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 Hiusalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon tavoitteet 
 
 Parturi-kampaajan, hiusalan ammattilaisen, työ on yksilöllistä asiakkaan palvelua, jossa 

korostuvat tärkeät avaintaidot kuten asiakaspalvelu-, vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteis-
työtaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. Parturi-kampaaja leikkaa hiuksia ja te-
kee partakäsittelyjä, hoitaa hiuksia ja hiuspohjaa, värjää hiuksia ja partaa sekä tekee 
erilaisia permanenttikäsittelyjä. Parturi-kampaaja seuraa hiusalan muotia, ohjaa asiakas-
ta yksilöllisen tyylin löytämisessä, mikä ilmenee asiakkaan kokonaisolemuksen hyvin-
vointina ja hyvänolon tunteena. Hän tekee kampauksia ja ehostuksia sekä opastaa asia-
kasta hiusten ja hiuspohjan hoitamisessa ja kosmeettisten tuotteiden käytössä. Lisäksi 
hän myy erilaisia kosmeettisia tuotteita sekä hiusten kotihoitoon liittyviä välineitä. 

 
 Parturi-kampaaja työskentelee joko toisen palveluksessa tai jossakin työuransa vaihees-

sa valitsee itsenäisenä yrittäjänä toimimisen. Suurin osa hiusalan yrityksistä on pienyri-
tyksiä. Suurimmissa kasvukeskuksissa on toiminnallisia edellytyksiä suurempiin yritys-
kokoihin ja parturi-kampaamoketjuihin. Edellä mainituista syistä johtuen alalla korostu-
vat erityisesti yrittäjyystaidot ja sisäinen yrittäjyys. Suuremmissa yrityksissä parturi-
kampaaja voi työskennellä liikkeestä vastaavan tehtävissä. 

 
 Tulevaisuudessa erilaiset yrittäjäyhteisöt ja moniammatilliset verkostot lisääntyvät, ja niis-

sä hyödynnetään ja täydennetään useiden ammattialojen osaamista. Yhteistyökump-
paneina hiusalan yrityksellä voi olla tällöin mm. kauneuden, terveyden, hyvinvoinnin, 
tyylin ja muodin aloilla toimivia yrittäjiä. Parturi-kampaaja voi toimia myös erilaisissa 
myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri- ja media-alan palveluksessa. 

 
 Parturi-kampaajana toimiminen edellyttää tervettä itsetuntoa, innovatiivisuutta, oman 

elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Parturi-kampaaja on palvelu- ja yhteis-
työhenkinen, rehellinen ja luotettava, kehityskykyinen, luova ja oma-aloitteinen. Säilyt-
tääkseen työkykynsä mahdollisimman pitkään parturi-kampaajan tulee kiinnittää huo-
miota työympäristön terveyttä vaarantaviin tekijöihin, ergonomiaan sekä terveisiin elä-
mäntapoihin. Työhyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työolot, työaikajärjestelyt, työyhteisön 
vuorovaikutus sekä ammattilaisten henkinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys. 

 
Ammattialan arvoperusta 

 
 Parturi-kampaajan työn ja hiusalan arvoja ovat palvelujen korkea laatu, asiakaslähtöisyys 

ja asiakastyytyväisyys. Yhtä tärkeitä toiminnassa huomioitavia arvoja ovat terveellisyys, 
turvallisuus ja esteettisyys. Sekä asiakkaiden että parturi-kampaajien monikulttuurisuu-
den yleistyessä on tärkeää yksilöllisyyden ja kulttuurisen taustan kunnioittaminen, tasa-
arvo ja suvaitsevaisuus. Hiusalan toimintaa ohjaavia periaatteita ovat vastuullisuus, luot-
tamuksellisten asiakassuhteiden synnyttäminen ja ylläpitäminen sekä viihtyisän ja ren-
touttavan palveluympäristön luominen asiakkaille. 

 
 Hiusalan yritystoiminnassa keskeisiä arvoja ovat yhteistoiminnallisuus, vastuullinen 

yrittäjyys ja terve kilpailu. Näiden myötä toteutuu yritystoiminnan kannattavuus ja kyky 
tehdä tiimi- ja yhteistyötä. Tärkeää on myös ympäristötietoisuus ja kestävän kehityksen 
tukeminen. 

 
Tutkinnon tavoitteet 

 
 Hiusalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perus-

valmiudet alan eri tehtäviin. Parturi-kampaaja, hiusalan ammattilainen, osaa hiusten ja 
hiuspohjan hoitamisen, hiusten leikkaamisen ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostuk-
sen, hiusten värjäämisen ja permanenttikäsittelyt, hiusalan yrittäjyyden ja yritystoimin-
nan. Lisäksi hänellä on alan työelämässä tarpeellista osaamista, kuten asiakkaan tyyli-
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palvelussa sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuksien tekemisessä vaadittavaa 
osaamista. 

 
 Parturi-kampaaja palvelee asiakkaita erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiantunte-

vasti sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Asiakaspalvelijana sekä työyh-
teisön jäsenenä hän noudattaa hyviä käyttäytymis- ja toimintatapoja. Laadukas hiusalan 
työ vaatii kädentaitojen lisäksi tietoa kosmeettisista aineista ja tuotteista, monipuolista 
työmenetelmien hallintaa ja alalla käytettävien laitteiden tuntemusta. Ohjatessaan asia-
kasta parturi-kampaaja ottaa huomioon mm. ajankohtaisen muodin ja asiakkaalle sopivia 
tyylisuuntauksia. Parturi-kampaaja, toimii työssään hiusalan arvojen mukaisesti taloudel-
lisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti sekä annettujen lupausten mukaisesti. Hän on työ-
hönsä motivoitunut ja toimii joustavasti sekä innovatiivisesti uusissa ja erilaisissa työ-
elämän tilanteissa. 

 
 Parturi-kampaaja toimii yrityksen työntekijänä tai yrittäjänä. Hän edistää toiminnallaan 

työpaikkansa tai yrityksensä kannattavuutta. Hän sitoutuu työhönsä ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta sekä tieto-
suoja- ja kuluttajansuojasäädöksiä. Hän osaa käsitellä ja ratkaista työhönsä liittyviä on-
gelmia ottaen huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Hiusalan ammattilainen toimii 
työyhteisössä luotettavasti, oma-aloitteisesti ja uutta luovasti. Hän tavoittelee toiminnas-
saan laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa työtään. 

 
 Parturi-kampaaja tuntee kuluttajansuojalainsäädännön velvoitteet, työsuojelumääräykset 

ja ohjeet sekä noudattaa niitä toiminnassaan. Hän huolehtii omasta ja asiakkaiden ter-
veydestä valitsemalla turvalliset tuotteet, työmenetelmät ja -tavat. Hän edistää toimin-
nallaan työyhteisön hyvinvointia sekä noudattaa ergonomisia työtapoja. Hän tietää ter-
veyttä edistävän liikunnan merkityksen omalle työhyvinvoinnilleen. 

 
 Parturi-kampaaja noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja edistää kes-

tävää kehitystä taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. 
Hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja hyödyntää alan teknologisia välineitä ja laitteita se-
kä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. 
Hiusalan ammattilaisella on tieto- yhteiskunnassa tarvittavat valmiudet kehittyvän tieto- 
ja viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Hän selviytyy työ- ja yksityis-
elämän viestintätilanteista. 

 
 Parturi-kampaaja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hän osaa toimia 

kansainväli- sissä ja monikulttuurisissa työympäristössä noudattaen tasa-arvo- ja yhden-
vertaisuuslakeja. Hän ottaa toiset huomioon ja hyväksyy ihmisten erilaisuutta ja hallitsee 
tunteensa työelämän vuorovaikutustilanteissa. 

 
 Hiusalan perustutkinnon suorittanut parturi-kampaaja arvostaa omaa työtään ja ammat-

tialaansa ja hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hänellä on edellytykset ha-
keutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja sekä ammatti- ja erikoisam-
mattitutkintoja työkokemusta saatuaan. Hiusalan ammattilainen kehittää ammattitaito-
aan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi ja jäsentää tietoa, suun-
nittelee työtään ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista 
täydennyskoulutusta. 

 
 Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia 

yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja 
tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuo-
lisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 
787/2014). 
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 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitai-
tovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointi-
kriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota 
tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuu-
den uusissa haasteissa. 

1.1 Hiusalan perustutkinnon muodostuminen  

 

 
2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat 
 

   2.2 Valinnaiset tutkinnon osat,   

2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 35  2.2.1 Asiakkaan tyylipalvelut 15 

2.1.2 Kampaukset ja ehostus 15  2.2.2 Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet 15 

2.1.3 Värjäyskäsittelyt 30  2.2.3 Yritystoiminnan suunnittelu 15 

2.1.4 Permanenttikäsittelyt 20  2.2.6  Huippuosaajana toimiminen 15 

2.1.5 Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20  2.2.7  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 

    2.2.8 Yrityksessä toimiminen 15 

       
 

 
Vaihtoehdot 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6 -2.2.8  toteutuvat 
opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun kautta, 
työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjes-
täjien tarjonnasta. 
 

 

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1    Toinen kotimainen kieli, ruotsi 0 - 3 

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen   

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2     Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 0 - 3 

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Hiusalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkinnon osista to-

teutetaan Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet tutkinnon osa. Opiskelijan valinnan 
osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteutua henkilökohtaisen opintopolun kautta, 
työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.   

 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen tarjonnan mukaan. 
 
 Vapaasti valittavat tutkinnon osat  
 
 Toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaan yhteisten tutkinnon osien 

valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjolla olevista opintopoluista, työssäoppi-
sen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-

delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan 
edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot voivat lyhemmät kuin kolme vuot-
ta, jos opiskelijalla on osaamisen tunnustamisia.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukai-

sesti numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppi-
misen suunniteltu ajoitus. Hiusalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan osaa-
mista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kol-
mannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mu-
kaisesti.  
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Hiusalan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt 
 

3
5 

                        

2.1.2 Kampaukset ja ehostus 
 

1
5 

                        

2.1.3 Värjäyskäsittelyt 
 

3
0 

                        

2.1.4 Permanenttikäsittelyt 
 

2
0 

                        

2.1.5 Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 
 

2
0 

                        

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat 
 

1
5 

                        

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp                          
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1

1 
                        

3.1.2 Äidinkieli 
 

5                         

3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
 

1                         

3.1.4 Vieraat kielet 
 

2                         

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 
 

3                         

3.2.2 Fysiikka ja kemia 
 

2                         

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  
hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-
tava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 
 

8                         

3.3.2 Työelämätaidot 
 

8                         

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 
 

8                         

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-
veystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7                         
3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 

osp 

1
0 

                        

 
Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 
osien opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  

   
Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opin-

topolku voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta. Opiskeluaika riippuu osaami-
sen hankkimiseen kuluvasta ajasta. Sitä voidaan joustavoittaa tai nopeuttaa henkilökoh-
taisilla valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai 
hankkimalla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista.  

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunnitel-

tu opintojen tarjonta joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, yhteisistä, 
tai vapaasti valittavista tutkinnon osista.  

   
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset valinnai-
set tutkinnon osat, 15 
osp 

Yhteisten tutkinnon osien valin-
naiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat tut-
kinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työ-
elämään, yrittäjäksi 
tai täydennyskoulu-
tuksen kautta ra-
kennekynsien 
tekijäksi, maskee-
raajaksi, meikkaa-
jaksi, kosmetolo-
giksi  

Hiusten hoito- ja 
muotoilukokonaisuu-
det 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matema-
tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen, työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto, taide ja kulttuuri, 
kulttuurien tuntemus.  

Työssäoppien hiusalan 
työkokemus, yritystoi-
minnan lisä-/ täydentä-
vät opinnot 

Lukio-opinnoilla 
täydennetty polku 
jatko-opintoihin 
esim. AMK, opetta-
jankoulutus tai 
muulle alalle 

Hiusten hoito- ja 
muotoilukokonaisuu-
det tai lukio-opinnot 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot ja  työs-
säoppien hiusalan työ-
kokemus 

Huippuosaajaksi tai 
jatko-opintoihin  
AMK, opettajan-
koulutus tai muu 
ala 

Huippuosaajana 
toimiminen tai Hius-
ten hoito- ja muotoilu-
kokonaisuudet, yksi-
löllinen suunnitelma 
kilpailuvalmennuk-
seen ja työssäoppi-
miseen 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matema-
tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen, työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto, taide ja kulttuuri, 
kulttuurien tuntemus.  tai lukio-
opinnot ja valinnaisten yhdistel-
mät 

Työssäoppien hiusalan 
työkokemusta, kilpailu-
valmennusta yksilöllisen 
suunnitelman mukaan 

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista 120 osp 

Tutkinnon osa jo 
valmiista tutkinnosta 
tai lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-
nosta tai lukio-opinnoista, mah-
dollisesti valinnaisten yhdistelmil-
lä täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, hiu-
salan perustutkinnosta, 
tai lukio-opinnoista 

 

 Opintojen ohjaus 

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiske-
lija saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja 
muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opinto-
jensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, op-
pimisen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä 
uraohjauksen kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma eli HOPS. Opiskelijan kanssa käydään HOPS – keskustelu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja keskustelussa sovitut asiat kirjataan HOPS – lomakkeelle. 

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

ohjaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.   
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 Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-
sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa  esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.   

 Yrittäjyys 

 
 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 

on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa 
yrittäjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

mattilainen suhtautuu työhönsä. Se ilmenee mm. oma-aloitteisuutena, tunnollisuutena, 
kekseliäisyytenä, rohkeutena ja luovuutena työssä. Omaehtoinen yrittäjyys sisältyy elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen arviointikriteereihin.  

 
 Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia ja työskennellä työyhteisössä. Sisäisen yrittä-

jyyden esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdolli-
suuksien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatil-
listen tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-aluei-

siin ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrit-
täjyys opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnai-
siin opintoihinsa 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

 
 Hiusalan perustutkintoon sisältyy Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20 osp tutkinnon 

osa.  

 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista on tämän ope-
tussuunnitelman liitteenä (Liite 1).   

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada Hiusalan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaati-

muksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua. Ennen 
tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon suorittamisen 
aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla opinnoillaan tai 
tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteiden am-
mattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuksi-

haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan opis-
kelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan käsikir-
jassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien 
HOPS -keskusteluiden pohjalta.  

