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 Kauneudenhoitoalan kuvaus ja arvoperusta sekä perustutkinnon ta-
voitteet 

 
 Kauneudenhoitoalalla tuotetaan palveluja, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia tuot-

tamalla hyvää oloa sekä edistämällä kauneutta ja osaltaan myös terveyttä. Kauneuden-
hoitoalan palveluja ovat kosmetologinen hoitotyö, parturi-kampaamopalvelut sekä mas-
keeraus. 

 
Kosmetologisia hoitoja annetaan kauneudenhoitoalan yrityksissä kuten kauneushoito-
loissa ja kylpylöissä. Työssä hoidetaan asiakkaan tervettä ihoa sekä huolehditaan ihon 
ja kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 

 
 Kosmetologit ovat ihonhoidon ammattilaisia, jotka tekevät monenlaisia kasvojen, varta-

lon, jalkojen ja käsien hoitoja asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Suuri osa hoi-
totyöstä tehdään käsin. Hoitoon sisältyy usein myös hierontaa. Kosmetologit tekevät 
myös erilaisia laitehoitoja, joissa käytetään monenlaisia laitteita. 

 
 Kasvojen hoitoja ovat esimerkiksi ihonpuhdistukset, kuorinnat, kasvonaamiot, hoitovoi-

teiden käyttö ja hieronta. Käsihoitoja ovat mm. käsien kylvetys, kuorinta ja hieronta sekä 
kynsinauhojen siistiminen, kynsien muotoilu ja lakkaus. Jalkahoitoja ovat esimerkiksi jal-
kakylvyt, jalkahieronta, kovettumien poistot, kynsien käsittelyt ja kynsien lakkaus. 

 
 Muita kosmetologisia palveluita ovat esimerkiksi vartalon kuorinta ja hieronta, rentoutuk-

set, selluliittihoidot, karvojenpoistot, päähieronnat, ripsienpidennykset, kulmien muotoilut 
ja kestovärjäykset, meikit arjesta juhlaan sekä rakennekynnet ja korvien rei'itykset. 

 
 Hoitotyön lisäksi kosmetologit auttavat asiakkaita kosmeettisten hoitotuotteiden valin-

nassa ja niiden oikeaoppisessa käytössä. He ohjaavat asiakkaita myös ihon itsehoi-
dossa, johon kuuluu ravinnon ja liikunnan terveysvaikutuksista kertominen. Asiakasta 
voidaan ohjata myös esimerkiksi värien käytössä ja persoonallisen tyylin löytämisessä. 

 
 Kosmetologit toimivat yksityisyrittäjinä, vuokratuoliyrittäjinä toisen yrittäjän tiloissa tai 

työsuhteessa palkattuina työntekijöinä. Kosmetologeja toimii myös myynnin ja markki-
noinnin tehtävissä sekä opetustehtävissä. 

 
 Alalla toimii myös kosmetiikkaneuvojia, jotka neuvovat ja ohjaavat asiakkaita ihon ja 

kauneuden hoidossa sekä myyvät kauneudenhoitoalan tuotteita. He työskentelevät joko 
itsenäisinä ammatinharjoittajina tai tavaratalon kosmetiikkaosastolla. 

 
 Kauneudenhoitoalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa laaja-alaiset ammatilliset 

perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Kosmetologi/ Kosmetiikkaneuvoja tuntee kuluttajan-
suojalainsäädännön velvoitteet, työsuojelumääräykset ja ohjeet sekä noudattaa niitä toi-
minnassaan. Hän huolehtii omasta ja asiakkaiden terveydestä valitsemalla turvalliset 
tuotteet, työmenetelmät ja -tavat. Hän edistää toiminnallaan työyhteisön hyvinvointia 
sekä noudattaa ergonomisia työtapoja. Hän tietää terveyttä edistävän liikunnan merki-
tyksen omalle työhyvinvoinnilleen. 

