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Voimassaoloaik a: 1.1.?-016 alkaen toistaiseksi

Sidnnokset, joihin toimivalta mddrdyksen antamiseen
perustuu:
L 630/1998,13 S
L 63111998, 13 S

Kumoaa Opetushallituksen mdiriyksen

Muuttaa Opetushallituksen mdirdystd
28.70.2014 nto 47 /011/2014

Opetus- ja kulttuuriministerio on 1,3.7.201,5 antarrralfaar' asetuksella 863/2015 pd ttdnyt
muuttaa ammatillisen kouluhrksen tutkintorakenteesta 

^fltarnansa 
asetuksen 835/201.4

liitett.i.

Opetushallitus on anrietufi asetuksen perusteella paattanyt muuttaa kauneudenhoitoalan
perustutkinnon kosmetologin osaamisalan nimen ihon edkois- ja laitehoitojen
osaamisalaksi.

Lisiksi Opetushallitus on pddttdnyt muuttaa kauneudenhoitoalan perustutkinflon
perusteen kohdassa 2.1.3 Ehostus sen yhti ammattitattovaatimusta, siihen lifiqva
arvioinnin kohdetta ia arviointikriteereiti seki edelli mainittuien osalta tutkinnon osan
ammatitudon osoittamistapoja liitteen mukaisesti.

Koulutuksen jaqestajan ndyttotutkinnon jfujestdjin ja tutkintotoimikunnan tulee
noudattaa tata maaraystd amma ;llisessa peruskoulutuksessa ja nayttotutkinnoissa
1.1.2016 alkaen.

Lisitietoja mddrdyksesta ja sita, misti se on saatavissa, saa Opetushallituksen
arnmattikoulutuksen tai ruotsinkielisen koulutuksen toimintayksikosti.

Paajohtala Aulis Pitknh

Opetusneuvos

2.1.3 Ehostus -tutkinnon osa kauneudenhoitoalan petustutkinnosta
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2.1.3 Ehostus

Ammattitaitovaatimuks et
Opiskelija tai tutkinnon suori.ttaja osaa

o tehdi ehostuksia arkeen, jtiltlaan ia kuvauksiin
o tehdd ripsien ja kulmien kestovdridyksiii sekd kiinnittflii vdliaikaisia tekodpsifl

(ripsitupsuia ia dpsinauhoia), joiden pysyvyys on eninteen kolme vuorokautta
o tehdd pohjameikin, silmd- ja huulimeikin ja kasvojen muodon varjostuksen ja korostuksen
o peittaa ehostuksella mustelmia, arpia, ihon vdrimuutoksia ja ihotautien aiheuttamia

muutoksia
. ottaa huomioon asiakkaan iin, kasvojen anatomisen takenteen seki ihon, hiusten ja silmien

vIrin
. ott^a huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekd mahdolliset ihotaudit ja alTergat

o tehdi ehostuksia kahdella ia kestoviridyksil yhdelld tuotesalalla
o kayttaa apvn^ ehoshrksen suunnittelussa viri-, muoto- ja trytopin perusteita

o v ahta ehostukseen tarkoituksenmukaiset tyovdlineet 1a kayttaa nitit
o huolehtia hygieniasta sekd puhdistaa, huoltaa ja desinfroida tycivilineensd
o ohlata asiakasta ehostuksessa sekd mp'di asiakkaalle vatlays- ja ehostuspalveluita sekd

ehostustuotteita
o hakea tarvittaessa lisdtietoa, ohiausta ja ammaillista tukea
o yllapitad tyokykya ja -turvallisuutta
o edistii toiminnallaan kestdvii kehitysti
o awioida Wotdan ia sen tuloksia

Osaamisen arviointi

ARVIOINNIN KOHDE,
1. Tyoprosessin
hallinta

Arviointikriteerit
Twdvttdvd T1 F{waH2 ICitettdvd I(3
Opiskeliia tai tutkinnon suorittaia

Oman tycin
suunnittelu ja
suunnitelmallinen
tekeminen

suunnittelee
ohjeistettuna omall
tyonsi ja tyoskentelee
suunnitelman mukaisesti

tekee asiakkaan
tatpeiden mukaisen
tyosuunnitelman
itseniisesti ja
tyoskentelee
suunnitelman mukais esti

tekee monipuolisesti
asialrJriaan talpeet
huomioivan
tyosuunnitelman
itsendisesti ja rnuuttaa
tarvittaessa
tyoskennellessiin
toimintatapaansa