 
 Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen 

opintojen aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijalla aiemmin hankittua tutkinnon-
osan tai osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan osaa-
misen tunnustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, työ-
todistus tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hänen 
työskentelyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mah-
dollisuus ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla ta-
voilla. 
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 Hiusalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat  

2.1.1. Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt, 35 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset   
 Opiskelija osaa 

o määritellä hiuksen rakenteen ja kasvuvaiheet 
o suunnitella ja toteuttaa hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn 
o suunnitella ja toteuttaa asiakkaille erilaisia hiusten leikkauksia ja partakäsittelyjä 
o pestä asiakkaan hiukset työn vaatimalla tavalla 
o hieroa hiuspohjan 
o tulkita asiakkaan tyyliä hiusten leikkausta ja partakäsittelyä suunnitellessaan 
o ottaa huomioon muodin asiakkaan hiusten leikkauksessa ja partakäsittelyssä 
o ottaa huomioon muoto-opin hiusten leikkaamisessa ja parran muotoilussa 
o hyödyntää tuotetuntemustaan hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyissä 
o käyttää tuotteita, työvälineitä ja laitteita 
o muotoon kuivata asiakkaan hiukset 
o ottaa huomioon ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutuksen hiusten ja hiuspoh-

jan hyvinvointiin 
o suositella ja myydä asiakkaille hiusten ja parran kotihoitotuotteita ja ohjata niiden 

käytössä 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 
o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
o hankkia tietoa eri lähteistä 
o ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden 
o edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
o ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
o ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä 
o tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja 

suojautua niiltä 
o noudattaa ammattietiikkaa 
o ottaa huomioon kestävän kehityksen 
o arvioida omaa työtään 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23423 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankkima toisen kotimaisen tai 

vieraan kielen taito. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää 
onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mu-
kaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Hiusten peseminen, hiusten ja hiuspohjan hoidon suunnittelu, 5 osp 
o Hiustenleikkausrakenteiden leikkaaminen, hiusten ja hiuspohjan hoitaminen, 5 osp 
o Hiustenleikkausrakenteiden leikkaaminen, hiusten kotihoidon opastaminen, hoito-

tuotteiden myyminen, 10 osp 
o Hiustenleikkausrakenteiden leikkaaminen, parranajo ja -muotoilu, 10 osp 
o Hiustenleikkaaminen, parran käsitteleminen, hiusten ja hiuspohjan hoitaminen, 5 osp 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23423
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija toimii asiakaspalvelijana, osana työ tai opiskelijaryhmää, noudattaa hyviä 

asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa. Hän edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja 
työyhteisön hyvinvointia. Opiskelija käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakaspal-
velun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Opiskelija kehittää toimintansa 
turvallisuutta, välttää riskejä, ylläpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja er-
gonomisuutta. Hän varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja käyttää so-
pivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Opiskelija toimii alan yrittäjyyden, es-
teettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän tuntee oikeutensa, vas-
tuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyä työssään. Opiskelija nou-
dattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja.  hän arvioi ja kehittää 
omaa työtään ja toimintaansa, huomioi elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Opiskeli-
ja vertaa omaa osaamistaan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja 
hyödyntää arviointikriteeristöä itsearvioinnissaan.  

 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita yhteisten tutkinnon osien osa-alueista: 
toinen kotimainen kieli, vieras kieli, äidinkieli, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpi-
täminen, liikunta ja terveystieto, matematiikka, tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyö-
dyntäminen.  

2.1.1.1. Hiusten peseminen, hiusten ja hiuspohjan hoidon suunnittelu  

 
Opiskelija pesee, muotoon kuivaa ja viimeistelee asiakkaiden hiuksia ja tekee hiusten ja 
hiuspohjahoidon työsuunnitelmia. Hän hankkii tietoa eri lähteistä toteuttamiskelpoisten 
työsuunnitelmiensa tueksi. Hän hankkii tietoa laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä toimin-
nasta, ammatti-identiteetin mukaisesta käyttäytymisestä, oikeudenmukaisuudesta, vas-
tuullisuudesta, ammattietiikasta tavoitteidensa asettamisen tueksi ja toimii asiakaspalve-
lijana. Hän oppii tunnistamaan työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat,  
ennakoimaan ja suojautumaan niiltä. Hän kehittää äidinkielen (suomi), toisen kotimaisen 
kielen ja asiakaspalvelun taitojaan vuorovaikutustilanteissa opiskelijaryhmän ja asiak-
kaiden kanssa.  

  
 Keskeinen sisältö  

o Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu, asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti 

o Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, turvallisuusnäkö-
kohtien huomioiminen, riskien välttäminen, asiakkaan ja työympäristön turvallisuus ja 
hygieenisyys mukaan lukien 

o Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely, hiuksen rakenne ja kasvuvaiheet 
hoitomahdollisuudet, ongelmat, niiden syyt ja asiantuntija avun tarve 

o Tuotteiden vaikuttavat aineosat ja niiden toimintaperiaatteet suhteessa hiusten ja 
hiuspohjan hoitotarpeeseen, tuotteiden mahdolliset haittavaikutukset 

o Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutusten huomioon ottaminen ja tietouden 
soveltaminen hoidon suunnitteluun ja hoitotilanteisiin 

o Hiusten peseminen ja asiakkaan toiveet, tarpeet ja tottumukset (pesuotteet, eri käsit-
telyjen vaatimukset)  

o Hiuspohjan hierontatekniikat ja menetelmät 
o Hiusten kuivaamisen ja viimeistelyn myyntikelpoisuus, muotoilu- ja viimeistelytuottei-

den tuntemus ja käyttö 
o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen 
o Työvälineiden koneiden ja laitteiden puhtaanapito ja työympäristön siisteys 
o Muotoon kuivaaminen ja viimeistely 
o Tuotteiden valinta ja käytön edut,  asiakkaalle sopivuuden varmistaminen (allergiat)  
o Työyhteisön ohjeiden noudattaminen, työyhteisön muiden toimijoiden huomioiminen, 

työhön liittyvien vaarojen tunnistaminen 
o Asiakaspalvelija yksilönä ja osana opiskelijaryhmää 



 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  10 (58) 
Opetussuunnitelma 

o Kielitaidon oppiminen ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
  

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelija perehdytetään työympäristöön ja -yhteisöön. Oppimistavoitteena on että opis-

kelija osaa pestä asiakkaan hiukset ja suunnitella hiusten ja hiuspohjan hoidon. Oppimi-
sen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se 
perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallinta-
järjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Hiustenleikkausrakenteiden 

leikkaaminen, hiusten ja hiuspohjan hoitaminen 
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö  
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon pesu- ja hoitotuotteilla, 

koneilla, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö (muunneltavat vaihtoehdot)  
 

Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, draa-

ma-, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
set ja osallistavat menetelmät 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna, menetelminä yksilö- ja ryhmätyö, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelu, oppimispäiväkirja 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.2.  Hiustenleikkausrakenteiden leikkaaminen ja hiusten ja hiuspohjan hoitaminen  

 
Opiskelija oppii erottamaan hiusten leikkausrakenteet toisistaan, käyttämään  
turvallisesti hiustenleikkauksen työvälineitä ja huoltamaan niitä. Hän harjoittelee hius-
ten leikkaamista erilaisilla saksilla ja leikkureilla, veitsellä ja koneella. Hän harjoittelee 
ehjää, porrastettua, kerrostettua rakennetta, sekä saksi-kampatekniikkaa ja ohentaa 
hiuksia eri ohennusmenetelmillä. Opiskelija kehittää taitojaan tehdä itsenäisesti hoidon 
työsuunnitelmia, pestä ja hoitaa asiakkaiden hiuksia ja hiuspohjaa palvelukokonaisuu-
tena ja/tai seuraavan työkokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Hän kehittää taitojaan 
hieroa hiuspohjaa eri hierontamenetelmin, muotoon kuivata ja viimeistellä hiukset. Hän 
kehittää äidinkielen (suomi), toisen kotimaisen kielen ja asiakaspalvelun taitojaan vuo-
rovaikutustilanteissa opiskelijaryhmän ja asiakkaiden kanssa.  

 
 Työn suunnittelun keskeinen sisältö  

o Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 
huomioiminen 

o Hiustenleikkausten suunnittelu ja tarvittavien työsuunnitelmien tekeminen 
o Riskien välttäminen, asiakkaan ja työympäristön hygieenisyydestä ja turvallisuudesta 

huolehtiminen 
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o Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely, hiuksen rakenne, kasvuvaiheet, 
hoitomahdollisuudet  

o Tuotteiden vaikuttavat aineosat ja niiden toimintaperiaatteet suhteessa hiusten ja 
hiuspohjan hoitotarpeeseen 

o Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutus hiuksille ja hiuspohjalle 
o Hiusten ja hiuspohjan hoitamisen työvaiheissa eteneminen 
o Tuote-, menetelmä- ja laitevalintojen yhteensopivuus 
o Hiuspohjan erilaiset hierontatekniikat ja niiden soveltaminen 
o Hiusten leikkaamisen perusrakenteet, työohjeet, tavoitteet   
o Hiusten kuivaamisen ja viimeistelyn myyntikelpoisuus, muotoilu- ja viimeistelytuottei-

den tuntemus ja käyttö 
o Työturvallisuus 
o Työvälineiden käyttötarkoitus, huolto, turvallinen käyttö  
o Tuotteiden valinta, käytön edut, asiakkaalle sopivuuden varmistaminen (allergiat)  
o Työyhteisön ohjeiden noudattaminen, työyhteisön muiden toimijoiden huomioiminen, 

työhön liittyvien vaarojen tunnistaminen 
o Kielitaidon oppiminen ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan ja perehdytetään asiakaspalvelijana toimimiseen. Oppimistavoit-

teena on että opiskelija erottaa leikkausrakenteet toisistaan ja osaa turvallisesti käyttää 
ja huoltaa hiustenleikkauksen työvälineitä. Hiusten ja hiuspohjan hoitamisen osalta ta-
voitteena on kokonaisuuden toteuttaminen asiakkaalle. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan ha-
vainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnäl-
lä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Hiustenleikkausrakenteiden 

leikkaaminen, hiusten kotihoidon opastaminen, hoitotuotteiden myyminen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö  
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat parturi-kampaamon pesu- ja hoitotuotteilla, 

koneilla, laitteilla ja välineillä varustettu toimintaympäristö (muunneltavat vaihtoeh-
dot)  
 

Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, draama 

ja mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja 
osallistavat menetelmät 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna, menetelminä yksilö- ja ryhmätyö, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelu, oppimispäiväkirja 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.1.1.3.  Hiustenleikkausrakenteiden leikkaaminen, hiusten kotihoidon opastaminen, hoi-
totuotteiden myyminen  

 
Opiskelija  kehittää asiakkaille toteutettujen pesu- ja hoitokokonaisuuksien kautta taito-
jaan hyödyntää, erilaisia hoitomenetelmiä, koneita ja laitteita sekä tunnistaa ne hiuspoh-
jan muutokset, jotka vaativat asiantuntijan hoitoa. Hän opastaa asiakkaita hiusten koti-
hoidossa, markkinoi ja myy tuotteita. Hän hankkii hiustenleikkausten ja viimeistelyn 
muotiin ja tyyliin liittyvää tietoa, tulkitsee ja toteuttaa viimeistelyssään ja hiustenleikkaus-
suunnitelmissaan ajankohtaista muotia. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa hiustenleik-
kauksia, kehittää taitojaan hiustenleikkausrakenteiden (ehjä, porrastettu, kerrostettu, ta-
samittainen ja lisääntyvä kerrostus) leikkaamisessa sekä saksi-kampatekniikassa ja 
ohennusmenetelmissä. Hän kehittää taitojaan leikata hiuksia erilaisilla saksilla, leikku-
reilla, veitsellä ja koneella. Hän kehittää äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän 
toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja asiakaspalvelun taitojaan vuorovaikutustilan-
teissa opiskelijaryhmän ja asiakkaiden kanssa.  
 

 Keskeinen sisältö  
o Asiakkaan tarpeet ja toiveet hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelylle  
o Hiusten leikkauksen toteuttamiskelpoinen työsuunnitelma, tekniikoiden valinta ja 

hyödyntäminen sekä ajankohtaisuuden muodin huomioiminen 
o Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen, riskien välttäminen, asiakkaan ja työympä-

ristön turvallisuus ja hygieenisyys 
o Hiusten ja hiuspohjan laadun ja kunnon määrittely suunnitelmaan, ongelmat, niiden 

syyt, hoitomahdollisuudet ja asiantuntijan avun tarpeen arviointi 
o Tuotteiden vaikuttavat aineosat ja niiden toimintaperiaatteet suhteessa hiusten ja 

hiuspohjan hoitotarpeeseen 
o Ravinnon ja terveellisten elintapojen vaikutusten huomioon ottaminen ja tietouden 

soveltaminen suunnitteluun ja hoitotilanteisiin 
o Hiusten leikkaamisen perusrakenteet, suunnitelmanmukaisuus, valintojen perustelu, 

työskentelynopeus 
o Hiusten kuivaamisen ja viimeistelyn myyntikelpoisuus, ajankohtaisuus 
o Kotihoitotuotteiden suosittelu, ohjaus niiden käytössä ja myynti 
o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen 
o Työvälineiden ja menetelmien valinta 
o Hiustenleikkauskoneen käytön hallinta ja monipuolinen hyödyntäminen  
o Tuotteiden valinta ja käytön edut, asiakkaalle sopivuuden varmistaminen ja haitta-

vaikutusten huomioiminen (allergiat)  
o Työyhteisön ohjeiden noudattaminen, työyhteisön muiden toimijoiden huomioiminen, 

työhön liittyvien vaarojen tunnistaminen 
o Kielitaidon oppiminen ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
o Estetiikan ja kestävän kehityksen mukaisten työ- ja toimintatapojen noudattaminen ja 

huomioon ottaminen työssä 
o Työympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen, työn lopputuloksen ulkonäköön vaikut-

tavien tekijöiden edistäminen 
o Realistisuus oman työn arvioinnissa ja tavoitteisiin vertaaminen 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan hyvään, asiakaskeskeiseen asiakaspalveluun ja hiustenleikkauk-

sen toteuttamiseen asiakkaalle. Häntä ohjataan kielitaidon harjoitteluun ja sen hyödyn-
tämiseen osana asiakaspalvelua. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa tehdä hius-
tenleikkauksen työsuunnitelman, hyödyntää jotakin leikkausrakenteista ja työvälineitä 
niin että voi avustettuna tai itsenäisesti leikata asiakkaan hiukset. Hiusten hoitamisen 
osalta tavoitteena on että opiskelija osaa opastaa asiakasta hiusten kotihoidossa ja 
myydä hoitotuotteita. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa 
keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, 
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opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisen eteneminen 
 
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Hiustenleikkausrakenteiden 

leikkaaminen, parranajo ja -muotoilu 
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö  
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon pesu- ja hoitotuotteilla, 

koneilla, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö (muunneltavat vaihtoehdot)  
 

Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, draa-

ma-, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalli-
set ja osallistavat menetelmät 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna, menetelminä yksilö- ja ryhmätyö, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelu, oppimispäiväkirja 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.1.4. Hiustenleikkausrakenteiden leikkaaminen, parranajo ja – muotoilu  

 
Opiskelija palvelee asiakkaita, ajaa ja muotoilee partaa, leikkaa hiuksia, toteuttaa hius-
ten pesu- ja hoitokokonaisuuksia ja hyödyntää erilaisia hoitomenetelmiä, koneita ja lait-
teita. Hän opastaa asiakkaita hiusten kotihoidossa, markkinoi ja myy tuotteita. Hän tul-
kitsee ja toteuttaa viimeistelyssään ja hiustenleikkauksissaan ajankohtaista muotia. 
Opiskelija perehtyy työelämän tarpeisiin ja odotuksiin, asiakkaiden ja yritysten laatu-
vaatimuksiin hiustenleikkauksissa, hiusten viimeistelyssä, partakäsittelyissä, hiusten- ja 
hiuspohjan hoidoissa sekä asiakaspalvelussa. Hän arvioi omaa ajankäyttöään, työtään 
ja toimintaansa suhteessa tutkinnon osan oppimistavoitteisiin, asiakkaiden ja yritysten 
laatuvaatimuksiin. Hän tekee suunnitelmia kehittymiselleen, itsensä työllistämiseen. 
Hän kehittää äidinkielen (suomi), tutkinnon osaan sisältyvän toisen kotimaisen kielen, 
vieraan kielen ja asiakaspalvelun taitojaan vuorovaikutustilanteissa opiskelijaryhmän ja 
asiakkaiden kanssa.  
  