 
 Kosmetologi/ Kosmetiikkaneuvoja noudattaa työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä 

ja edistää kestävää kehitystä taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden 
mukaisesti. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja hyödyntää alan teknologisia välineitä ja 
laitteita sekä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevai-
suuteen. Kauneudenhoitoalan ammattilaisella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiu-
det kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Hän sel-
viytyy työ- ja yksityiselämän viestintätilanteista. 
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 Kauneudenhoitoalan ammattilaisena toimiminen edellyttää tervettä itsetuntoa, innovatii-
visuutta, oman elämän hallintaa ja sisäistettyä ammattietiikkaa. Säilyttääkseen työky-
kynsä mahdollisimman pitkään kosmetologina/ kosmetiikkaneuvojana tulee kiinnittää 
huomiota työympäristön terveyttä vaarantaviin tekijöihin, ergonomiaan sekä terveisiin 
elämäntapoihin. Työhyvinvointiin vaikuttavat lisäksi työolot, työaikajärjestelyt, työyhtei-
sön vuorovaikutus sekä ammattilaisten henkinen ja sosiaalinen yhteisöllisyys.  

 
 Kosmetologi/ Kosmetiikkaneuvoja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hän 

osaa toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristössä noudattaen tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän ottaa toiset huomioon ja hyväksyy ihmisten erilai-
suutta ja hallitsee tunteensa työelämän vuorovaikutustilanteissa. 

 
 Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut kosmetologia/kosmetiikkaneuvoja ar-

vostaa omaa työtään ja ammattialaansa ja hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. 
Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin sekä suorittaa alan muita tutkintoja ja 
erikoisammattitutkintoja työkokemusta saatuaan. Kauneudenhoitoalan ammattilainen 
kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi ja 
jäsentää tietoa, suunnittelee työtään ja asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyö-
dyntää ammatillista täydennyskoulutusta. 

 
 Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrit-

täjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja ta-
sapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintoval-
miuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen 
kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 787/2014). 

 
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-

vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa 
haasteissa. 
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1.1 Kauneudenhoitoalan 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 Ihon hoito 45  2.2.1 Kylpylähoidot 15 

2.1.2 Ihonhoidon ohjaus 15  2.2.2 Erikoisehostus 15 

2.1.3 Ehostus 10  2.2.3 Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toi-
mintaympäristössä 

15 

2.1.4 Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta  
(kosmetiikkaneuvonnan osaamisala) 
tai 
Täydentävät ihon hoidot 
(kosmetologin osaamisala) 

30  2.2.4  Huippuosaajana toimiminen 15 

2.1.5 Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 20  2.2.7  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 

    2.2.8 Yrityksessä toimiminen 15 

       
 

 
Vaihtoehdot 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6,2.2.7,2.2.8 toteu-
tuvat opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun 
kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuksen 
järjestäjien 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  
 
 Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset tutkinnon 

osat toteutetaan työssäoppimalla. Valittavina tutkinnon osina ovat: kosmetologina toimi-
minen terveydenhuollon toimintaympäristössä, kylpylähoidot, erikoisehostus tai yritystoi-
minnan suunnittelu.  

 
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 2,5–3 vuo-

delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan 
edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Osaamisen tunnustamisen myötä opinto-
jen kestoaika voi lyhentyä myös alle 2,5 vuoteen. 

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan 
osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu toiselle ja kol-
mannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen suunnitelman mukai-
sesti. 

 
 Kauneudenhoitoalan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, ihon erikois- ja laitehoito-

jen osaamisala (kosmetologi) ja kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisalan (kos-
metiikkaneuvoja). 
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Kauneudenhoitoalan perustutkinto  1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

 

     1.                     

2.1.1 Ihon hoito 
 

3
5 

                        

2.1.2 Ihonhoidon ohjaus 
 

1
5 

                        

2.1.3 Ehostus 
 

3
0 

                        

2.1.4 Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta 
(kosmetiikkaneuvoja) 
 

2
0 

                        

2.1.5 Täydentävä ihon hoidot (kosmetologi) 
 
Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritys-
toiminta 
 
 

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 osaa-
minen 

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 opinto-

polku voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta. Opiskeluaika riippuu osaamisen 
hankkimiseen kuluvasta ajasta. Sitä voidaan joustavoittaa tai nopeuttaa henkilökohtai-
silla valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai 
hankkimalla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista.  