Asiakasanalrysi ja

ehostaminen /
kulmien
muotoileminen /
ripsien ja kulmien

tekee asiakasana\ysin,
jossa on tunnistettu
asial<kaan toiveet, tyyli
seki osa asiakkaan
tarpeista

tekee asiakasanalyysin,
jossa on otettu
huomioon asial<kaarr

toiveet, Wniu talpeet

tekee asiakasanalyysin,
jossa on otettu huomioon
monipuolisesti asiakkaan
toiveet, Wbj^ tarpeet

kestovdrlddfilnen
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/ tekotipsien
kiinnittiminen

tekee asiakkaalle
ehostuksen, jossa on
otettu huornioon
asiakkaan virit, ihon
kunto ja kasvojen
piirteet

tekee asiakkaalle
kdyttotarkoituksen
mukaisen ehostuksen.
iossa on otettu
huomioon asiakkaan
vdrit, ihon kunto ja
kasvojen piirteet

tekee asiakkaalle
soveltuvan ja

kdyttotarkoituksen
mukaisen ehostuksen,

f 
ossa on monipuolisesti
otettu huomioon
asial<kaan vdrit, ihon
kunto ia kasvoien piirteet

tekee asiakkaalle kulmien
muotoilun nippimdiln
siten, ettd lopputulos
tyydyttda asiakasta

kulmien muotoilu on
asiakkaan toiveiden
mukainen ja lopputulos
on hyv'i

kulmien muotoilu on
asiakkaan toiveiden
mukainen, kasvon
piirteisiin soveltuva ja
lopputulos on muoto-
opillisesti laadukas

tekee asiakkaalle ripsien
ja kulmien
kestovdridyksen siten,
ettd lopputulos riTdyttea
asiakasta

tekee ripsien ja kulmien
kestovdriiyksen
astal<kaan toiveiden
mukaisesti ja siten, ettd
lopputulos on hwi

tekee dpsien ja kulmien
kestovdrjdyksen
laadukkaasti ja asial<kaan

toiveet huomioon ottaen

kiinnitt?iii asiakkaalle
vdliaikaiset tekodpset
turvallisesti ia siten,
etti lopputulos on
myyntikelpoinen ia
tyydyttii?i asiakasta

kiinnittdd asiakkaalle
v?iliaikaiset tekoripset
turvallisesti ja siten,
ett?i lopputulos on
hwi

kiinnittfld asiakkaalle
vdliaikaiset tekodpset
turvallisesti ia
laadukkaasti ottaen
huomioon asiakkaan
ilmaiseman
kdytiitarkoituksen ja
toiveet

ohjaa asrakas ta yksittdisii
kertoja tekeminsi
palvelun alkana ja ottaa
tawittaessa vastaafl
asiakkaan seuraavall
aianvarauksen

objaa asiakasta
tekemdssiin palvelussa
ja tuotevalinnoissa ja

ohjaa asial<kaan

seufaavaafl
hoitopalveluun

ohjaa asrakasta

monipuolisesti ja

perustellen tekemdssdin
palvelussa sekd motivoi
asiakasta seutaava rT

hoitopalveluun

Taloudellinen
laadukas
toimiminen

toimii asiakkaan toiveet
ja tulostavoitteet
huomioon ottaen

toimii asiakkaan toiveet
huomioon ottaen,
kustannustietoisesti j a

tuloksellisesti

toimii asiakkaan toiveet
huomioon ottaefl,
laadukkaasti,
kustannustehokkaasti i a

tuloksellisesti
tyoskentelee
ohjeistettuna
taloudellisesti ia kestdvin
kehitvksen mukaisesti

tyoskentelee
taloudellisesti ia
notdattaa
piisidntoisesti kestdvin
kehiwksen oenaatteita

tyo skentelee taloudellises ti
ia noudattaa kestdvin
kehityks en p enaatterta

Tyohon varat:rn
ajan
noudattarninen

noudattaa oh j eis te ttuna
palveluun v arattaa alkaa

noudattaa palveluun
varattaa alkaa

noudattaa palveluun
vatattua atkaa 1a soveltaa
tarvittaessa tyotaan
k2iyteniviss a olev an ajan
puitteissa
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Terveyden,
turvallisuuden ja
toimintaky\ryn
huomioon
ottaminen

nottdattaa
tyoturvaliisuuden
perusperiaatteita siten,
ettd ei vaatarttta
asiakkaan, itsensd tai
Wovhteison turvallisuutta

noudattaa
tyoturvallisuutta siten,
etti ei vzararttr
asiakkaan, itsensd tai
tvovhteison turvallisuutta

noudattaa tyoturvallisuutta
ia soveltaa tietoa
muuttuviin olosuhteisiin

nordattaa ergonomiaa
tutuis sa tyotilanteis sa

noudattaa ergonomiaa
tyossiin

noudattaa ergonomiaa
tyossiin ja soveltaa siti
vaihtelevis sa tilanteis sa

Itsearr.iointi ottaa v asta n palautetta

ia rl;iuattaa osittain
toimintaans a palautteen
mukaisesti.

arvioi toimintaansa
omasta nikokulmastaan
seki ottaa vastaafl
palautetta ia muuttaa
tyoskentelyiin sen

Defl;steella.

afv101 tolmlntaansa
avoimesti ia realistisesti
seki ottaa Yastaafl
pala utetta ja hy ody ntddt

siti toiminnassaafr
ta rkoituksenmu kais es ti.