 Keskeinen sisältö 
o Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn toteuttamiskelpoinen työsuunnitelma ja muodin 

tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin 
o Riskien välttäminen, asiakkaan ja työympäristön turvallisuus ja hygieenisyys 
o Realistisuus oman työn arvioinnissa ja tavoitteisiin vertaaminen 
o Hiusten leikkaamisen perusrakenteet ja niiden yhdistelmät, suunnitelmanmukaisuus 

ja asiakkaalle soveltuvuus, ajankohtaisuus, valintojen perustelu, monipuolisuus tek-
niikoiden hallinnassa  

o Parran muotoilemisen ja parranajon työsuunnitelman mukaisuus, asiakkaalle sovel-
tuvuus 

o Asiakaspalvelu ja asiakkaan ohjaaminen, kotihoitotuotteiden suosittelu, ohjaus nii-
den käytössä ja myynti 

o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen 
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o Leikkaus- tai parranajotekniikoiden hallinta, tekniikoiden ja menetelmien valinta, mo-
nipuolisuus ja perustelut niiden käytölle (leikkaus, ohennus, ajo). 

o Työn lopputuloksen kannalta perustellut työvälineet ja  tarkoituksen mukaiset tek-
niikka- ja menetelmävalinnat  

o Tuotteiden käytön hallinta, valinta, käytön edut 
o Työn joutuisuus ja varatun ajan noudattaminen 
o Työyhteisön ohjeiden noudattaminen ja muiden toimijoiden huomioiminen ja työhön 

liittyvien vaarojen tunnistaminen 
o Kielitaidon oppiminen ja hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
o Estetiikan ja kestävän kehityksen mukaiset työ- ja toimintatavat ja niiden huomioon 

ottaminen työssä 
o Työympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen, työn lopputuloksen ulkonäköön vaikut-

tavien tekijöiden edistäminen 
o Uuden oppiminen, muuttuvista tilanteista selviäminen ja vaihtoehtoisten toimintata-

pojen käyttäminen 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Opiskelijaa ohjataan hyvään, asiakaskeskeiseen asiakaspalveluun ja hiustenleikkauk-

sen, parranajon ja -muotoilun toteuttamiseen asiakkaalle. Häntä ohjataan kielitaidon har-
joitteluun ja hyödyntämiseen osana asiakaspalvelua. Oppimistavoitteena on että opiske-
lija osaa hiusten muotoon kuivauksessa ja viimeistelyssä hyödyntää muotoilu- ja viimeis-
telytuotteita, ohjattuna ajaa ja muotoilla parran. Hän hallitsee ehjän, porrastetun, kerros-
tetun rakenteen leikkaamisen sekä  saksi-kampatekniikalla ja koneella leikkaamisen. 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
 
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Hiustenleikkaaminen, parran 

käsitteleminen, hiusten- ja hiuspohjan hoitaminen.  
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö  
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava parturi-kampaamon pesu- ja hoitotuotteilla, 

koneilla, laitteilla ja välineillä varustettu toimintaympäristö (muunneltavat vaihtoeh-
dot)  
 

Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, draama 

ja mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja 
osallistavat menetelmät 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna, menetelminä yksilö- ja ryhmätyö, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelu, oppimispäiväkirja 

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

  
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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2.1.1.5. Hiustenleikkaaminen, parran käsitteleminen, hiusten ja hiuspohjan hoitaminen 

 
 Opiskelija palvelee asiakkaita, ajaa ja muotoilee partaa, leikkaa hiuksia ja toteuttaa hius-

ten pesu- ja hoitokokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti, perustelee tuote ja lai-
tevalinnat. Hän leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti, monipuolisilla ja asiakkaalle 
soveltuvilla tekniikoilla ja perustelee valintojaan. Opiskelija ottaa suunnittelussa huomi-
oon hiusten ja muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan hiuksiin, tyyliin ja 
toiveisiin. Hän käyttää ja soveltaa ajankohtaista muotia. Hän muotoilee ja ajaa parran 
asiakkaalle soveltuvasti perustellen hänelle valintojaan. Hän myy asiakkaalle kotihoito-
tuotteita ja ohjaa niiden käytössä, suosittelee lisäpalveluja. Opiskelija ottaa huomioon 
turvallisuus- ja terveysnäkökohdat, asiakkaan ja työympäristön turvallisuuden ja hygiee-
nisyyden. Opiskelija noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön muut 
jäsenet. Hän toimii alan eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän 
noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja säädöksiä sekä aikatauluja. Opiskeli-
ja arvioi hoidon, leikkauksen ja partakäsittelyn lopputulosta ja omaa työtään realistisesti 
ja perustellen. Hän noudattaa käsittelyyn varattua aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. 
Opiskelija palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelija tuntee ammattitaitovaatimukset ja arviointikritee-
ristön niin hyvin että kykenee laatimaan tarvittavat työsuunnitelmat, jotka vastaavat hä-
nen asettamiaan tavoitteita. 
 

 Työn suunnittelun keskeinen sisältö  
  

o Hiusten leikkaus- ja partakäsittelyn ja hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnitte-
lu, toteutus, markkinointi ja myynti asiakaspalvelukokonaisuutena 

o Terveyden turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
o Ammattiosaamisen näyttöön valmentautuminen 
o Itsearviointi ja ajankäyttö 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan tarkastelemaan oman työnteon nopeutta ja laatua suhteessa yritys-

ten hiustenleikkaamiselle asettamiin laatuvaatimuksiin. Opiskelijaa ohjataan löytämään 
ratkaisuja ja malleja jotka auttavat häntä saavuttamaan tutkinnon osan oppimistavoitteita  
niin, että hän voi osoittaa osaamisensa. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa to-
teuttaa itsenäisesti, myyntikelpoisia hiustenleikkaamisen, parran käsittelemisen, hiusten 
ja hiuspohjan hoitamisen, kuivaamisen ja viimeistelyn asiakaspalvelukokonaisuuksia 
asiakaspalvelussa. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa 
keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, 
opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö  
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon pesu- ja hoitotuotteilla, 

koneilla, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö (muunneltavat vaihtoehdot)  
 

Oppimismenetelmät  
o aidot asiakaspalvelun ja yritystoiminnan tilanteet lähiopetuksena, draama-, mieliku-

vaharjoitteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnalliset ja osallis-
tavat menetelmät 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna, menetelminä yksilö- ja ryhmätyö, aktivoiva luento-opetus, opetuskes-
kustelu, oppimispäiväkirja 
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 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Turvallisuus ja kemikaali-
viraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.1.2. Kampaukset ja ehostus, 20 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o suunnitella ja toteuttaa asiakkaille kampauksia eripituisiin hiuksiin erilaisilla tekniikoil-
la 

o pestä asiakkaan hiukset 
o viimeistellä kampaukset 
o käyttää kampauksissa tarvittavia tuotteita, työvälineitä ja materiaaleja 
o kiinnittää hiuslisän / valkin tai koristeen 
o suunnitella ja toteuttaa erilaisia ehostuksia 
o käyttää ehostuksessa tarvittavia tuotteita ja työvälineitä 
o ottaa huomioon muodin kampauksia ja ehostuksia suunnitellessaan 
o ottaa huomioon muoto-opin kampauksissa ja ehostuksissa 
o suositella ja myydä asiakkaille kampaukseen ja ehostukseen sopivia kotihoitotuottei-

ta ja ohjata niiden käytössä 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 
o hankkia tietoa eri lähteistä 
o ottaa työssään huomioon yrittäjyyden, aloitekykyisyyden ja vastuullisuuden 
o edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
o ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
o ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä 
o tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja 

suojautua niiltä 
o noudattaa ammattietiikkaa 
o ottaa huomioon kestävän kehityksen 
o arvioida omaa työtään 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23420 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankkima ehostus osaaminen  
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet (alla olevat tekstit on vain esimerkkejä) 

o Kampauksen pohjatyö eri tekniikoilla, 7 osp 
o Ehostus ja kampaus päivään ja juhlaan, 8 osp 
o Kampaus koristeen, valkin tai hiuslisän kiinnityksellä, 5 osp 

 
  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23420
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
  
 Opiskelija toimii asiakaspalvelijana, osana työ tai opiskelijaryhmää, noudattaa hyviä 

asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta. Hän edistää toimin-
nallaan yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Opiskelija käyttää työn suunnittelun, 
toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Hän ke-
hittää toimintansa turvallisuutta, välttää riskejä, ylläpitää asiakkaan ja työympäristön tur-
vallisuutta ja ergonomisuutta varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja 
käyttää sopivasti kuormittavia ja vaihtelevia työmenetelmiä. Hän toimii alan yrittäjyyden, 
esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, toimii työympäristön viihtyi-
syyteen ja työn lopputuloksen ulkonäköön vaikuttavien tekijöiden edistämiseksi. Hän 
tuntee oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpitää toiminta- ja työkykyä 
työssään. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. 
Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa. Opiskelija vertaa omaa osaamis-
taan perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja hyödyntää arviointikriteeris-
töä itsearvioinnissaan. 

2.1.2.1. Kampauksen pohjatyö eri tekniikoilla 

 
Opiskelija tekee kampaussuunnitelmia, toteuttaa kampauksia eripituisiin hiuksiin, rullil-
la, föönillä, sormikiharoilla, painamalla ja raudoilla. Hän pesee hiukset työn vaatimalla 
tavalla, huomioi hiusten laadun ja kehittää taitojaan valita työkokonaisuuteen sopivat 
pesu-, hoito-, muotoilu- ja viimeistelytuotteet. Hän kehittää taitojaan viimeistellä kam-
pauksia ja huomioida kampauksien mahdollisuudet, asiakkaan toiveet, tyylin ja muodin. 
opiskelija palvelee asiakasta, ohjaa kotihoitotuotteiden käytössä, myy tuotteita ja lisä-
palveluja. Hän huomioi toiminnassaan tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset 
oppimistavoitteet. 

  
 Keskeinen sisältö   

o Työvälineiden käytön hallinta, lopputuloksen kannalta tarkoituksenmukaisten työväli-
neiden valinta, käyttö ja huolto 

o Kampaamista helpottavien ja tukevien muotoilu- ja viimeistelytuotteiden käytön edut, 
tuotetuntemus ja perustelut valinnoille  

o Kampausmallin valinnan muoto-opilliset perusteet 
o Alan tietolähteet, sähköiset viestimet ja niiden hyödyntäminen tiedonhankinnassa 
o Esteettiset periaatteet työn lopputuloksen ja työympäristön viihtyisyyden kannalta  
o Kampauksen suunnittelu, työohjeet, muoti, asiakkaan toiveet ja tyyli suhteessa mah-

dollisuuksiin  
o Hiusten peseminen ja eri tuotteiden vaikutus kammattaviin hiuksiin  
o Luonnostelu suunnittelun tukena, tekniikat rullilla, föönillä, sormikiharoilla, painamalla 

ja raudoilla, tupeeraus ja muotoon kampaaminen  
o Palvelualttius ja aktiivisuus asiakaspalvelussa, kotihoitotuotteiden suosittelu ja myyn-

ti  
o Riskien välttäminen ja myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, ergonomiaan, 

hygieenisyyteen ja omasta terveydestä ja  työkyvystä huolehtimiseen 
o Onnettomuus-, vaara ja uhkatilanteissa toimiminen   
o Kampausten ammattikäsitteiden hallinta, missä ja miten ammattikäsitteitä käytet-

tään, missä niitä vaaditaan, tilanteeseen sopivuus 
o Oppiminen ja ongelmanratkaisu, tiedon hankinta, oman työn suunnittelu ja arviointi, 

palautteen mukainen toiminta, halu oppia uutta ja valintatilanteista selviytyminen 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään edellisessä tutkinnon osassa hankkimaansa osaa-

mista, osana uuden oppimista ja asiakaspalvelua. Oppimistavoitteena on että opiskelija 
osaa tehdä kampauksen pohjatyön eri tekniikoilla; rullilla, föönillä, sormikiharoilla, pai-
namalla ja raudoilla. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa 
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keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, 
opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen ar-
vioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Kampauksen pohjatyö eri tekniikoilla on tutkinnon osan ensimmäinen toimintakokonai-

suus, etenemisjärjestyksessä seuraavana on Ehostus ja kampaus päivään ja juhlaan 
 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, erilaisilla kampausten harjoituspäillä, koneil-

la, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o harjoituspäätyöskentely, aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppimi-
nen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä tai ohjattuna 
verkko-opiskeluna 
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi kampauksiin, ehostukseen, estetiikkaan, historiaan ja muotiin liittyvä kirjalli-

suus. PivotPoint ja Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja 
yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja 
verkkomateriaalit.  

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.2.2. Ehostus ja kampaus päivään ja juhlaan  

Opiskelija tekee suunnitelmia huomioiden kampauksien ja ehostusten mahdollisuudet, 
asiakkaan toiveet, tyylin ja muodin. Hän valitsee työkokonaisuuteen sopivat pesu-, hoito-
,  muotoilu- ja viimeistelytuotteet. Opiskelija toteuttaa asiakkaille kampauksia ja ehostuk-
sia eri tilaisuuksiin, eripituisiin hiuksiin, hyödyntää toteutuksissaan eri kampaus- ja poh-
jatyötekniikoita. Hän palvelee asiakasta, ohjaa kotihoitotuotteiden käytössä, myy tuottei-
ta ja lisäpalveluja. Opiskelija huomioi toiminnassaan tutkinnon osan toimintakokonai-
suuksille yhteiset oppimistavoitteet.  
 

 Keskeinen työn suunnittelun sisältö 
o Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen ja perustelut valinnoille asiakkaan tyy-

listä ja muoto-opista ja muodin soveltamisesta  
o Kampaamista helpottavien ja tukevien muotoilu- ja viimeistelytuotteiden käytön edut, 

tuotetuntemus – allergiat  
o Työvälineiden käytön hallinta ja lopputuloksen kannalta tarkoituksenmukaiset työvä-

lineet ja niiden huolto 
o Kampausmallin valinnan muoto-opilliset perusteet ja asiakkaalle soveltuvuus 
o Alan tietolähteiden käyttäminen, ammatti- ja muotilehtien ja  sähköiset viestimien 

hyödyntäminen   
o Valintojen ja vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuus luonnostelussa, tekniikka valin-

noissa ja tuotteiden käytössä erilaisiin hiuksiin  
o Kampauksen viimeisteleminen, tavoite ja suunnitelman mukaisuus ja asiakkaalle so-

veltuvuus  
o Päivä- ja juhlaehostuksen työvälineet, tekniikat ja ehostukseen sopivat tuotteet - al-

lergiat  
o Palvelualttius ja aktiivisuus asiakaspalvelussa, kampaus- ja ehostustuotteiden asian-

tunteva suosittelu ja myynti  
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o Riskien välttäminen, myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, ergonomiaan, 
hygieenisyydestä huolehtimiseen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään edellisessä tutkinnon osassa hankkimaansa osaa-

mista, osana uuden oppimista ja asiakaspalvelussa toimimista. Oppimistavoitteena on 
että opiskelija osaa toteuttaa ehostuksen ja kampauksen päivään ja juhlaan. Oppimisen 
arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se pe-
rustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajär-
jestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Etenemisjärjestyksessä seuraavana on Kampaus koristeen, valkin tai hiuslisän kiinnityk-

sellä. 
 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, ehostuksen työvälineillä ja tuotteilla erilaisilla  

kampausten harjoituspäillä, koneilla, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät miten, millä menetelmillä juuri tämän toimintakokonaisuuden oppi-

mistavoitteet  saavutetaan? 
o harjoituspäätyöskentely, aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppimi-

nen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä tai ohjattuna 

verkko-opiskeluna 
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi kampauksiin, ehostukseen, estetiikkaan, historiaan ja muotiin liittyvä kirjalli-

suus. PivotPoint ja Vidal Sassoon kampausten ja markkinoilla olevat ehostuksen opiske-
luohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 
maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä 

2.1.2.3.  Kampaus koristeen, valkin tai hiuslisän kiinnityksellä 

 
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille kampauksia joissa koriste, hiuslisä tai 
valkki tuo lisäarvoa kampauksen koolle, muodolle tai muodikkuudelle. Hän suunnittelee 
ja toteuttaa päivä- ja juhlaehostuksia, huomioi kampauksien, ehostusten ja muodin tuo-
mat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin ja tyyliin. Hän hyödyntää toteutuksis-
saan eri kampaus- ja pohjatyötekniikoita ja niiden yhdistelmiä. hän palvelee asiakkaita 
ystävällisesti, ohjaa kotihoitotuotteiden käytössä, myy tuotteita ja lisäpalveluja. Hän yllä-
pitää toiminta- ja työkykyään, vastaa toimintansa turvallisuudesta, välttää riskejä työs-
sään, ylläpitää työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta. Arvioi 
kampauksen ja ehostuksen lopputulosta ja omaa työtään ja noudattaa käsittelyyn varat-
tua aikaa. 
 