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunni-

teltu opintojen tarjonta joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, yhtei-
sistä, 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 työelä-
mään, yrittäjäksi tai 
täydennyskoulutuk-
sen kautta raken-
nekynsien tekijäksi, 
maskeeraajaksi, 
meikkaajaksi, kos-
metologiksi  

mikä tahansa amma-
tillinen tutkinnon osa 

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

Työssäoppien kauneu-
denhoitoalan työkoke-
mus, yritystoiminnan 
lisä-/ täydentävät opin-
not 

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

Kylpylähoidot tai lu-
kio-opinnot 

Lukio-opinnot, valinnaisten yhdis-
telmät 

Lukio-opinnot ja  työssä-
oppien Kauneudenhoi-
toalan työkokemus 

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

Huippuosaajana toi-
miminen tai kylpylä-
hoidot, yksilöllinen 
suunnitelma kilpailu-
valmennukseen ja 
työssäoppimiseen 

Valinnaisten erilaiset yhdistelmät 
esim. englanti, ruotsi, matema-
tiikka, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä sen hyödyntäminen, työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta ja ter-
veystieto, taide ja kulttuuri, kult-
tuurien tuntemus.  tai lukio-opin-
not ja valinnaisten yhdistelmät 

Työssäoppien kauneu-
denhoitoalan työkoke-
musta, kilpailuvalmen-
nusta yksilöllisen suun-
nitelman mukaan 

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

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta tai 
lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista tutkin-
nosta tai lukio-opinnoista, mah-
dollisesti valinnaisten yhdistel-
millä 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, oppi-
misen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä ura-
ohjauksen 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-oh-

jaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.   
 
 Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-

sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.  
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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. 

 
 Kauneudenhoitoalan perustutkintoon sisältyy Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoi-

minta 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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 Kauneudenhoitoalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, am-
mattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat  

2.1.1 Ihon hoito, 45 osp 

 

Oppimistavoitteet   Opetuksen sisältö 

Kasvohoito ja ihonpuhdistus 
 Ihon puhdistaminen, 

kuoriminen, lämmittämi-
nen ja desinfioiminen 

 Komedojen, pusteleiden 
ja miliumeiden poistami-
nen 

 Kasvonaamion levittä-
minen 

 Kasvohieronnan teke-
minen 

 Asiakaspalvelu- ja vuo-
rovaikutustilanteissa toi-
miminen 

 Ihonhoitotuotteiden esit-
teleminen ja myyminen 

 

 Työsuunnitelman laadinta ja hoitotarpeen tunnistaminen 

 Kasvojen ihon analysoiminen, ihotyyppien tunnistaminen 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen 

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, aineosat, toimintaperiaatteet, allergiat 
ja allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön ohjaus 

 Kasvohoitojen tekeminen vähintään kahdella hoitosarjalla 

 Ihon rakenne, toiminta ja tehtävät 

 Kasvojen luut ja lihakset, kasvojen alueen hermosto 

 Vapozon, korkeataajuus 

 Työvälineiden turvallinen käyttäminen 

 Yleisimpien ihomuutosten tunnistaminen 

 Yleisimmät ihotaudit, niiden lääkitys ja lääkityksen vaikutus ihon hoitoon 

 Mikrobiologia, työturvallisuus 

 Kasvohoidon vasta-aiheiden tunnistaminen 

 Alan historian ja perinteiden hyödyntäminen, alan kehityksen seuraami-
nen 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä toiminta- ja 
työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudattaminen 

 

Jalkahoito  
 Jalkaporan käyttämi-

nen 

 Kynnen leikkaaminen 
ja muotoileminen, kyn-
sinauhojen hoitaminen 

 Sarveistumien ja kän-
sien poistaminen veit-
sellä 

 Maseraatioiden ja 
pykimien hoitaminen 

 Hieronnan tekeminen 

 Kynsien lakkaaminen 
ja koristeleminen 

 Asiakaspalvelu- ja 
vuorovaikutustilan-
teissa toimiminen 

 Ihonhoitotuotteiden ja 
palveluiden esittelemi-
nen ja myyminen 

 

 Työsuunnitelman laadinta ja hoitotarpeen tunnistaminen 

 Yleisimpien iho- ja kynsimuutosten tunnistaminen 

 Yleisimmät ihotaudit, niiden lääkitys ja lääkityksen vaikutus ihon hoitoon 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen 

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, aineosat, toimintaperiaatteet, allergiat 
ja allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön ohjaus 

 Jalkahoitojen tekeminen vähintään kahdella hoitosarjalla 

 Alaraajan luut ja lihakset, solun rakenne ja toiminta, kudokset ja nivelet 

 Veri, verenkierto 

 Mikrobiologia, työturvallisuus 

 Työvälineiden turvallinen käyttäminen 

 Jalkahoidon vasta-aiheiden tunnistaminen 

 Alan historian ja perinteiden hyödyntäminen, alan kehityksen seuraami-
nen 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä toiminta- ja 
työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudattaminen 
 

