissa ti-
lanteissa tai työympäris-
tön muuttuessa tarvit-
see ohjausta 

 

hankkii tietoa, suunnit-
telee oman työnsä ja ar-
vioi työnsä onnistumista 
työn kuluessa, haluaa 
oppia uutta, toimii pa-
lautteen mukaisesti, sel-
viytyy muuttuvista tilan-
teista ja valintatilan-
teista oma-aloitteisesti 

 

toimii oma-aloitteisesti 
tiedonhakijana, suunnit-
telee itsenäisesti vas-
tuullaan olevia tehtäviä 
ja arvioi työnsä onnistu-
mista sekä perustelee 
arvioitaan, oppii mielel-
lään uutta, toimii erilai-
sissa tilanteissa itsenäi-
sesti ja käyttää vaihto-
ehtoisia toimintatapoja, 
etsii mahdollisuuksia 
kehittymiselleen  

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toiminnassaan, 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät ohjeen mu-
kaan, 

pystyy toimimaan eri-
laisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä, pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 
(esim. oppimis-, työyh-
teisö- ja asiakaspalve-
lussa) tilanteen vaati-
malla tavalla,  

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät huolellisesti ja 
toimii ryhmän jäsenenä, 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä  

 

ilmaisee selkeästi ta-
voitteen ja tuo rakenta-
vasti esille erilaisia nä-
kökantoja, 

toimii vastuullisesti, yh-
teistyökykyisesti ja tasa-
vertaisesti erilaisten ih-
misten kanssa työyhtei-
sössä, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työs-
sään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työn-
tekijät 

Ammattietiikka 

 

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

 

noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä 
sekä aikatauluja 

 

toimii opiskelu- ja työyh-
teisön arvojen, tavoittei-
den, eettisten ohjeiden 
sopimusten ja säädös-
ten mukaisesti vaihtele-
vissa tilanteissa sekä 
noudattaa aikatauluja 
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

 

 

 

noudattaa työstä annet-
tuja turvallisuusohjeita 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille,  

käyttää turvallisesti oh-
jeen mukaan työväli-
neitä, työmenetelmiä ja 
suojaimia,  

työskentelee pääsään-
töisesti ergonomisesti.  

 

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden, 

varmistaa työvälineiden, 
tuotteiden ja materiaalin 
turvallisuuden,  

työskentelee ergonomi-
sesti.  

noudattaa työyhteisön 
ohjeita ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten ja asiak-
kaiden sekä työympä-
ristön turvallisuuden,  

tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä, 

käyttää turvallisia, sopi-
vasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 