Keskeinen työn suunnittelun sisältö 
o Kampauksen ja ehostuksen kokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus, perustelut va-

linnoille asiakkaan tyylistä ja muoto-opista ja muodin soveltamisesta, monipuolisuus 
tekniikoiden hallinnassa 
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o Kampaamista helpottavien ja tukevien muotoilu- ja viimeistelytuotteiden asiantunteva 
hyödyntäminen työskentelyssä  

o Alan tietolähteiden käyttäminen, ammatti- ja muotilehdet, sähköiset viestimet. 
o Alan esteettiset periaatteet, työympäristön viihtyvyyteen, työn lopputulokseen ulko-

näköön vaikuttavat asiat 
o Työympäristön kestävän kehityksen ohjeet ja toimintaperiaatteet 
o Ammattiosaamisen näytön suunnittelu 
o Koristeen, hiuslisän tai valkin kiinnittäminen, asiakkaalle ja kampaukseen soveltu-

vuus, kiinnityksen pitävyys ja huomaamattomuus, kampauksen suunnitelmanmukai-
suus  

o Ehostus, kokonaisuuksien toteuttaminen, päivä- ja juhlaehostus, työvälineet, teknii-
kat, ehostukseen sopivat tuotteet – allergiat 

o Palvelualttius ja – aktiivisuus, kotihoitotuotteiden suosittelu ja myynti  
o Riskien välttäminen, myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, ergonomiaan ja  

hygieenisyyteen ja omasta terveydestä ja työkyvystä huolehtimiseen.  
o Toiminta onnettomuus- vaara ja uhkatilanteissa   
o Oman työn ja ajankäytön arviointi suhteessa tavoitteisiin  
o Ammattikäsitteiden käyttökohteet 
o Ammattiosaamisen näyttöön valmentautuminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään edellisessä tutkinnon osassa hankkimaansa osaa-

mista, osana uuden oppimista ja asiakaspalvelussa toimimista. Opiskelijaa ohjataan löy-
tämään ratkaisuja ja malleja jotka auttavat häntä saavuttamaan tutkinnon osan oppimis-
tavoitteet  niin, että hän voi osoittaa osaamisensa. Oppimistavoitteena on että opiskelija 
osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle ehostuksen päivään ja juhlaan sekä kampauk-
sen koristeen tai hiuslisän kiinnityksellä. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, 
oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppi-
misen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoittei-
den saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Kampaus koristeen, valkin tai hiuslisän kiinnityksellä toimintakokonaisuuden oppimista-

voitteiden saavuttamisen jälkeen opiskelija osoittaa Kampaukset ja ehostus tutkinnon 
osan osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä. 

 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, ehostuksen työvälineillä ja tuotteilla erilaisilla  

kampausten harjoituspäillä, koneilla, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o harjoituspäätyöskentely, aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppimi-
nen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä tai ohjattuna 
verkko-opiskeluna 
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi kampauksiin, ehostukseen, estetiikkaan, historiaan ja muotiin liittyvä kirjalli-

suus. PivotPoint ja Vidal Sassoon kampausten ja markkinoilla olevat ehostuksen opiske-
luohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 
maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  

 
 Osaamisen arviointi  
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 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.1.3. Värjäyskäsittelyt, 30 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  

 Opiskelija osaa 
o suunnitella ja toteuttaa värjäyskäsittelyn asiakkaalle hiuksiin ja partaan 
o tehdä värjäykseen tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet 
o värjätä hiuksia ja partaa erilaisilla tekniikoilla 
o vaalentaa ja raidoittaa hiuksia sekä poistaa väriä hiuksista 
o värjätä ripset sekä värjätä ja muotoilla kulmakarvat 
o suositella ja myydä asiakkaalle kotihoitotuotteet ja ohjata asiakasta värikäsiteltyjen 

hiusten kotihoidossa 
o hyödyntää väriopin yleisiä periaatteita 
o värjäystuotteiden kemialliset ominaisuudet ja toimintaperiaatteet 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 
o edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
o ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
o ylläpitää ergonomista, hygieenistä, terveellistä ja turvallista työympäristöä 
o tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja 

suojautua niiltä 
o noudattaa ammattietiikkaa 
o ottaa huomioon kestävän kehityksen 
o arvioida omaa työtään 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23421 
 
  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankkima osaaminen. Tutkin-

non osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiske-
lua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta 
ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Värjäyskäsittely ripsiin ja kulmiin, hiusten värjäyskäsittelyn suunnittelu, 5 osp 
o Värjäysmenetelmät ja tekniikat, 10 osp 
o Värin valinta ja värjäyskäsittely erilaisilla värjäystuotteilla, 10 osp 
o Värjäyskäsittelyt monipuolisilla menetelmillä ja tekniikoilla, 5 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa vastuulli-

sesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti. Hän suhtautuu myönteisesti työturvallisuu-
teen, välttää riskejä työssään, ylläpitää omaa toiminta- ja työkykyä työssään. Opiskelija 
ylläpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta. 
Hän käyttää turvallisesti työvälineitä, -menetelmiä ja suojaimia, työskentelee ergonomi-
sesti ja käyttäen sopivasti kuormittavia vaihtelevia työmenetelmiä. Hän toimii ympäris-
tömyönteisesti hiusten värjäysaineiden käsittelyssä ja jätteiden käsittelyssä. Hän käyttää 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23421


 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  22 (58) 
Opetussuunnitelma 

työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, koneita 
ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään, noudattaa annettuja ohjei-
ta, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja kehittää 
omaa toimintaansa. Opiskelija vertaa omaa osaamistaan perustutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksiin ja hyödyntää arviointikriteeristöä itsearvioinnissaan. 

  
 Tutkinnon osan oppimistavoitteita tukee tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntämi-

nen, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, matematiikka, fysiikka ja kemia.  

2.1.3.1.  Värjäyskäsittely ripsiin ja kulmiin, hiusten värjäyskäsittelyn suunnittelu 

 
Opiskelija muotoilee kulmakarvat asiakkaalle soveltuvasti, värjää silmäripset ja kulma-
karvat ja perustelee valintojaan. Hän toimii hygieenisesti, siististi ja noudattaa työturval-
lisuusohjeita. Hän tekee hiusten värjäyskäsittelyn työsuunnitelmia. Hän tuntee oppimis-
ympäristössään käytettävien värjäys-, vaalennus- ja värinpoistotuotteiden käyttöohjeita, 
ominaisuuksia, toimintaperiaatteita, sekoitussuhteita ja värikartat sekä väriopin yleisiä 
periaatteita. Hän osallistuu värituotteiden ja työvälineiden varastointiin, inventointiin, 
huoltoon. Hän hyödyntää hiusalan tietolähteitä, hankkimalla tietoa väriopista, ihon ja 
hiuksen rakenteesta, värjäyskäsittelyn suunnittelun, toteutuksen sekä terveellisen ja 
turvallisen työskentelyn tueksi.  

 
 Keskeinen sisältö   

o Värin valinta ripsiin, kulmiin ja hiuksiin, allergiatestauksen tarve, tuoteturvallisuus, 
hygieniavaatimukset, työympäristön turvallisuus ja ergonomisuus 

o Työsuunnitelmavaihtoehdot ja työsuunnitelman työstäminen asiakasyhteistyössä, 
asiakkaan toiveet, lähtötilanteen tarjoamat mahdollisuudet  

o Oppimisympäristössä tarjolla olevat hiusvärituotteet ja käyttöohjeet, värinumerointi ja  
varastointi  

o Värioppi ja sen hyödyntäminen 
o Ihon ja hiuksen rakenteen tietojen hyödyntäminen ja tuotteiden terveydelle haitallis-

ten vaikutusten huomioiminen 
o Hiusten värjäystuotteiden kemian tietoperustan hallinta, tuotteiden ja vaikuttavien ai-

neiden kemialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet, värjäysten, vaalennusten ja värin-
poiston kemialliset reaktiot ja vaikutukset hiuspohjaan 

o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, oma työkyky, oman toiminnan turvalli-
suuden, terveellisten elintapojen, toiminta ja työkyvyn edistäminen  

o Työvälineiden / laitteiden käyttö, asiakkaan ja työntekijän suojaus, erilaisten tarjolla 
olevien työvälineiden hyödyntäminen, siisti ja hygieeninen työskentely 

o Työyhteisössä toimiminen, muiden huomioiminen, ohjeiden noudattaminen ja työhön 
liittyvien vaarojen huomioiminen, oikea toiminta onnettomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa 

o Ammattikäsitteiden käyttö suunnitelmissa ja niiden selittäminen yleiskielellä asiak-
kaalle 

o Ystävällisyys, asiakkaan kuunteleminen, hänen toiveisiin ja tarpeisiin keskittyminen 
o Oma-aloitteisuus tiedonhankinnassa ja vastuulla olevien tehtävien suunnittelu, oman 

työn arviointi  
o Asiakkaan ja työntekijän suojaus 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään edellisissä tutkinnon osissa hankkimaansa osaa-

mista, osana uuden oppimista ja hyödyntämistä asiakaspalvelussa. Opiskelijaa ohjataan  
suunnitelmallisuuteen ja valintojen perusteluun. Oppimistavoitteena on että opiskelija 
osaa laatia hiusten värjäyskäsittelyn suunnitelmia ja värjätä ripset, muotoilla ja värjätä 
kulmakarvat.  Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskus-
telua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opis-
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kelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioi-
daan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Värjäysmenetelmät ja teknii-

kat.  
 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon värjäystuotteilla, koneilla, 

laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät miten, millä menetelmillä juuri tämän toimintakokonaisuuden oppi-

mistavoitteet saavutetaan? 
o aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna, integroimalla värjäyksen kemian tietoperustan hallintaan kemian op-
pimistavoitteita  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi värjäyskäsittelyihin ja kosmetiikan kemiaan liittyvä kirjallisuus. PivotPoint ja 

Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjalli-
suus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut.    

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.2.  Värjäysmenetelmät ja tekniikat 

 
 Opiskelija tuntee oppimisympäristössään käytettävien hiusten värjäys-, vaalennus- ja 

värinpoistotuotteiden käyttöohjeet, ominaisuudet, toimintaperiaatteet, sekoitussuhteet, 
värikartat sekä väriopin yleiset periaatteet. Hän tekee hiusten- ja parranvärjäyksen työ-
suunnitelmia ja harjoittelee työmenetelmien, tuotteiden ja työvälineiden valintaa, parran 
ja hiusten värjäämistä, hiusten, vaalentamista, raidoittamista ja värin poistamista eri tek-
niikoilla ja menetelmillä. Hän huomioi hiusten ominaisuuksien ja aiempien käsittelyjen 
vaikutukset tuleviin käsittelyihin, tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet ja värjäysmenetelmän 
vaatimukset hiusten pesulle. Hän tuntee tuotteiden haitallisia vaikutuksia terveyteen, ot-
taa huomioon värjäyskäsittelyiden kemialliset reaktiot ja vaikutukset hiuksiin ja hiuspoh-
jaan. Hän huomioi asiakkaan tyyliä, toiveita ja ajankohtaisen muodin tuomia mahdolli-
suuksia suhteessa asiakkaan toiveisiin. Hän esittelee ja myy asiakkaalle hiusten kotihoi-
totuotteita ja perustelee edut, suosittelee ja myy lisäpalveluja. Hän käyttää keskeisiä 
ammattikäsitteitä värjäyskäsittelyn suunnittelussa. Hän työskentelee siististi, käyttää tur-
vallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä.  

 
 Keskeinen sisältö   

o Hiusten ja hiuspohjan kunnon vaikutukset värituotteiden valintaan, esi- ja jälkitoi-
menpiteisiin, menetelmä- ja tekniikkavalintoihin  

o Värjäystuotteiden sekoitussuhteet ja määrät, eri tuotteiden käyttökohteet, erilaiset 
tarpeet (harmaa hius tai parta, harjassekoite)  

o Asiakkaan ja työympäristön turvallisuus, tuoteturvallisuus, työympäristön turvallisuus 
ja ergonomisuus 

o Värjäykseen liittyvien tuotteiden käytön ja käyttöohjeiden tuntemus, perustelut valin-
noille  

o Väriopin tietojen soveltaminen ja syventäminen  
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o Värjäysten, vaalennusten ja värinpoiston kemialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet 
sekä reaktiot ja vaikutukset hiuspohjaan 

o Värjäyksen muodin soveltaminen ja asiakkaan tyylin ja toiveisiin ja väri osana leik-
kaus-, parta- ja kampauskokonaisuutta 

o Ammattijulkaisujen, koulutusmateriaalien yms. faktatiedon hakeminen ja hyödyntä-
minen 

o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen  
o Käsittelyyn varattavan ajan arvioiminen, värjäyskäsittelyn lopputuloksen ja oman 

työn arvioiminen 
o Värjäystekniikoiden, menetelmien ja työvälineiden käytön hallinta  
o Asiakkaan ja työntekijän suojaus, siisti ja hygieeninen työskentely 
o Työyhteisössä ja työryhmän jäsenenä ohjeiden noudattaminen, työhön liittyvien vaa-

rojen huomioiminen, oikea toiminta onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa  
o Oman toiminnan turvallisuuden, terveellisten elintapojen, toiminta ja työkyvyn edis-

täminen 
o Ammattikäsitteiden käyttö, suunnitelman selittäminen yleiskielellä asiakkaalle 
o Oma-aloitteisuus tiedonhankinnassa, vastuulla olevien tehtävien suunnittelu, oman 

työn arviointi  
o Selkeä ja rakentava, erilaisten näkökantojen esille tuonti  
o Ystävällisyys, asiakkaan kuunteleminen, hänen toiveisiin ja tarpeisiin keskittyminen 
o Värikäsiteltyjen hiusten ja parran kotihoitotuotteiden, lisäpalvelujen suosittelu ja 

myynti 
o Palvelulle varatun ajan arvioiminen ja noudattaminen 
o Lopputuloksen ja oman työn arvioiminen 
o Vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen, omien mahdollisuuksien kehittäminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään edellisissä tutkinnon osissa hankkimaansa osaa-

mista, osana uuden oppimista ja osana asiakaspalvelua. Oppimistavoitteena on että 
opiskelija osaa laatia hiusten ja parran värjäyskäsittelyn työsuunnitelman ja valita toteut-
tamiseen sopivan menetelmän ja tekniikan. Hän osaa toteuttaa värikäsittelyn asiakkaal-
le. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Värin valinta ja värjäyskäsitte-

ly erilaisilla värjäystuotteilla.  
 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon värjäystuotteilla, koneilla, 

laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o aidot asiakastilanteet ja palvelukokonaisuudet, tekemällä oppiminen, vertaisoppimi-
nen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna. 
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi värjäyskäsittelyihin ja kosmetiikan kemiaan liittyvä kirjallisuus. PivotPoint ja 

Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjalli-
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suus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut.    