Käsihoito 
 Kynsien ja kynsinau-

hojen hoitaminen 

 Kynsien lakkaaminen 
ja koristeleminen 

 Hieronnan tekeminen 

 Asiakaspalvelu- ja 
vuorovaikutustilan-
teissa toimiminen 

 
 Työsuunnitelman laadinta ja hoitotarpeen tunnistaminen 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen 

 Yleisimpien iho- ja kynsimuutosten tunnistaminen 

 Yleisimmät ihotaudit, niiden lääkitys ja lääkityksen vaikutus ihon hoitoon 

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, aineosat, toimintaperiaatteet, allergiat 
ja allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön ohjaus 

 Käsihoitojen tekeminen vähintään kahdella hoitosarjalla 
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 Ihonhoitotuotteiden ja 
palveluiden esittelemi-
nen ja myyminen 

 

 Yläraajan luut ja lihakset 

 Solun rakenne ja toiminta, kudokset 

 Käsien ihon analysoiminen, yleisimpien ihomuutosten, kynnen raken-
teen ja kynsimuutosten tunnistaminen 

 Työvälineiden turvallinen käyttäminen 

 Mikrobiologia, työturvallisuus 

 Käsihoidon vasta-aiheiden tunnistaminen 

 Alan historian ja perinteiden hyödyntäminen, alan kehityksen seuraami-
nen 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä toiminta- ja 
työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudattaminen 

Vartalohoito 
 

 Hieronnan tekeminen 

 Vartalopakkausten te-
keminen 

 Asiakaspalvelu- ja vuo-
rovaikutustilanteissa toi-
miminen 

 Ihonhoitotuotteiden ja 
palveluiden esittelemi-
nen ja myyminen 

 Työsuunnitelman laadinta ja hoitotarpeen tunnistaminen 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen 

 Yleisimpien ihomuutosten tunnistaminen 

 Yleisimmät ihotaudit, niiden lääkitys ja lääkityksen vaikutus ihon hoitoon 

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, aineosat, toimintaperiaatteet, allergiat 
ja allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön ohjaus 

 Vartalohoitojen tekeminen vähintään kahdella hoitosarjalla 

 Vartalon luut ja lihakset 

 Hengitys, verenkierto, virtsaneritys, aineenvaihdunnan säätely, ruuansu-
latus, aisti- ja puolustusjärjestelmä, hermosto, valotyypit 

 Vartalohoidon vasta-aiheiden tunnistaminen 

 Mikrobiologia, työturvallisuus 

 Työvälineiden turvallinen käyttäminen 

 Alan historian ja perinteiden hyödyntäminen, alan kehityksen seuraami-
nen 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä toiminta- ja 
työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudattaminen 

 

Kestävä kehitys: 

Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Verkko-alusta hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa 
Media- ja viestintätekniikan hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja myynnissä 
Työyhteisön hyvinvoinnin, oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille  

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa 
Tiedonhankinta, ATK-laitteilla ja/tai verkkoalustalla/iPad-sovelluksilla 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla 
menetelmillä. 
 

 
 

 Osaamisen arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnon-
osat/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 mukai-
sesti.  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/23423
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. Opiske-
lija 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.  

 
 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 työssä-

oppimispaikassa. 
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2.1.2 Ihonhoidon ohjaus, 15 osp 

 
 Oppimistavoitteet  Opetuksen sisältö 

Hoitopalveluiden ja tuotteiden esitteleminen 
sekä myyminen 
 
Asiakkaan ihon hoidon ohjaus ja tuotteiden  
käyttötavan opastaminen 
 
Asiakastilaisuuden toteuttaminen 
 
Vieraskielisen asiakkaan palveleminen 
 

 Asiakkaan ihonhoidon, ehostuksen, hoitopalvelujen ja tuoteva-
lintojen ohjaus 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen 

 Tuotetuntemus: käyttö, aineosat, toimintaperiaatteet, allergiat, 
ja kotikäytön ohjaus 

 Asiakkaan ruokavalion arviointi 

 Asiakkaan opastaminen terveyttä edistävän liikunnan harrasta-
misessa 

 Yleisimpien kauneuskirurgisten toimenpiteiden tietämys 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitäminen 

Kestävä kehitys:  
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Sähköisten viestimien hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa 
Media- ja viestintätekniikan hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja myynnissä 
Työyhteisön hyvinvoinnin, oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille 

Oppimisympäristöt: 
 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen kauneudenhoitoalan yrityksessä 15 osp 
Tietoperusta ja tiedonhankinta verkkoalustalla 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla me-
netelmillä. 
 