ARVIOINNIN KOHDE
2.

Tyomenetelmien,
-vdlineiden ja

materiaalin
hallinta

Arviointiktiteerit
Twdvttdvi T1 F{wzH2 Kiitettdvi I{3
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Tyovdlineiden ja -
menetelmien
kdyttdminen

kdyttaa tyovilineiti
turvallisesti ja ottaa
tyossddn huomioon
niiden
toimintaperiaatteet

kayttaa tyovdlineiti
tuwallisesti, tyoskentelee
asianmukaisesti ja

perustelee valintansa

tyoskentelee
monipuolisesti tyovdlineitd
ja -menetelmid kdyttden,
soveltaa osaamistaan ia
perustelee valintansa

Tuotteiden
kdyttdminen

valitsee pdiosin
itsendisesti kiyttlminsi
tuotteet jakayttaa
tarvittaessa ruoteoppaita
valintoiensa tukena

kiryttitit tuotteita
turvallisesti, mutta
tuotteiden kdytossd ja

suosittelussa on
epivatmuutta

valitsee kayttamansa ja
asiakkaalle
suosittelemansa tuotteet
its enziis e s ti ia asial<kaalTe

soveltuvasd.

kayttaa valitsemiaan
tuotteita oikein 1a hakee
tarvittaessa tietoa
tuoteoppaista

vertailee tuotteiden
ominaisuuksia ia valitsee
asiakkaalle p erustellen
sopivimmat tuotteet ja
soveltaa tan ittaessa niiden
kiyttod

Aseptinen
toiminta

huolehtii tyoympddston
ja tyovilineiden
puhtaudesta sekd

henkilokohtaisesta
hygieniasta

huolehtii tyoympiriston

ia tyovilineiden
puhtaudesta sekl
tyoympiriston
siisteydesti seki
henkilokohtaisesta
hygieniasta ja siisteydestl

huolehtii tyoympdriston ja

tyovdlineiden puhtaudesta

ia on tarkka
tyoympdriston siisteydesti
sekd henkilokohtaisesta
hygieniasta ja siisteydestd

noudattaa palveluissa
yleisil aseptisia
p erla;atteit,- eiki aiheuta
terveydellis ta hatttaa
asiakkaalle tai itselleen.

noadattaa palveluissa
aseptisia perr^ tteita t
perustelee toimintaansa.

noudattaa palveluissa
aseptisia periaatteita seki
perus telee toirnintaansa j a

soveltaa tietoa.
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ARVIOINNIN KOHDE,
3. Tyon perustana
olevan tiedon
hallinta

Arviointikriteerit
Twdvttdvi T1 HwaH2 I(iitettdvi I{3
Opiskeliia tai tutkinnon suorittaia

Ihotylpin ja
ihomuutoksien
tunnistaminen

runnistaa ihoty'ypit ja
ohiatusti tdrkeimmit
ihomuutokset, iotka
vaikuttavat ihon
ehostukseen 1a astakaan
ohiaamiseen

tunni.staa ihotylpit j a

ihomuutokset, jotka
vaikuttavat ihon
ehostamiseen ia
asiakkaan ohiaukseen

tunnistaa ihorylpit ja
ihomuutokset, jotka
vaikuttavat ihon
eh o s tamis e en i a asial<kaan

ohjaukseen sekd

perustelee valintansa

Yatt-, muoto- ja
tifiopin
hyodyntdminen

kayttaa ohjeistetusti
tietoa ehostuksessa
ottamalla huomioon
yleisi6
kehityssuuntauksia ia
esteettisii tekiioitd

hyodyntid ietoa
ehos tukses s a ottamalla
huomioon
kehityssuuntaukset ja

esteettiset tekiiit

hyodyntdd tietoperustaa
monipuolisesti
eho s tuks e s s a ottamalTa
huomioon
kehityssuuntaukset ja
esteettiset tekijdt seki
vertailee vaihtoehtoia