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.3. Värin valinta ja värjäyskäsittely erilaisilla värjäystuotteilla 

 
 Opiskelija toimii asiakaspalvelussa, suunnittelee ja toteuttaa palvelukokonaisuuksia eri-

laisista värikäsittelyistä. Hän huomioi ajankohtaisen muodin tuomat mahdollisuudet, va-
litse käytettävät tuotteet, tekniikat ja menetelmät, perustelee valintojaan. Hän laajentaa 
väriosaamistaan, tietojaan ja taitojaan ajankohtaisista menetelmistä, tekniikoista eri väri-
tuotteista ja tuotemerkeistä kehittymisensä tueksi.  Hän valitsee sopivat tuotteet ja pe-
rustelee valintansa niiden toimintaperiaatteiden avulla. Hän selvittää asiakkaan toiveita, 
etsii ja esittää vaihtoehtoja, malleja ja esimerkkejä lopputuloksesta. Hän kehittää tieto-
jaan ja taitojaan päästä tavoitteen ja asiakkaan toiveiden mukaiseen lopputulokseen, 
huomioimalla hiusten nykyisen värin ja kunnon asettamat rajat ja tarjoamat mahdolli-
suudet. Hän suosittelee ja myy asiakkaalle lisäpalveluja ja kotihoitotuotteita, opastaa ja 
ohjaa asiakasta värikäsiteltyjen hiusten ja parran kotihoidossa. Hän käyttää keskeisiä 
ammattikäsitteitä värjäyskäsittelyn suunnittelussa ja selittää suunnitelman asiakkaalle 
yleiskielellä. Työskentelee siististi, käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työ-
välineitä ja työmenetelmiä. 

 
Keskeinen sisältö   
o Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen itsenäisesti, eri värjäys-, värinpoisto- ja vaalen-

nustuotteilla  
o Asiakkaan ja työympäristön turvallisuudesta huolehtiminen 
o Oppimisympäristössä tarjolla olevien värjäystuotteiden käyttöohjeiden, käyttöturvalli-

suus- ja varastointi ohjeiden tunteminen ja noudattaminen 
o Vastaväriteorian, värisävyjen taitto-ominaisuuksien soveltamismahdollisuudet  
o Terveydelle haitallisten vaikutusten tunteminen eri värituotteissa tai -sarjoissa  
o Vaikuttavien aineiden kemialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet ja niiden erot eri väri-

tuotteissa tai -sarjoissa  
o Muodin soveltaminen ja asiakkaan tyylin ja toiveiden huomioiminen 
o Ajankohtaisuus ja erilaisuus eri värisarjojen markkinoinnissa ja koulutuksessa 
o Ammattijulkaisujen, koulutusmateriaalien yms. faktatiedon soveltaminen ongelmalli-

sissa asiakastilanteissa ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen 
o Ystävällisyys asiakaspalvelussa, asiakkaan kuunteleminen, hänen toiveisiin ja tar-

peisiin keskittyminen ja suunnitelmien selittäminen yleiskielellä 
o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, opitun soveltaminen yllättävissäkin ti-

lanteissa 
o Työskentelytapojen arviointi ja kehittäminen, oman ajankäytön kehittäminen 
o Värjäystekniikoiden ja menetelmien (värin levitys, värin poisto, erilaiset raidoitustek-

niikat) hallinta, uusien oppiminen ja omaksuminen ja monipuolinen hyödyntäminen 
o Työyhteisössä toimiminen, muiden huomioiminen, ohjeiden noudattaminen, työhön 

liittyvien vaarojen tunnistaminen, oikea toiminta onnettomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa 

o Oma-aloitteisuus tiedonhankinnassa, vastuulla olevien tehtävien suunnittelu ja toteu-
tus, oman työn arviointi ja sen perusteleminen, itsenäinen ja joustava toiminta, vaih-
toehtoisten toimintatapojen löytäminen omien mahdollisuuksien kehittämiselle 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan, työskentelemään erilaisilla värisarjoilla ja kehittämään taitojaan 

värinvalinnassa. Häntä ohjataan erilaisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien hakemi-
seen hiusten värikäsittelyn palvelukokonaisuuksissa. Häntä ohjataan hyödyntämään tar-
jolla olevat mahdollisuudet lisäkoulutukseen ja oppimiseen. Oppimistavoitteena on että 
opiskelija osaa suunnitella värjäyskäsittelyn asiakkaalle, valita menetelmät, tekniikat ja 
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värin sekä toteuttaa palvelun. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista 
tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edis-
tymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavut-
taminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Värjäyskäsittelyt monipuolisil-

la menetelmillä ja tekniikoilla.   
 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon värjäystuotteilla, koneilla, 

laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna, integroimalla värjäyksen kemian tietoperustan hallintaan kemian op-
pimistavoitteita  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi värjäyskäsittelyihin ja kosmetiikan kemiaan liittyvä kirjallisuus. PivotPoint ja 

Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjalli-
suus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut.    

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.3.4. Värjäyskäsittelyt monipuolisilla menetelmillä ja tekniikoilla 

  
 Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työympäristöissä, suunnittelee ja 

toteuttaa yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia erilaisista värikäsittelyistä. Hän hyödyntää 
väriopin yleisiä periaatteita työssään, värjää, vaalentaa ja raidoittaa hiuksia erilaisilla 
värjäystuotteilla, menetelmillä ja tekniikoilla. Opiskelija poistaa väriä eri menetelmin, va-
litsee sopivat tuotteet ja perustelee valintansa niiden toimintaperiaatteiden avulla. Hän 
soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä värin määrien ja sekoitussuhteiden laskelmiin. 
Opiskelija huomioi hiusten ja hiuspohjan kunnon, hiusten ja muodin tarjoamat mahdolli-
suudet suhteessa asiakkaan toiveisiin. Hän suosittelee ja myy asiakkaalle kotihoitotuot-
teita ja ohjaa niiden käytössä, suosittelee lisäpalveluja. Opiskelija ottaa huomioon turval-
lisuus- ja terveysnäkökohdat, asiakkaan ja työympäristön turvallisuuden ja hygieenisyy-
den. Hän tunnistaa työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat, ennakoi ja suojautuu 
niiltä. Opiskelija noudattaa työyhteisön ohjeita, ottaa huomioon työyhteisön muut jäsenet 
ja toimii alan esteettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija 
noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia, säädöksiä sekä aikatauluja. Hän arvioi 
työnsä lopputulosta ja omaa työtään realistisesti ja perustellen. Hän noudattaa käsitte-
lyyn varattu aikaa ja kehittää työskentelytapojaan.  

  
Keskeinen sisältö   
o Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen itsenäisesti, erilaisilla värjäystuotteilla  
o Terveyden turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen itsenäisesti erilaisis-

sa työympäristöissä 
o Väriopin hyödyntäminen ja monipuolinen soveltaminen eri värisarjojen väreillä työs-

kennellessä 
o Ihon ja hiuksen rakenteen tietojen hyödyntäminen ja värituotteiden terveydelle haital-

listen vaikutusten tunteminen  
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o Suunnitelman ilmaiseminen ammattikäsitteitä käyttäen    
o Ajankohtaisen, muodikkaan värjäyskäsittelyn toteuttaminen, väri osana leikkaus ja 

kampauskokonaisuutta ja asiakkaan tyyliä,  sen tavoitteen- ja suunnitelmanmukai-
suus ja erilaisten menetelmien suunnitelmallinen hyödyntäminen 

o Ystävällisyys, palvelualttius ja rohkeus toimia asiakkaan ohjauksessa ja asiakaspal-
velussa.   

o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen ja  opitun soveltaminen yllättävissäkin 
tilanteissa 

o Oman työn realistinen ja oma-aloitteinen arviointi, työskentelyyn varatun ajan arvioi-
minen ja noudattaminen  

o Värjäystekniikoiden ja menetelmien (värin levitys, värin poisto, erilaiset raidoitustek-
niikat) monipuolinen ja suunnitelmallinen hyödyntäminen 

o Erilaisten työvälineiden monipuolinen, suunnitelmallinen hyödyntäminen 
o Siisti ja hygieeninen työskentely, asiakkaan ja työntekijän suojaus 
o Työyhteisössä toimiminen, muiden huomioiminen, ohjeiden noudattaminen, työhön 

liittyvien vaarojen tunnistaminen, oikea toiminta onnettomuus-, vaara- ja uhkatilan-
teissa 

o Oma-aloitteisuus tiedonhankinnassa, vastuulla olevien tehtävien suunnittelu, oman 
työn arviointi ja sen perusteleminen 

o Itsenäinen ja joustava toiminta, vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen omien 
mahdollisuuksien kehittämiselle 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Opiskelijaa ohjataan toimimaan erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä, työskentele-

mään monipuolisilla menetelmillä ja tekniikoilla, erilaisilla värisarjoilla ja syventämään 
osaamistaan värinvalinnassa. Häntä ohjataan arvioimaan oppimistaan suhteessa koko 
tutkinnon osan oppimistavoitteisiin. Opiskelijaa ohjataan löytämään ratkaisuja ja malleja 
jotka auttavat häntä saavuttamaan tutkinnon osan oppimistavoitteet. Oppimistavoitteena 
on että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle yksilöllisen värjäyskäsittelyn, 
käyttää erilaisia värjäysmenetelmiä. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, op-
pimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimi-
sen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden 
saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon värjäystuotteilla, koneilla, 

laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä / ohjattuna verk-

ko-opiskeluna, integroimalla värjäyksen kemian tietoperustan hallintaan kemian op-
pimistavoitteita  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi värjäyskäsittelyihin ja kosmetiikan kemiaan liittyvä kirjallisuus. PivotPoint ja 

Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjalli-
suus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. 
turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkaisut.    

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
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arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.1.4. Permanenttikäsittelyt, 20 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  

 Opiskelija osaa 
o suunnitella ja toteuttaa asiakkaalle erilaisia hiusten permanenttikäsittelyjä 
o ottaa huomioon leikkausrakenteen ja kampauksen permanenttikäsittelyn suunnitel-

massaan 
o tehdä permanentissa tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet 
o tehdä permanentin ja suoristaa hiuksia 
o valita permanentissa käytettävät tuotteet ja määritellä käytettävien aineiden vaiku-

tusajat 
o käyttää permanenttauksen työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita 
o hyödyntää permanenttikäsittelyjä tehdessään tietojaan aineiden kemiallisista ominai-

suuksista, vaikuttavista aineista ja niiden toimintaperiaatteista 
o suositella ja myydä asiakkaalle sopivat hoito- ja muotoilutuotteet kotikäyttöön ja ohja-

ta niiden käytössä 
o käyttää työyhteisössä permanentin ammattikäsitteistöä ja palvelutilanteessa käytän-

nönläheistä asiakkaan ymmärtämää kieltä 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa 
o edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
o ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
o ylläpitää työympäristön ergonomisuutta, hygieenisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuut-

ta 
o tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja 

suojautua niiltä 
o noudattaa ammattietiikkaa 
o ottaa huomioon kestävän kehityksen 
o soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä työskentelyssään 
o arvioida omaa työtään 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23424 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankkima osaaminen. Tutkin-

non osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiske-
lua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta 
ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Permanentin suunnittelu, rullaaminen ja hiusten suoristaminen, 8 osp   
o Permanenttikäsittely eri tekniikoilla ja menetelmillä, 7 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja asiakaspalvelussa vastuulli-

sesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti. Opiskelija suhtautuu myönteisesti työturvalli-
suuteen, välttää riskejä työssään, ylläpitää omaa toiminta- ja työkykyä työssään. Hän yl-
läpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta, hygieenisyyttä ja ergonomisuutta. 
Opiskelija käyttää turvallisesti työvälineitä, -menetelmiä ja suojaimia, työskentelee er-

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23424
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gonomisesti ja käyttäen sopivasti kuormittavia vaihtelevia työmenetelmiä. Hän toimii 
ympäristömyönteisesti hiusten permanenttiaineiden ja jätteiden käsittelyssä. Hän käyt-
tää työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, ko-
neita ja laitteita. Hän huolehtii työympäristöstään ja työvälineistään, noudattaa annettuja 
ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputulosta ja ke-
hittää omaa toimintaansa. Opiskelija vertaa omaa osaamistaan perustutkinnon perustei-
den ammattitaitovaatimuksiin ja hyödyntää arviointikriteeristöä itsearvioinnissaan. 

2.1.4.1. Permanentin suunnittelu, rullaaminen ja hiusten suoristaminen 

 
 Opiskelija tekee permanentti-, rakenne-  ja suoristuskäsittelyn työsuunnitelmia, rullaa 

tavoitteen mukaisesti eri tekniikoilla ja menetelmillä, huomioiden osion koon ja veto-
suunnan sekä tekee permanenttikäsittelyyn perustuvia suoristuskäsittelyjä. Hän toimii 
työssään hygieenisesti, siististi ja noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän tuntee oppimis-
ympäristössään käytettävien permanentti- ja rakennekäsittely tuotteiden käyttöohjeet, 
ominaisuudet, toimintaperiaatteet sekä käsittelyssä tapahtuvan prosessin vaikutukset 
ihoon ja hiukseen. Hän osallistuu tuotteiden ja työvälineiden varastointiin, inventointiin, 
huoltoon. Hän hyödyntää hiusalan tietolähteitä, hankkimalla tietoa permanentin kemias-
ta, ihon ja hiuksen rakenteesta, eri tyyppisten permanentti- ja rakennekäsittelyjen  sekä 
suoristuskäsittelyjen suunnittelun, toteutuksen sekä terveellisen ja turvallisen työskente-
lyn tueksi.  
 