 
Yhteiset tutkinnon osat: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, ergonominen työskentely. Kielitaito palvelutilanteissa 

 
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä työelä-

mäjaksolla. 
 

Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan hyvään, asiakaskeskeiseen asiakaspalveluun. Häntä ohjataan kieli-

taidon harjoitteluun ja sen hyödyntämiseen osana asiakaspalvelua. Oppimisen arviointi 
on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautetta, se perustuu 
opettajan havainnointiin oppimisen edistymisestä, opiskelijan itsearviointiin suhteessa 
tavoitteisiin. Oppimistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan opiskelijahallintajärjestel-
mään merkinnällä S. 

  
 Osaamisen arviointi tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä työssä-

oppimisjaksolla. 
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2.1.3 Ehostus, 10 osp 

 
 Oppimistavoitteet  Opetuksen sisältö 

Arkimeikin tekeminen 
 
Juhlameikin tekeminen 
Kuvausmeikin tekeminen 
 
Ripsien ja kulmien värjääminen  
Ripsien rakennekäsittely  
 
Kulmakarvojen muotoileminen nyppimällä 
 
Ripsien pidentäminen ja tuuhentaminen 
 eri menetelmillä 
 
Asiakkaan ohjaaminen ehostamisessa 
 
Värjäys- ja ehostuspalveluiden sekä  
ehostustuotteiden myyminen 

 Väri-, muoto- ja tyyliopin perusteet  

 Mustelmien, arpien, ihon värimuutosten ja ihotautien aiheutta-
mien muutosten peittäminen ehostuksella 

 Asiakkaan toiveiden, tyylin ja tarpeiden huomioiminen 

 Ehostuksen ja värjäyksen vasta-aiheet 

 1 tuotesarjan tuntemus kestovärjäyksissä, 2 tuotesarjan tunte-
mus ehostuksessa 

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, aineosat, toimintaperiaatteet, 
allergiat ja allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön ohjaus 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Ergonominen, hygieeninen, terveellinen ja turvallinen työympä-
ristö 

 Vuorovaikutustaidot 

 Työajan noudattaminen 

 Työvälineiden tarkoituksenmukainen käyttö ja huolto 

 

 

Kestävä kehitys:  
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Sähköisten viestimien käyttö opetuksessa 
Työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitävä toiminta sekä oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille 

 

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa 
Tietoperusta ja tiedonhankinta, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla 
menetelmillä. 
 

 

 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla 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 
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2.1.4 Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta, 30 osp (osaamisala: kosmetiikkaneuvoja) tai 

 
Oppimistavoitteet   Opetuksen sisältö 

Asiakkaiden ohjaaminen ja neuvominen ihon hoi-
dossa 
 
Tuotteiden ja hoitojen markkinoiminen, esitteleminen 
ja myyminen 
 
Hoitotuotteiden ominaisuuksien vertaileminen ja pe-
rusteleminen myyntityössä 
 
Erilaisissa työympäristöissä toimiminen  
 
Somistuksen suunnitteleminen ja/tai toteuttaminen 
 

Puhe- ja esiintymistaitojen kehittäminen 
 

 Myynti- ja markkinointiosaamisen sekä myynninedistä-
miskeinojen kehittäminen 

 Kosmeettisten tuotteiden ja aineosien tietämys, tuottei-
den vaikutusmahdollisuudet 

 Kuluttajansuoja ja kosmetiikkalainsäädäntö 

 Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen 

 Asiakkaan ohjaaminen ihon hoidossa ja palvelujen valin-
nassa 

 Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 

 Kauneuskulttuuri, muoti ja trendi 

 Media-sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 

 Työpaikan tulos- ja laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaan-
otto 

 Ergonominen, hygieeninen, terveellinen ja turvallinen työ-
ympäristö 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden 
sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen 

Kestävä kehitys:  
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Verkko-alustan hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa 
Työyhteisön hyvinvoinnin, oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille 
 