Tuotetietous ja

kosmeettisten
ainesosien
tunnistaminen

tuntee tuotteiden
tfukeimmdt ainesosat ja

ottaa tyossidn huomioon
niiden tavallisimmat
vasta-aiheet

turitee tdrkeimmdt
ainesosat ja ottaa ne
huomioon
tuotevalinnoissa, ottaa
huomioon vasta-aiheet

soveltaa
ainesosatietouttaan
tuotevalinnoissa ja

p erus tele e v altntoiaan,
ottaa huomioon vasta-

aiheet ia soveltaa tietoa
Ehostuksen ja

kestovdtjiyksen
vasta-aiheiden
tunnistaminen

tekee ohieiden mukaan
allergisen asiakkaan
tuotevalinnat.

valitsee tuotteet ottaen
huomioon asiakkaan
mahdolliset allerglat 1a

ihoitsvwkset.

valitsee tuotteet
itsendisesti ottaen
huomioon asiakkaan
mahdolliset allerg1at 1a

ihoirsvtvkset.

ARVIOINNIN KOHDE,
4. Elinikdisen
oppimisen
avaintatdot

Arviointikriteerit
Twdyttdvi T1 HwdH2 I(iitettdvd K3
Opiskeliia tai rutkinnon suorlrrara

Oppiminen ja

ongelmatatkaisu
balaaa oppia uutta toimii motivoitunees ti

oppimistilanteissa
toimii motivoituneesti
oppimistilanteissa sekd

kehittdd itsedin ia tyotaan

ratkaisee tavallisia
kauneudenhoitoalan
tyohon liittyvin ongelmia

mtkaisee
kauneudenhoitoalan
tyohon liitty'vin ongelmia
piiosin arempa tietoa
hvcidvntden

ratkaisee itseniisesti
kauneudenhoitoalan
tyohon liitty'vin ongelmia
aterrrp^a tietoa hyodyntaen
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Vuorovaikutus ja

yhteistyo
hyodyntdi
r,-uotovaikutusta
asiakaspalvelutilanteis sa

ja ryoryhmdn jdsenend

toimiessaan riittivdsti

kd,ytda alnmatiIIista
l-uotovaikutusta
asiakaspalvelussa sekd

tyoryhmnn jiseneni
toimiessaan

hyodyntli aktiivises ti
amma"llista
r,-uorovaikutusta
asiakaspalvelussa seki
tyoryhmnn ilsenend
toimiessaan

Ammattietiikka noudattaa
arnmattietiikan
peruspetiaatteita

toimii vastuullisesd
noudattaen
ammattietiikkaa

sitoutuu tyohonsd ja

toimii vastuullisesti
noudattaen
ammattietiikkaa

Terveys,
turvallisuus ja
toimintakyky

yllirpttd'd' ohj eis te ttuna
tyossidn toiminta- ta
ty"kykya

toul}ll ltsenalsestl
terveellisten
eldmintapojen sekd

toiminta- ja ryoky'ryn
ylldpitdmiseksi

kehittid, edrstinja
ylldpititit its endis e s ti
monipuolisia terveeliisid
eldmdntapoja sekd

toiminta- ia tyokykyil

ottaa oman tyon
suunnittelussa
huomioon turvallisuus,

ia terveysndkokohtia
sekd yllipitii
tyoympitiston
turvallisuutta ia
ergonomisuutta tutuis sa

tilanteissa.

ottaa oman tyon
suunnittelussa
huomioon turvallisuus-
ja terveysnikokohdat
seki ylldpitii
tyoympitiston
tuwallisuutta ja

ergonomisuutta.

ottaa oman tycin
suunnittelussa itseniisesti
huomioon turvallisuus - j a

terveysndkokohdat seki
soveltaa oppimaansa
ylldttdvis sdkin tilanteis sa.

Ammattitaidon os oittamistavat

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisens^ ammattiosaamisen ndytossi tai

tutkintotilaisuudessa toimimalla kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan tyotehtdvissi ehostuksessa (ripsien
ja kulmakarvojen kestovdrjdys sekd viiliaikaisten tekoripsien kiinnittdminen, kulmakarvojen muotoilu
nippimdln seki muoto-opillinen ehostus) kauneushoitolassa tai sitd vastaavassa tyopaikassa. Tyota tehdddn

siini laajuudessa, etti osoitettava osaam:nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa maaratryld.

amm^ttttaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitd.

Ammattiosaamisen nayttoa tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa tyopaikassa/tyokohteessa tai
amma "flisessa petuskoulutuksessa koulutuksen lagestalan osoittamassa muussa paikassa niin, etti
osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

Silti osin kuin tutkinnorr osassa vaadittavaa osaamista ei voida tyoti tekem)illa ammatiosaamisen ndytossd

tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, siti tiydennetidn muulla osaamisen arvioinnilla.
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