 Keskeinen sisältö   
o Hiuksen rakenteen muokkaamisen, kihartamisen ja suoristamisen vaihtoehdot ja 

mahdollisuudet 
o Hiusten suoristamisen menetelmät 
o Permanentti-, rakenne-, suoristuskäsittelyn suunnittelu tukemaan leikkaus-, kam-

pausrakennetta ja asiakkaan tyyliä 
o Hiusten ja hiuspohjan kunnon vaikutukset tuote- ja menetelmävalintaan ja tarvittaviin 

esi- ja jälkitoimenpiteisiin  
o Asiakkaan ja työympäristön turvallisuus, tuoteturvallisuus, työympäristön turvallisuus 

ja ergonomisuus 
o Työvälineiden monipuolinen hyödyntäminen työn eri vaiheissa ja sopivan rullakoon 

tai muun menetelmän valinta suhteessa tavoiteltuun kiharaan 
o Oppimisympäristössä tarjolla olevat permanenttikäsittely tuotteet, käyttöohjeet, eroa-

vaisuudet ja varastointi  
o Permanentin kemia, tuotteiden ja vaikuttavien aineiden kemialliset tehtävät ja toimin-

taperiaatteet, permanenttikäsittelyssä tapahtuva prosessi, sen vaikutukset hiukseen 
ja ihoon   

o Ammattikäsitteiden käyttö suunnitelmissa ja niiden selittäminen yleiskielellä asiak-
kaalle  

o Permanentti- tai rakennekäsittelyn suunnitelman tarkoituksen mukaisuus ja virheiden 
välttäminen 

o Tuotteiden menekin arviointi ja laskeminen eripituisiin hiuksiin, työn hinnoittelu suh-
teessa työmäärään ja raaka-aine menekkiin 

o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, oma työkyky, oman toiminnan turvalli-
suus, terveellisten elintapojen, toiminta ja työkyvyn edistäminen  

o Tavoitteisiin pääseminen ja lopputuloksen realistinen arviointi suhteessa suunnitel-
maan  

o Rullaustekniikoiden hallinta, perustekniikat ja menetelmät, ohjeiden noudattaminen, 
osion koko ja vetosuunta, perustelut valinnoille 

o Erilaisten kampausta ja leikkausta tukevien rullaustekniikat ja menetelmät 
o Työvälineiden / laitteiden käyttö, asiakkaan ja työntekijän suojaus, erilaisten tarjolla 

olevien työvälineiden hyödyntäminen, siisti ja hygieeninen työskentely 
o Työyhteisössä toimiminen, muiden huomioiminen, ohjeiden noudattaminen  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
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 Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään edellisissä tutkinnon osissa hankkimaansa osaa-

mista, osana uuden oppimista. Häntä opastetaan ja ohjataan erilaisten kampausta ja 
leikkausta tukevien rakennekäsittelyjen hyödyntämiseen osana asiakastyökokonaisuuk-
sia ja niiden myyntiä. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa laatia rakennekäsitte-
lyn, permanentin, hiusten suoristamisen työsuunnitelman ja rullata permanentin perus-
tekniikoilla.  Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskuste-
lua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskeli-
jan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 
opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisen eteneminen 
  
 Etenemisjärjestyksessä seuraava toimintakokonaisuus on Permanenttikäsittely eri tek-

niikoilla ja menetelmillä. 
 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon permanenttikäsittelyn 

tuotteilla, koneilla, laitteilla, välineillä varustettu toimintaympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o harjoituspää työskentely, aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppimi-
nen, yhteistoiminnallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna  

 
 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi permanenttikäsittelyihin ja kosmetiikan kemiaan liittyvä kirjallisuus. Pivot-

Point ja Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen 
kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomate-
riaalit. turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja verkkojulkai-
sut.    

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.4.2.  Permanenttikäsittely eri tekniikoilla ja menetelmillä 

 
 Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa, suunnittelee ja 

toteuttaa asiakkaille erilaisia rakenne- ja permanenttikäsittelyjä ja niihin perustuvia suo-
ristuskäsittelyjä. Hän huomioi suunnittelussaan leikkausrakenteen, kampauksen, muodin 
ja asiakkaan tyylin. Hän valitsee sopivat tuotteet ja perustelee valintansa niiden toimin-
taperiaatteiden avulla. Opiskelija soveltaa matematiikkaa ja luonnontieteitä värin mää-
rien ja sekoitussuhteiden laskelmiin. Hän huomioi suunnittelussaan hiusten ja hiuspoh-
jan kunnon, hiusten ja muodin tarjoamat mahdollisuudet suhteessa asiakkaan toiveisiin. 
Opiskelija suosittelee ja myy asiakkaalle kotihoitotuotteita ja ohjaa niiden käytössä, suo-
sittelee lisäpalveluja. Hän ottaa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat, asiakkaan 
ja työympäristön turvallisuuden ja hygieenisyyden. Opiskelija tunnistaa työympäristöön 
liittyvät vaarat ja terveyshaitat, ennakoi ja suojautuu niiltä. Hän noudattaa toiminnassaan  
työyhteisön ohjeita, ja ottaa huomioon työyhteisön muut jäsenet. Opiskelija toimii alan 
esteettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa annettuja 
eettisiä ohjeita, sopimuksia, säädöksiä sekä aikatauluja. Opiskelija arvioi työnsä lopputu-
losta ja omaa työtään realistisesti ja perustellen. Työssään hän noudattaa käsittelyyn va-
rattu aikaa ja kehittää työskentelytapojaan. 
 

 Keskeinen sisältö   
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o Rakenne-, permanentti- / suoristuskäsittelyn suunnittelu, leikkaus-, kampausraken-
teen ja asiakkaan tyylin huomioiminen, valintojen perustelu  

o Työvälineiden käytön hallinta ja valintojen perustelu 
o Tuotteiden käytön hallinta, perustelut ja itsenäisyys niiden valinnoissa 
o Permanentin kemian hallinta ja hiuksen rakenteessa tapahtuvien muutosten enna-

kointi  
o Hiusten hiustenleikkauksen tuomat rajat ja mahdollisuudet rakenne-, permanentti tai 

suoristuskäsittelylle 
o Asiakkaan tyyli ja toiveet, permanenttikäsittelyjen ajankohtainen hiusmuoti  
o Ammattikäsitteiden käyttäminen suunnitelmissa ja  käytännönläheinen kommunikoin-

ti asiakkaan kanssa   
o Rakennekäsitellyn, permanentatun ja suoristetun hiuksen kotihoito-ohjeet, tuotteet, 

mahdolliset lisäpalvelut, niiden suosittelu ja myynti 
o Myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen, oma työkyky, oman toiminnan turvalli-

suuden, terveellisten elintapojen, toiminta ja työkyvyn edistäminen  
o Oman työn realistinen ja oma-aloitteinen arvioiminen ja kehittäminen 
o Työlle varattavan ajan arvioiminen ja noudattaminen 
o Rullaustekniikoiden ja vaihtoehtoisten menetelmien hallinta ja hyödyntäminen asiak-

kaalle soveltuvasti ja perustellen   
o Työvälineiden / laitteiden käyttö, asiakkaan ja työntekijän suojaus, erilaisten tarjolla 

olevien työvälineiden hyödyntäminen, siisti ja hygieeninen työskentely 
o Työyhteisössä toimiminen, muiden huomioiminen, ohjeiden noudattaminen  
o Työvälineiden ja materiaalien, työmenetelmien, suojainten turvallisuuden ja soveltu-

vuuden arvioiminen 
o Työhön liittyvien vaarojen huomioiminen, oikea toiminta onnettomuus-, vaara- ja uh-

katilanteissa 
o Ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien tunteminen niin hyvin että opiskelija 

kykenee tekemään asettamaan itselleen realistisen tavoitteen ja kehittämään toimin-
taansa ammattiosaamisen osoittamiseen sen mukaiseksi 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan arvioimaan oppimistaan suhteessa koko tutkinnon osan oppimista-

voitteisiin. Opiskelijaa ohjataan löytämään ratkaisuja ja malleja jotka auttavat häntä saa-
vuttamaan tutkinnon osan oppimistavoitteet. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa 
toteuttaa asiakkaalle rakennekäsittelyn tai permanentin ja suoristaa hiuksia.  Oppimisen 
arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se pe-
rustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suh-
teessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajär-
jestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo, permanenttikäsittelyn tuotteilla, koneilla, laitteilla, välineillä varus-
tettu toimintaympäristö 

 
 Oppimismenetelmät miten, millä menetelmillä juuri tämän toimintakokonaisuuden oppi-

mistavoitteet  saavutetaan? 
o aidot asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena ja itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi rakenne-,  permanenttikäsittelyihin ja kosmetiikan kemiaan liittyvä kirjalli-

suus. PivotPoint ja Vidal Sassoon opiskeluohjelmat. Alan ja lähialojen sekä yritysten ja 
yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, maahantuojien internet sivujen koulutus- ja 
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verkkomateriaalit. turvallisuus ja kemikaaliviraston ja teknokemian yhdistyksen sivut ja 
verkkojulkaisut. Muotiin ja tyyliin liittyvät materiaalit  

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.1.5. Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 Opiskelija osaa 

o toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia 
o toimia yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen, työturvalli-

suuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet 
o edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
o ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
o ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön 
o tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja 

suojautua niiltä 
o asiakaslähtöisen työskentelyn yritystoiminnassa 
o ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen 
o hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita 
o arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan hiusalan yrittäjänä ja suunnitella am-

mattialan yritystoimintaa 
o laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia 
o edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tulokselli-

suutta 
o arvioida mahdollisuuksiaan tuotteistaa hiusalan toimintamahdollisuuksia 
o ottaa työssään huomioon kuluttajaoikeuden ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet 
o verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden mahdollisuuk-

sia yritystoiminnan kehittämiseksi 
 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23425 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen, yrittäjänä toimimisen tai työkokemuksen kautta hankki-

ma osaaminen. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko 
tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaa-
misen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu, markkinointi ja myynti, 5 osp  
o Kannattavuuslaskelmien tekeminen, 5 osp 
o Työympäristön toiminnasta huolehtiminen, 5 osp 
o Yrityksen perustamisedellytysten selvittäminen, 5 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23425
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 Opiskelija toimii erilaisissa työympäristöissä vastuuntuntoisesti, osana työ tai opiskelija-
ryhmää, noudattaa hyviä asiakaspalvelukäytänteitä, ammattietiikkaa ja vaitiolovelvolli-
suutta. Opiskelija edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hyvinvointia. Hän 
käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä tietojärjestelmiä, 
koneita ja laitteita. Opiskelija kehittää toimintansa turvallisuutta, välttää riskejä, ylläpitää 
asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta ja tuntee tärkeimmät työtur-
vallisuusmääräykset. Hän toimii alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Hän tuntee oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpi-
tää toiminta- ja työkykyä työssään. opiskelija noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, 
säädöksiä ja aikatauluja.  Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa ja huomioi 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Opiskelija vertaa omaa osaamistaan perustut-
kinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja hyödyntää arviointikriteeristöä itsearvi-
oinnissaan. 

2.1.5.1. Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu, markkinointi ja myynti 

 
 Opiskelija toimii parturi-kampaajana erilaisissa työympäristöissä, markkinoi, myy ja to-

teuttaa yrityksen tarjoamia palveluja ja tuotteita. Hän osallistuu yrityksen tuotteiden ja 
palvelujen hinnoittelun, markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun eri kohderyhmille sekä 
tuotteiden esille laittoon, hankintaan, inventointiin ja tietojen järjestelmiin vientiin. Hän 
toimii yrityksen laatutavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän 
toimii yrityksen tavoitteiden mukaisesti ja ottaa huomioon työterveyteen, työturvallisuu-
teen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet. 
 

 Keskeinen sisältö 
o Työhyvinvointia edistävä toiminta 
o Luonteva vuorovaikutus erilaisissa työyhteisöissä 
o Asiakkaan tarpeet, yrityksen tavoitteet 
o Yrityksen laatutavoitteet, kestävän kehityksen mukainen toiminta, terveyteen, turval-

lisuuteen ja kuluttajasuojaan vaikuttavat tekijät, asiakaspalvelutavat ja -käytänteet, 
asiakaslähtöisyys, vaitiolovelvollisuus, tietosuoja  

o Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta, taloudellisuus, ajankäyttö 
o Sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin perusteet, vastuukysymykset, hinnoitteluun vai-

kuttavat tekijät, kohderyhmät, alan kausivaihtelut 
o Työmenetelmien ja materiaalien käyttäminen, tietotekniikan ja sähköisten viestimien 

hyödyntäminen tiedonhaussa, hinnoittelussa, markkinoinnissa ja myynnissä 
o Tuotteiden ominaisuuksien arvioiminen, koostumus, vaikuttavat aineet, vahvuus, 

toimintaperiaate ja myyntiargumentit, asiantuntemus 
o Työyhteisön muiden jäsenten huomioiminen 
o Työyhteisön ohjeet, toiminta vaara ja uhkatilanteissa, ohjeiden noudattaminen 
o Työtä koskevien sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja sopimusten noudattaminen, ku-

luttajan oikeudet ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet, työturvallisuusvelvoitteet 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Opiskelijaa ohjataan mielekkääseen ja kannattavan liiketoiminnan suunnitteluun ja yrittä-

jän roolissa toimimiseen. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan oppimistaan suhteessa omiin 
ja tutkinnon osan oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa hinnoi-
tella, markkinoida ja myydä tuotteita ja palveluja. Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kan-
nustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havain-
nointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Op-
pimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä 
S.  

  
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
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o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon koneilla, laitteilla, väli-
neillä varustettu toimintaympäristö  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit, verohallinnon sivut ja 
verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi on tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä.  

2.1.5.2. Kannattavuuslaskelmien tekeminen 

 
 Opiskelija hinnoittelee palveluja ja tuotteita, laatii laskelmia ja laskee kannattavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Hän laskee oman työpanoksensa osuuden tuotteen tai palvelun 
kustannuksista. Hän arvioi hiusalan tuote ja palvelutarjontaa ja niiden tuotteistamismah-
dollisuuksia ja tekee yhteistyötä hiusalan yrittäjien kanssa. Hän toimii asiakaspalvelijana, 
markkinoi ja myy palveluja ja tuotteita sekä suunnittelee yritykselle tuotteiden ja palvelu-
jen hinnoittelua, markkinointia ja myyntiä. Opiskelija osallistuu tuotteiden esille laittoon, 
hankintaan, inventointiin ja tietojen järjestelmiin vientiin. Hän perehtyy yrittäjyyden mah-
dollisuuksiin ja asiantuntijoiden ja lähteiden hyödyntämiseen oman työllistymisensä nä-
kökulmasta ja arvioi vahvuuksiaan toimia yrittäjänä.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta, taloudellisuus, ajankäyttö 
o Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen, yrittäjän tulokseen ja työntekijän palkkaan   
o Ammattialan yritysten toiminta-ajatusten, liikeideoiden ja palvelumahdollisuuksien 

hyödyntäminen oman liikeidean laadinnassa 
o Kannattavuuslaskelmien tekeminen, yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät - 

kiinteät ja muuttuvat kustannukset, oman työpanoksen osuus tuotteen ja palvelun 
kustannukseen – kate, alv, asiantuntijoiden hyödyntäminen, verkostoitumisen ja 
kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet ja hyödyt yritystoiminnassa. 

o Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arvioiminen, tuote ja palvelutarjonnan ar-
vioiminen, tuotteistamismahdollisuudet, kilpailutekijät. 

o Hiusalan yritystoiminnan arviointi, verkostoitumisen mahdollisuudet kansallisesti ja 
kansainvälisesti 

o Työmenetelmien välineiden ja materiaalien käyttäminen, tietotekniikan ja sähköisten 
viestimien hyödyntäminen 

o Työtä koskevien sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja sopimusten noudattaminen ja 
työturvallisuusvelvoitteet, -määräykset ja työsuojeluvastuut 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan mielekkääseen, kannattavaan liiketoiminnan suunnitteluun ja yrittä-

jän roolissa toimimiseen. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan oppimistaan suhteessa omiin 
ja tutkinnon osan oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa tehdä 
kannattavuuslaskelmia ja suunnitella liiketoimintaa.  Oppimisen arviointi on ohjaavaa, 
kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan ha-
vainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
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Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnäl-
lä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö 
 
 Oppimismenetelmät  

o tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-

ko-opiskeluna  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Verohallinnon, pankkien, 
vakuutusyhtiöiden yms. sivut ja verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi on tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.5.3. Työympäristön toiminnasta huolehtiminen 