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen kauneudenhoitoalan yrityksessä 15 osp 
Tietoperusta ja tiedonhankinta, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla sekä iPad-sovelluksilla 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla me-
netelmillä. 
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Täydentävät ihon hoidot, 30 osp (osaamisala: kosmetologi) 
 

Erikoishoitojen tekeminen hoitotuotteilla ja 
laitteilla kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle 
 
Asiakkaan kotihoidon ohjaaminen 
 
Erikoishoitojen ja -tuotteiden myyminen 
 
Poran käyttäminen jalkahoidossa 
 
Kuorinta- ja pakkauskäsittelyjen tekeminen  
vartalolle, käsille ja jaloille 
 
Ihokarvojen poistaminen kasvoilta ja vartalolta 
 
Parran ajaminen 

 Työsuunnitelman laadinta ja hoitotarpeen tunnistaminen 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen 

 Eri ihotyyppien ja tärkeimpien ihomuutosten tunnistaminen 

 Vasta-aiheet erikoishoidoissa, karvanpoistossa 

 Laitehoidoista: tuotteiden ihoon imeyttäminen, ihon ja lihas-
ten kiinteyttäminen sekä kudosten toimintojen tasapainotta-
minen 

 Laitteiden, tuotteiden ja työvälineiden turvallinen käyttö, 
sähkö-oppi 

 Erikoishoidot kasvoille: suun-, silmän- ja kaulan alueen ihon-
hoito, couperosan, ikääntyvän ihon ja pigmenttihäiriöiden 
hoito 

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, aineosat, toimintaperiaat-
teet, allergiat ja allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön 
ohjaus 

 Erikoisvartalohoitojen tekeminen vähintään kahdella hoito-
sarjalla 

 Erikoiskasvohoitojen tekeminen vähintään kolmella hoitosar-
jalla 

 Ihokarvojen poistaminen kahdella toisistaan poikkeavalla 
menetelmällä 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä 
toiminta- ja työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudat-
taminen 

Kestävä kehitys: 
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Sähköisten viestimien käyttö opetuksessa 
Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitävä toiminta sekä oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille. 
 

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen kauneudenhoitoalan yrityksessä 15osp 
Tietoperusta ja tiedonhankinta, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla tai IPad-sovelluksin 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla me-
netelmillä. 

 
Yhteisistä tutkinnon osista fysiikka: sähkö-oppi 
 
 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-

oinnilla 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. 
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2.1.5 Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta, 20 osp  

 
 Oppimistavoitteet  Opetuksen sisältö 

Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen  
 
Tuotteiden ja palveluiden markkinointi 
 
Tuotteiden ja palvelujen myyminen  
 
Yritystoiminnan suunnittelu ja arviointi 
 
Yrityksen kannattavuuslaskelmien tekeminen 
 

 

 Yrityksen toiminta- ja laatutavoitteiden huomioiminen 

 Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen palvelutapahtu-
massa 

 Markkinoinnin suunnittelu eri kohderyhmille, sisäinen ja ulkoinen 
markkinointi 

 Asiakaspalvelupäivän/teemapäivän suunnittelu ja järjestäminen, 
palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja hinnoittelu/kustannuslas-
kenta, asiakashankinta ja markkinointi 

 Oman osaamisen tuotteistaminen, markkinointi ja markkinointi-
kanavat 

 Omien mahdollisuuksien ja vahvuuksien arviointi yrittäjänä 

 Projektimainen oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä 
(muotinäytökset, tapahtumat, tilaisuudet, teemapäivät) 

 Tiedonhankinta tiimioppimisen menetelmin 

 Verkko-oppiminen erilaisten tehtävien ja dialogin avulla 

 Vierailut yrittäjyyteen liittyviin paikkoihin, esim. uusyrityskeskus, 
alan yritykset 

 Ny-yrityksen perustaminen ja sen kautta yrittäjämäinen toiminta 
sekä tiimioppiminen 

 Työterveyden, työturvallisuuden ja työlainsäädännön ohjeet, ku-
luttajansuoja 

 Oman alan työehtosopimus ja sen noudattaminen 

 Yrityksen tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien arviointi 

 Yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskelmien tekeminen 

 Kauneudenhoitoalan yrityksen perustamisedellytykset 

 Kauneudenhoitoalan ja yrityksen kestävän kehityksen ratkaisut 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuhteiden sekä toi-
minta- ja työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudattami-
nen 

 Oman vastuualueen mukaisten työtehtävien hoitaminen 

 Verkostoituminen eri asiantuntijoiden kanssa 

 

Kestävä kehitys 
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Yrityksen kestävän kehityksen ratkaisujen arvioiminen 
Sosiaalisen median käyttö opetuksessa 
Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitävä toiminta sekä oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille. 
 