 
 Opiskelija toimii parturi-kampaajana erilaisissa työympäristöissä, työyhteisön työhyvin-

vointia edistävästi ja vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa. Hän huomioi tur-
vallisuus- ja terveysnäkökohtia ja ylläpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja 
ergonomisuutta. Hän toimii työtä koskevien sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja sopimus-
ten mukaisesti sekä taloudellisesti aikaresurssit huomioon ottaen eri työprosesseissa.  
Opiskelija suunnittelee parturi-kampaajan ja asiakkaan näkökulmasta terveellisen ja tur-
vallisen työympäristön ja siihen perehdyttämisen. Hän huolehtii työympäristön toimin-
nasta.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Työhyvinvointi ja mahdollisuudet sen edistämiseen 
o Ihmissuhteiden ylläpito ja työyhteisön tuen hyödyntäminen 
o Luonteva vuorovaikutus erilaisissa työyhteisöissä, oma toiminta ja työyhteisön yhtei-

söllisyys 
o Työturvallisuusmääräykset, työturvallisuus, ergonomia, riskien välttäminen, oma toi-

minta ja työkyky, asiakkaan tarpeet, omat ja yrityksen tavoitteet 
o Työyhteisön muiden jäsenten huomioiminen, työyhteisön ohjeet ja toiminta onnetto-

muus- vaara- ja uhkatilanteissa  
o Asiakaslähtöinen toiminta, terveyteen, turvallisuuteen ja kuluttajasuojaan vaikuttavat 

tekijät, asiakaspalvelutavat ja -käytänteet, vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja 
o Oman työn ja toiminnan laatuvaatimukset/yrityksen laatutavoitteet, kestävän kehityk-

sen mukaiset taloudelliset ratkaisut kilpailutekijänä 
o Suunnitelmallisuus, taloudellisuus, ajankäyttö 
o Sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin perusteet, vastuukysymykset, hinnoitteluun vai-

kuttavat tekijät, kohderyhmät, alan kausivaihtelu 
o Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen, yrittäjän tulokseen, työntekijän palkkaan   
o Yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät - kiinteät ja muuttuvat kustannukset, 

oman työpanoksen osuus tuotteen ja palvelun kustannukseen – kate, alv, asiantunti-
joiden hyödyntäminen, verkostoituminen 

o Tietotekniikan ja sähköisten viestimien hyödyntäminen, yhteistyö työyhteisössä 
o Tuotteiden ominaisuuksien arvioiminen, koostumus, vaikuttavat aineet, vahvuus, 

toimintaperiaate  
o Työyhteisön säännöt, työntekijän ja työantajan oikeudet ja velvollisuudet, kuluttajan 

oikeudet ja kuluttajakaupan toimintaperiaatteet, työturvallisuusvelvoit-
teet, -määräykset ja työsuojeluvastuut 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
 Opiskelijaa ohjataan mielekkääseen yrittäjän roolissa toimimiseen ja työympäristön toi-

minnan vaatimusten huomioimiseen. Opiskelijaa ohjataan arvioimaan oppimistaan suh-
teessa omiin ja tutkinnon osan oppimistavoitteisiin. Oppimistavoitteena on että opiskelija 
osaa huolehtia työympäristön toiminnasta sekä yrittäjän että työntekijän roolissa.  Oppi-
misen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, 
se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallinta-
järjestelmään merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon koneilla, laitteilla, väli-

neillä varustettu toimintaympäristö  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö 

 
 Oppimismenetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna  
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 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Verohallinnon sivut ja 
verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.1.5.4. Yrityksen perustamisedellytysten selvittäminen 

 
 Opiskelija arvioi mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä, hakee tietoa yrityksen perustamis-

edellytyksistä ja laatii liikeidean tukemaan omaa työllistymistään sopimus-, vuokratuoli 
tai muuna hiusalan yrittäjänä. Opiskelija kehittää omaa työskentelyään ja huomioi elin-
ikäisen oppimisen mahdollisuudet hiusalan yritystoiminnassa.    

 
 Keskeinen sisältö 

o Työhyvinvoinnin edistäminen ja oma yrittäjyys 
o Yrittäjämäinen ja itsenäinen toiminta, yrityksen laatutavoitteet, kestävän kehityksen 

mukainen toiminta, terveyteen, turvallisuuteen ja kuluttajasuojaan vaikuttavat tekijät, 
asiakaspalvelutavat ja -käytänteet, vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja 

o Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 
o Markkinointi ja myyminen, sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin perusteet, vastuuky-

symykset, hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, kohderyhmät, alan kausivaihtelut 
o Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen, yrittäjän tulokseen ja työntekijän palkkaan   
o Omat mahdollisuudet ja ideat toimia yrittäjänä, mitä yritysten toiminta-ajatuksista, lii-

keideoista voi hyödyntää, mitä palvelumahdollisuuksia on, mitä olemassa olevaa voi 
hyödyntää ja kehittää 

o Kannattavuuslaskelmien tekeminen ja vertailu, asiantuntijoiden hyödyntäminen, ver-
kostoituminen 

o Tietotekniikan ja sähköisten viestimien hyödyntäminen, yhteistyö työyhteisössä 
o Työtä koskevien sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja sopimusten noudattaminen ja  

yrittäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut 
o Elinikäisen oppimisen periaatteet, yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset hiusalan 

yritystoimintaan ja ajankohtaiset yrittämisen muodot ja mahdollisuudet 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan arvioimaan oppimistaan suhteessa koko tutkinnon osan oppimista-

voitteisiin. Opiskelijaa ohjataan löytämään ratkaisuja ja malleja jotka auttavat häntä saa-
vuttamaan tutkinnon osan oppimistavoitteet. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa 
selvittää yrityksen perustamisedellytyksiä ja laatia liikeidean.  Oppimisen arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opetta-
jan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään 
merkinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat, parturi-kampaamon koneilla, laitteilla, väli-

neillä varustettu oppimisympäristö  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla varustettu oppimisympäristö 

 
 Oppimismenetelmät  

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu  – lähiopetuksena tai itsenäisenä / ohjattuna 
verkko-opiskeluna  
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 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit. Verohallinnon sivut ja 
verkkojulkaisut. 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista.  

2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 15 ops 

2.2.1. Asiakkaan tyylipalvelut, 15 osp 

 
 Toteutus henkilökohtaisen opintopolun ja työssäoppimisen kautta tai yhteistyössä alu-

een muiden oppilaitosten kanssa perustutkinnon perusteiden mukaisesti. 
  
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

2.2.2. Hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuudet, 15 osp 

 
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o suunnitella erilaisia hoito- ja muotoilukokonaisuuksia 
o hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnittelussa tuotetuntemustaan, 

hiusten ja ihon anatomian tietojaan sekä ajankohtaista tyyliä ja muotia 
o tehdä erilaisia spa- tai hoitokokonaisuuksia hiuksille, parralle ja hiuspohjalle 
o tehdä erilaisia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia 
o tehdä eripituisiin hiuksiin juhla- ja teemakampauksia ja kiinnittää erilaisia koristeita 

kampauksiin 
o kiinnittää irtohiuksia, tehdä hiustenpidennyksiä ja rastoja 
o tehdä käsihoidon tai rakennekynnet asiakkaalle 
o käyttää muotoilukokonaisuuksissa tarvittavia työvälineitä, tekniikoita ja tuotteita 
o suositella ja myydä ihon, hiusten ja hiuspohjan käsittelyjä ja ohjata asiakasta koti-

tuotteiden käytössä 
o toimia erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa 
o edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään 
o ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään 
o tunnistaa työhönsä ja työympäristöönsä liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä enna-

koida ja suojautua niiltä 
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o noudattaa ammattietiikkaa 
o arvioida omaa työtään 

 
 Osaamisen arviointi 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23426 
 
 Osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen esimerkkejä. 
  
 Opiskelijan aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta hankkima rakennekynsien, 

rastojen tai pidennysten osaaminen. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Juhla ja teemakampaus, käsihoito ja rakennekynnet asiakkaalle 
o Muotoilu- ja hoitokokonaisuus, hiustenpidennys ja rastat asiakkaalle   

 
 Toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
 Opiskelija toimii osana työ tai opiskelijaryhmää, noudattaa hyviä asiakaspalvelukäytän-

teitä, ammattietiikkaa. Hän edistää toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja työyhteisön hyvin-
vointia. opiskelija käyttää työn suunnittelun, toteutuksen ja asiakaspalvelun edellyttämiä 
tietojärjestelmiä, koneita ja laitteita. Opiskelija kehittää toimintansa turvallisuutta, välttää 
riskejä, ylläpitää asiakkaan ja työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta, varmistaa 
työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja käyttää sopivasti kuormittavia ja vaihtele-
via työmenetelmiä. Hän toimii alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti. Hän tuntee oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa sekä ylläpi-
tää toiminta- ja työkykyä työssään. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, 
säädöksiä ja aikatauluja.  Hän arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa, huomioi 
elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Opiskelija vertaa omaa osaamistaan perustut-
kinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. 

2.2.2.1. Juhla- ja teemakampaus, käsihoito ja rakennekynnet asiakkaalle 

 
Opiskelija toimii asiakaspalvelijana, suunnittelee ja toteuttaa erilaisten teemojen mukai-
sia kokonaisuuksia asiakkaille. Hän hyödyntää suunnittelussaan ajankohtaista tyyliä ja 
muotia, tekee yksilöllisiä juhla- ja teemakampauksia eripituisiin hiuksiin, kiinnittää erilai-
sia koristeita kampauksiin. Hän tekee käsihoitoja ja kehittää taitojaan tehdä rakenne-
kynnet asiakkaalle. Hän hyödyntää tuotetuntemustaan, asiakaspalveluosaamistaan 
markkinoidessaan palvelukokonaisuuksia ja osaamistaan asiakkaille. opiskelija ylläpi-
tää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toiminta- ja työkykyään. Hän 
tunnistaa työhönsä ja työympäristöönsä liittyvät terveyshaitat ennakoi ja suojautuu niil-
tä. 
 

 Keskeinen sisältö  
o Työn kokonaisuuden suunnitteleminen itsenäinen toiminta, valintojen ja vaihtoehto-

jen hakeminen, perustelut valinnoille 
o Asiakkaan tarpeet ja yrityksen tavoitteet, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien huomi-

oiminen ja opitun soveltaminen yllättävissä tilanteissa 
o Allergioiden huomioiminen, vaikuttavat aineet, vahvuus, toimintaperiaate, myyntiar-

gumentit ja valintojen perustelut 
o Asiakkaan toiveiden ja tyylin esiin saaminen keskustellen ja havainnoiden 
o Tietojen ja taitojen monipuolinen soveltaminen ja valintojen perustelut (yksilöllisyys, 

muoti)  
o Erilaisten lähteiden käyttäminen, tiedon realistinen analysointi ja käyttäminen mm. 

ongelmatilanteissa   

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23426
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o Kokonaisuuksien toteuttaminen, toteutusten yksilöllisyys ja monipuolisuus, itsenäi-
nen ja laadukas työskentely  

o Yksilöllisten ja monipuolisten palvelukokonaisuuksien esittely ja myynti 
o Turvalliset työ- ja toimintatavat, riskien välttäminen, oman toiminnan turvallisuuden ja 

monipuolisuuden kehittäminen, terveellisten elintapojen, toiminta ja työkyvyn ylläpito 
o Oma-aloitteisuus, realistisuus oman työn arvioinnissa ja perustelut suhteessa suun-

nitelmaan 
o Käsittelyyn varatun ajan noudattaminen ja  työskentelytapojen kehittäminen 
o Tuotteiden, työvälineiden ja laitteiden työmenetelmien itsenäinen valinta ja perustelut 

valinnoille 
o Aloitteellisuus tiedonhakijana, vastuulla olevien tehtävien itsenäinen suunnittelu, 

oman työn onnistumisen arviointi ja sen perustelut, itsenäinen toiminta erilaisissa ti-
lanteissa, vaihtoehtoisten toimintatapojen ja kehittymismahdollisuuksien etsiminen 

o Tavoitteen ilmaiseminen selkeästi, näkökantojen esittäminen rakentavasti, vastuulli-
sesti toimiminen, yhteistyökykyisyys ja toisten auttaminen, seuraavan työvaiheen 
huomioiminen 

o Asiakkaiden palveleminen, itsenäinen toiminta, yrityksen laatutavoitteet, kestävän 
kehityksen mukainen toiminta, terveyteen, turvallisuuteen ja kuluttajasuojaan vaikut-
tavat tekijät, asiakaspalvelutavat ja -käytänteet, asiakaslähtöisyys, vaitiolovelvolli-
suus, tietosuoja 

o Taloudellisuus, ajankäyttö, bisnes-näkökulma 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
   
 Opiskelijaa ohjataan itsenäiseen, monipuoliseen, tavoitteiden mukaiseen toimintaan, 

omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja palvelujen tuotteistamiseen. Opiskelijaa ohjataan 
arvioimaan oppimistaan suhteessa koko tutkinnon osan oppimistavoitteisiin. Opiskelijaa 
ohjataan löytämään ratkaisuja ja malleja jotka auttavat häntä saavuttamaan tutkinnon 
osan oppimistavoitteet. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa tehdä käsihoidon, ra-
kennekynsiä, teema ja juhlakampauksia.  Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannusta-
vaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu opettajan havainnointiin 
oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimista-
voitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava, parturi-kampaamon koneilla, laitteilla, välineil-

lä varustettu toimintaympäristö  
 
 Oppimismenetelmät 

o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-
nallisuus 

o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verk-
ko-opiskeluna  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

2.2.2.2.  Muotoilu- ja hoitokokonaisuus, hiustenpidennys ja rastat asiakkaalle 

  
 Opiskelija toimii erilaisissa asiakaspalvelu ja vuorovaikutustilanteissa. Hän tekee erilai-

sia hiusten ja parran muotoilukokonaisuuksia, spa- ja hoitokokonaisuuksia hiuksille, par-
ralle ja hiuspohjalle. Hän kiinnittää irtohiuksia, kehittää taitojaan tehdä hiustenpidennyk-
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siä ja rastoja asiakkaalle. Hän hyödyntää hoito- ja muotoilukokonaisuuksien suunnitte-
lussa tuotetuntemustaan, hiusten ja ihon anatomian tietojaan sekä ajankohtaista tyyliä ja 
muotia.  Hän suosittelee ja myy ihon, hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä ja ohjaa 
asiakasta kotituotteiden käytössä. Hän edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuut-
ta työssään. Opiskelija hyödyntää asiakaspalveluosaamistaan markkinoidessaan palve-
lukokonaisuuksia ja osaamistaan asiakkaille. Opiskelija ylläpitää työympäristön ergono-
misuutta, hygieenisyyttä terveellisyyttä ja turvallisuutta. Hän noudattaa ammattietiikkaa 
ja arvioi omaa työtään. 

 
 Keskeinen sisältö  

o Työn kokonaisuuden suunnitteleminen itsenäinen toiminta, valintojen ja vaihtoehto-
jen hakeminen, perustelut valinnoille 

o Asiakkaan tarpeet ja yrityksen tavoitteet, terveys- ja turvallisuusnäkökohtien huomi-
oiminen ja opitun soveltaminen yllättävissä tilanteissa 

o Allergioiden huomioiminen, vaikuttavat aineet, vahvuus, toimintaperiaate, myyntiar-
gumentit ja valintojen perustelut 

o Asiakkaan toiveiden ja tyylin esiin saaminen keskustellen ja havainnoiden 
o Tietojen ja taitojen monipuolinen soveltaminen ja valintojen perustelut (yksilöllisyys, 

muoti)  
o Erilaisten lähteiden käyttäminen, tiedon realistinen analysointi ja käyttäminen mm. 

ongelmatilanteissa   
o Kokonaisuuksien toteuttaminen, toteutusten yksilöllisyys ja monipuolisuus, itsenäi-

nen ja laadukas työskentely  
o Yksilöllisten ja monipuolisten palvelukokonaisuuksien esittely ja myynti 
o Turvalliset työ- ja toimintatavat, riskien välttäminen, oman toiminnan turvallisuuden ja 

monipuolisuuden kehittäminen, terveellisten elintapojen, toiminta ja työkyvyn ylläpito 
o Oma-aloitteisuus, realistisuus oman työn arvioinnissa ja perustelut suhteessa suun-

nitelmaan 
o Käsittelyyn varatun ajan noudattaminen ja  työskentelytapojen kehittäminen 
o Tuotteiden, työvälineiden ja laitteiden työmenetelmien itsenäinen valinta ja perustelut 

valinnoille 
o Aloitteellisuus tiedonhakijana, vastuulla olevien tehtävien itsenäinen suunnittelu, 

oman työn onnistumisen arviointi ja sen perustelut, itsenäinen toiminta erilaisissa ti-
lanteissa, vaihtoehtoisten toimintatapojen ja kehittymismahdollisuuksien etsiminen 

o Tavoitteen ilmaiseminen selkeästi, näkökantojen esittäminen rakentavasti, vastuulli-
sesti toimiminen, yhteistyökykyisyys ja toisten auttaminen, seuraavan työvaiheen 
huomioiminen 

o Asiakkaiden palveleminen, itsenäinen toiminta, yrityksen laatutavoitteet, kestävän 
kehityksen mukainen toiminta, terveyteen, turvallisuuteen ja kuluttajasuojaan vaikut-
tavat tekijät, asiakaspalvelutavat ja -käytänteet, asiakaslähtöisyys, vaitiolovelvolli-
suus, tietosuoja 

o Taloudellisuus, ajankäyttö, bisnes-näkökulma 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan itsenäiseen, monipuoliseen, tavoitteiden mukaiseen toimintaan, 

omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja palvelujen tuotteistamiseen. Opiskelijaa ohjataan 
arvioimaan oppimistaan suhteessa koko tutkinnon osan oppimistavoitteisiin. Opiskelijaa 
ohjataan löytämään ratkaisuja ja malleja jotka auttavat häntä saavuttamaan tutkinnon 
osan oppimistavoitteet. Oppimistavoitteena on että opiskelija osaa tehdä erilaisia muo-
toilu- ja hoitokokonaisuuksia hiuksiin ja partaan, tehdä hiustenpidennyksen ja rastat.  
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan it-
searviointiin suhteessa tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opis-
kelijahallintajärjestelmään merkinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  
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o parturi-kampaamo 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistavat parturi-kampaamon koneilla, laitteilla, välineil-

lä varustettu toimintaympäristö  
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 Oppimismenetelmät  
o aidot yritystoiminnan tilanteet, tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoimin-

nallisuus 
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu – lähiopetuksena tai itsenäisenä / ohjattuna verk-

ko-opiskeluna  
 

 Oppimismateriaalit 
 
 Esimerkiksi alan ja lähialojen sekä yritysten ja yhteisöjen kirjallisuus ja - verkkojulkaisut, 

maahantuojien internet sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit.  
  
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen ar-

vioinnilla kun tutkinnon osan oppimistavoitteet on saavutettu ja osaaminen on ohjaus ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammat-
tiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodos-
tuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista 
yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttö-
jen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/22986 

 Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
o ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen si-

sällön ja tarkoituksen 
o osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön 

periaatteita 
o osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opis-

kelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi  
o osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 
o osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita  
o ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja am-

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien 
rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kir-
jallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja 
identiteetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan 
Äidinkieli, suomi-osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen  
osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaa-
dittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  
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3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija hallitsee kielenkäytön perusnormit ja hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja 
ulkoasua.  

o Opiskelija tuottaa tekstejään tavoitteellisesti ja osaa työstää tuotoksiaan oman arvion 
ja saamansa palautteen pohjalta.  

o Opiskelija osaa laatia asianmukaisia asiakirjoja ja soveltaa asiakirjamalleja. 
o Opiskelija osaa arvioida realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja osaa 

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen poh-
jalta.  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä alan kirjallisten töiden laatimiseen ja oman 
äidinkielen taidon arviointiin liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. 

 
Keskeistä on se, että opiskelija tuntee ja osaa laatia oman ammattialansa tekstit. Opis-
kelijaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kie-
leen, tyyliin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan 
ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa 
tulee myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen 
pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 
oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista ver-

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein.  

3.1.1.2. Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 
vakuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 
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o Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vas-
tuuta viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työ-
hön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityk-
siä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

o Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista teksteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä ja 
arvioida kriittisesti niiden luotettavuutta. 

o Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttölu-
van. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toi-
mimiseen ja tiedon hankkimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaami-
nen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja koh-
teliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilan-
teissa. Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun ak-
tiivisesti ja rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 
Opiskelija tulee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakasläh-
töisesti, joustavasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuoli-
sesti. Opiskelijan tulisi myös osata pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja alan edellyttämällä 
tavalla. 

 
Opiskelijaa tulee ohjata hakemaan tietoa erityyppisistä teksteistä ja vaikeaselkoisistakin 
teksteistä ja oppia arvioimaan niiden luotettavuutta kriittisesti. Opiskelijan tulee lisäksi 
osata viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi 
keskeistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paran-
tamaan sitä saamansa palautteen pohjalta. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 
oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista ver-

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 
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3.1.1.3. Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. 
o Opiskelija tuntee ja ymmärtää työelämän erilaisten tekstilajien tarkoituksen, sano-

man ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja 
ilmaisutapaa. 

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

o Opiskelija ymmärtää äidinkielen merkityksen omalla alallaan ja osaa arvioida äidin-
kielen merkitystä omalla alallaan. Lisäksi opiskelija osaa arvioida äidinkielen asemaa 
monikielisessä yhteiskunnassa työelämän ja yksilön kannalta.  

o Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimises-
sa.  

o Opiskelija dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla. 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyn-
tämiseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja 
muun kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttami-
seen ohjaaminen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti 
viestintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekste-
jä (erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija 
tuntee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa 
tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan 
viestimään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta 
osoittaen. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja 
osaamistaan eri medioiden avulla.  

 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskun-
nassa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään 
äidinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjal-
lisuuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiske-
lijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila, opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat 

oppimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  
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 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista ver-

rataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituk-
sin ja/tai kokein. 

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaiku-
tustilanteissa 

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu 
ja vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi –osa-alueen 
pakollisia oppimistavoitteita.   Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai 
kirjallisella näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin osa-alueen osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ymmärtäminen ja tulkinta 
o viestintä- ja vuorovaikutustilanteet 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
 Keskeistä on alan kirjallisten töiden laatimiseen ja viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 

toimimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen.  Opiskelija osaa 
laatia oman ammattialansa tekstejä sekä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja 
työhön liittyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimispro-
sessit ja ohjaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa kes-
kustelua ja palautetta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa tavoitteisiin.   

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila  

o alan työtilat  

 Oppimismenetelmät   
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoit-

teet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät  
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu  

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
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 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Toisen kotimaisen kielen, ruotsi osa-alueen loppuvai-

heessa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja 
kirjallisten tehtävien avulla.  

 Vieraat kielet, Englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

o osaa hakea tietoa vieraskielisistä lähteistä 
o osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan 

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Osaamisen tunnustamisessa 
lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteil-
taan Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu 
osaaminen osoitetaan suullisella ja / tai kirjallisella kokeella. 

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o kielen joustava käyttäminen alan työtehtävissä ja monipuolinen tiedonhankinta 
o vuorovaikutustilanteissa sujuvasti toimiminen 
o tavanomaisten viestien ja lyhyiden tekstien ja asiakirjojen laadinta 
o tietojen ja taitojen soveltaminen sekä ratkaisujen perusteleminen 
o normaalitempoisen puheen ymmärtäminen 
o omien vahvuuksien ja kehittämiskohteittensa tunnistaminen ja taitojen kehittäminen 

palautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opetta-
ja ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. 
Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettä-
vyyttä ja työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa 
omasta alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vie-
raan kielen ja kulttuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskeli-
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jan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan 
itsearviointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. 
Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeis-
tä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, 

draama-, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallista-
vat menetelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Vieraat kielet, Englanti osa-alueen loppuvaiheessa si-

ten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten 
tehtävien avulla.    

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/22987 

 Matematiikka 

  
Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 
 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset 

oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa 
o osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 
o osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmot-

taa tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti 
o osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa 
o osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa 
o osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja 

tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
 
 Osaamisen arviointi (Linkki) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria 
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraa-
vista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoit-
teiltaan Matematiikka-osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
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Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnista-
misesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

  
   Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o oppimisympäristönä toimivat teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o opintosisältöjen havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työym-

päristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen 
avulla 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-
ristöstä löytyvää materiaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Matematiikka-osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tar-
vittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

 Fysiikka ja kemia 

 
  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalai-
suuksia 

o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ai-
neiden erityisominaisuuksia 

o osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. 
 
 Osaamisen arviointi (linkki tutkinnon perusteisiin) 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja 
elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoit-
teet yhteisissä tutkinnon osissa.  
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Fysiikan ja kemian osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tun-
nistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja 
mahdollisesti HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli 
oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työympäristöjä ja sovel-

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 
mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-
ristöstä löytyvää materiaalia 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamis-

ta verrataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Arvioinnissa voidaan 
käyttää tarvittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  

 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

o osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden 
käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita 

o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukai-

sesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteil-
taan Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen -osa-alueen pakollisia osaamista-
voitteita. 
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Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja 
mahdollisesti HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata 

opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, op-
pimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskelu-
luun. Mikäli oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja 
ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja ope-
tuskäyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 
o menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus 

ja osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua – 
lähiopetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 
sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista 
arvioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voi-
daan osoittaa esim. osana ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/22988 

 Yhteiskuntataidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
o osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 
o osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
o osaa hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
o osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Osaamisen tunnustaminen – aiemmat opinnot joko toinen perustutkinto tai lukion kurssit 

Yhteiskuntataito YH1 ja Taloustaito YH2 korvaavat Yhteiskuntataidon opinnot yhteisissä 
tutkinnon osissa. 

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen osa-alueen osaamistavoitteita esi-
tellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo 
hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallinen päätöksenteko 
o Vaikuttaminen 
o Oman talouden suunnittelu 
o Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
o Päätöksenteko yhteiskunnan eri tasoilla 
o Vaikuttamisen keinot ja sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä 
o Rahankäytön suunnitelma ja luotonottamisen ehdot, riskit ja seuraukset 
o Yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien palvelujen käyttäminen 
o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
oppimistavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimis-
prosessia auttamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa 
omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautet-
ta ja arvioi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arvi-
ointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustar-
peen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta 
oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä 
on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
 

 Oppimismenetelmät 
o erilaiset toiminnalliset menetelmät: ryhmä- ja parityöskentely, keskustelut, väittelyt 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

o Opiskelijoiden tuottama materiaali (yksilö-, pari- tai ryhmätehtävät), erilaisten yhtei-
söjen verkkosivut ja tietopankit  

  
 Osaamisen arviointi 
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 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yhteiskuntataidot osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskeli-

jan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteeihin. Osa-alue arvioidaan 
oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarvi-
ointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                           

 Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa hakea itselleen työpaikkaa 
o osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset kohdat 
o osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta 
o osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Esimerkkinä aiemmat opinnot perustutkinto tai riittävän laaja työkokemus, joka osoite-

taan työtodistuksilla. Työelämätaidot osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opetta-
ja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii 
osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja ai-
kataulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
o Työpaikan toiminta ja työhön perehtyminen 
o Työyhteisössä toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen 
o Työhaastatteluun valmistautuminen 
o Median käyttäminen työnhaussa 
o Oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön tutustuminen 
o Tiedon hakeminen oman työssäoppimis-/ työpaikan toiminnasta ja työtehtävistä 
o Työssäoppimis-/ työpaikassa toimiminen noudattamalla annettuja työaikoja ja sovit-

tuja toimintatapoja ja työskentelemällä osana työryhmää 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-

lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
osaamistavoitteisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii teke-
mään yksilöllisen työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla 
tehtäväpalautetta ja arvioimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä 
keskusteluissa. Arviointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja 
huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa 
tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoit-
teiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 
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 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut työhaastattelutilanteet lähiopetuksena, mielikuvaharjoitteet, pari- ja ryhmä-
tehtävät 

o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 
tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
työskenteleminen työ- tai työssäoppimispaikalla 

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja 
verkkosivustot 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työelämätaidot osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan 

osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteeihin. Osa-alue arvioidaan op-
pimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarviointi 
ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                    

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa 
o osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia 
o osaa arvioida mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi 
o osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan 
o osaa tunnustaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet 
o osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä hyvinvoinnilleen ja 

Suomen kansantaloudelle 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Esimerkkinä omassa yrityksessä toimiminen omaa osaamistaan ja taitojaan hyödyntäen. 

Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, 
onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mu-
kaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Omaehtoinen yrittäjyys 
o Sisäinen yrittäjyys 
o Ulkoinen yrittäjyys 
o Yrittäjyys ja yritystoiminta Suomessa 

 
 Keskeinen sisältö 

o SWOT-analyysi eli oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen 
o Liikeidea ja sen sisältö 
o Yrittäjyystestit 
o Alueen oman alan yrittäjäverkostot ja yhteistyökumppanit 
o Rahoituslähteet ja tärkeimmät laskelmat 
o Riskikartoitus ja yritysten merkitys kansantaloudelle 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
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 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoit-
teisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia anta-
malla tehtäväpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittä-
jyydestä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riit-
tävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oike-
aan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on 
opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila  
o oman alan yritykset 
o messut, erilaiset yritystapahtumat 

 
 Oppimismenetelmät 

o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-
nen 

o yritysvierailut 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät – lähiopetuksena tai itse-

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

o yrittäjyyteen liittyvät verkkosivut ja tietopankit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yrittäjyys ja yritystoiminta osa-alueen loppuvaiheessa, 

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue 
arvioidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. 
Tehtäväarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi koko-
naisarviointia.    

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

  
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

o osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman ja 
toteuttaa sitä ammatillisen koulutuksen aikana  

o osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään  
o osaa ehkäistä epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset 

terveyttä kuluttavina tekijöinä  
o osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen 

ihmisen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla 
opiskelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyt-
tä yhteistyössä muiden kanssa  

o osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilan-
teissa sekä hakea apua.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-

sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
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tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käy-
tänteiden ja aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 
hyödynnetään lukion liikunnan ja terveystiedon kursseja LI1, LI2 ja TE1. 

  
 Opiskelija toimii osana opiskelijayhteisöä, edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työ-

kykyään sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tekee suunnitelmia edistymisensä tueksi 
ja arvioi omaa kehittymistään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen  
o Epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien ehkäiseminen  
o Suunnitelman toteuttaminen  
o Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen liikunnan avulla  
o Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen kuvaaminen  
o Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  
o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjauksessa keskitytään erityisesti opiskelijan kykyyn toimia hyvinvointia, 

työkykyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan 
kyky toimia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioi-
daan opiskelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi 
on ohjaavaa, kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itse-
arviointiin suhteessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa 
opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
 
 Oppimismenetelmät  

o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
o terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen ja siihen liit-

tyvät sisällöt opitaan osittain itsenäisesti  
o turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät asiakokonaisuudet 

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

o oppimismateriaali suunnitellaan osaksi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tukena 
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään lukion liikunnan ja terveystiedon kurssima-
teriaaleja 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto osa-

alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arvioin-
tikriteereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoittee-
na on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset 
opiskelijan oppimiselle jatkossa.    

 