Oppimisympäristöt: 
Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla, iPad-laitteen sovellukset 
Harjoitustyöt, myymälän perustaminen ja asiakaspalvelu työluokassa 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla me-
netelmillä. 
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 Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla 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 Kylpylähoidot, 15 osp 

 

Aromahieronnan tekeminen 
 
Kuumakivihieronnan tekeminen 
 
Yrttinyyttihieronnan tekeminen 
 
Intialaisen päähieronnan tekemi-
nen 
 
Spa-jalka-, käsi- ja kasvohoitojen 
tekeminen 
 
Kylpyhoitojen tekeminen 
 
Vartalopakkausten tekeminen 
 
Asiakkaan kotihoidon ohjaaminen 
 
Kylpylähoitojen ja tuotteiden myy-
minen 
 

 Kylpylähoitokokonaisuuksien suunnitteleminen ja suunnitelman mukainen 
toteuttaminen  

 Tuotetuntemus: tuotteiden käyttö, ainesosat, toimintaperiaatteet, allergiat ja 
allergisoivat aineosat, myynti ja kotikäytön ohjaus 

 Hoitojen vasta-aiheet 

 Kylpylähoitojen tekeminen vähintään kahdella eri tuotesarjalla 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen vastaanotto 

 Kylpylähoitojen perinteet, historia, kylpyläkulttuuri ja toimintaympäristöt 

 Vuorovaikutustaidot asiakaspalvelussa ja työyhteisössä 

 Ergonominen, hygieeninen, terveellinen ja turvallinen työympäristö 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun ajan noudattaminen 

Kestävä kehitys:  
Taloudellinen tuotteiden käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Verkko-alustan hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa 
Työyhteisön hyvinvoinnin, oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille sekä kylpylähistorian tuntemus 
 

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen kauneudenhoitoalan yrityksessä 0-15 osp 
Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla/iPad-sovellukset 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla me-
netelmillä. 
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2.2.2 Erikoisehostus, 15 osp 

 
 Oppimistavoitteet  Opetuksen sisältö 

Kuvausmeikin tekeminen 
 
Fantasia meikki 
 
Näytösmeikin tekeminen 
 
Rakennekynnet 
 
Kampauksien tekeminen 
 
Asiakkaan ohjaaminen ehostamisessa 
 
Värjäys- ja ehostuspalveluiden  
sekä ehostustuotteiden myyminen 
 
Tiedonhankinta 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä asiakkaalle eri-
koisehostuksen kokonaisuuden, joka sisältää fantasia-, vartalo- tai 
näytösmeikin ja hiusten kampaamisen tarkoituksenmukaisessa työym-
päristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 
osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 tehdä rakennekynnet 

 käyttää kahta ehostustuotesarjaa 

 muotoilla asiakkaan hiukset kampaamalla ehostuksen tai hoi-
don yhteydessä 

 valita ehostukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää 
niitä 

 huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida 
työvälineensä 

 ohjata asiakasta ehostuksessa ja kynsien itsehoidossa sekä 
myydä asiakkaalle ehostuksen erikoisosaamistaan ja ehostus-
tuotteita 

 hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea 

 ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta 

 edistää toiminnallaan kestävää kehitystä 

 arvioida työtään ja sen tuloksia 

 

Kestävä kehitys:  
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Verkko-alustan hyödyntäminen ja käyttö opetuksessa sekä iPad-sovellukset 
Työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitävä toiminta sekä oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille 

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa 
Työpaikalla tapahtuva oppiminen 0–15 osp 
Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla/iPad-sovelluksin 
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla me-
netelmillä. 
 

 
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 am-
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mattiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muo-
dostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioin-
nista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 

 

2.2.3 Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä, 15 osp 

 

Kosmeettisten hoitojen tekeminen terveydenhuollon asiak-
kaille 
 
Terveydenhuollon asiakkaiden ohjaaminen itsehoidossa sekä 
palveluiden ja tuotteiden valinnassa 
 
Yksinkertaisten jalkojen kevennystuotteiden valmistaminen 
 
Kasvolymfan tekeminen 
  

 Ihon hoitojen suunnittelu ja toteutus terveyden-
huollon ympäristössä 

 Valmiudet ja yhteistyö terveydenhuollon toimijoi-
den kanssa (kuten esimerkiksi sairaala, lääkäri-
asema, terveyskeskus, hoivakoti) 

 Hoitojen tekeminen kauneuskirurgisten toimenpi-
teiden yhteydessä  

 Varpaiden erottimet, ihosuojat 

 Imusuoniston rakenne ja toiminta 

 Terveellisten elintapojen, työyhteisön ihmissuh-
teiden sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen 

 Oman työskentelyn arviointi, asiakaspalautteen 
vastaanotto 

 Taloudellisuus työskentelyssä, työhön varatun 
ajan noudattaminen 

Kestävä kehitys:  
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu 
Sähköisten viestimien ja verkko-alustan käyttö oppimisen ohjauksessa 
Työyhteisön hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitävä toiminta 
Tasa-arvoinen asiakaspalvelu eri-ikäisille ja eri taustan omaaville asiakkaille 

Oppimisympäristöt: 
Harjoitustyöt ja asiakaspalvelu työluokassa  
Työpaikalla tapahtuva oppiminen kauneudenhoitoalan yrityksessä 0–15 osp 
Tietoperusta ja tiedonhankinta teorialuokassa, ATK-luokassa ja/tai verkkoalustalla/iPad-sovelluksin 
Opiskelija voi myös saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla 
menetelmillä. 

 
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 am-
mattiosaamisen näytön arvosanasta, mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muo-
dostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioin-
nista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja, Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista 
 

 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 

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

3.1.1 Äidinkieli  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
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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 osaa-
mistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaaditta-
vaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

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. 
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 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 Vuorovaikutus, 2 osp 
 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 
vakuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 

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 toimi-
miseen 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. 
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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. 

 

3.1.1.3 Mediataidot, 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 toimimi-
sessa.  

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 mediateks-
tejä (erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiske-
lija tuntee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, 
osaa tehdä johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohja-
taan viestimään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatilli-
suutta osoittaen. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimis-
taan ja osaamistaan eri medioiden avulla.  
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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 kirjalli-
suuden 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.  

 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. 

3.1.2 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 
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 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 

 
 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.  

3.1.3 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 osaa-
minen 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 
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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, oppimistavoittei-
den lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opettaja 
ohjaa ja kannustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. Li-
säksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettävyyttä 
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-
jan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan 
itsearviointia apunaan käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. 
Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on kes-
keistä 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 siten, 

että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten tehtä-
vien avulla.    

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/615/ops/tutkinnonosat/22987 
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3.2.1 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. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta 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, oppi-
mistavoitteiden 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. 
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 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.  

3.2.2 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.  
 
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. Läh-
tötilannetta 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 
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1–K3) Fysiikka ja kemia osa-alueen loppuvaiheessa. Osaa-

mista verrataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Arvioinnissa voi-
daan käyttää tarvittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta. 

3.2.3 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. 

  
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo han-
kittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käy-
tänteiden 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. Läh-
tötilannetta 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, oppi-
mistavoitteiden 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. 
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 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 

3.3.1 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 

 
  
 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 
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 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 tehtäväpa-
lautetta ja arvioi opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. 
Arviointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaus-
tarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kan-
nalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi kes-
keistä 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 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yhteiskuntataidot osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskeli-

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

3.3.2 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 opet-
taja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toi-
mii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja 
aikataulun mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
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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 osaa-
mistavoitteisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii tekemään 
yksilöllisen työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. Opet-
taja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtävä-
palautetta ja arvioimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskus-
teluissa. Arviointi tukee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huo-
mioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa ta-
voitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoittei-
den 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 

 
 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 arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan 
oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarvi-
ointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.  

3.3.3 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 
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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 
 
 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 yrittäjyy-
destä ja omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riittä-
vän 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  
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 
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 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.    

3.3.4 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 ih-

misen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla opis-
kelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveelli-
syyttä 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-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käy-
tänteiden ja aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyö-
dynnetään 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.  
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 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-alu-

een loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikri-
teereihin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoitteena on 
päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiske-
lijan oppimiselle jatkossa.    

 


