Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Kevään 2020 yhteishaussa voit hakea kosmetologiksi, kampaajaksi sekä parturiksi.

Kosmetologi
Kosmetologi suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä ehostusta.
Alan ammattilainen ohjaa ja neuvoo asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin löytämisessä, ihon ja kehon
itsehoidossa sekä ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä.
Suuri osa hoitotyöstä tehdään käsin. Hoidoissa käytetään myös laitteita, joita teknologian kehittyessä tulee
markkinoille jatkuvasti uusia. Työhön kuuluu myös kosmeettisten hoito- ja ehostustuotteiden myynti ja
markkinointi.

Opintojen sisältö
Ammatillisia pakollisia tutkinnonosia ovat jalka- ja käsihoitopalvelut, kasvohoitopalvelut sekä myyntityö ja
asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla. Valinnaisia tutkinnon osia ovat ehostuspalvelut,
vartalonhoitopalvelut, yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen, kylpylähoitopalvelut, hius- ja
kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut, kauneudenhoitopalvelut moniammatillisessa yhteistyössä,
huippuosaajana toimiminen, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen sekä valinnaiset tutkinnon osat hiusalalta
tai toiselta alalta.

Mitä tekee?
Kosmetologi työskentelee joko yrittäjänä tai työntekijänä kauneushoitolassa, kylpylässä,
kosmetiikkamyymälässä, maahantuonti- ja koulutustehtävissä sekä medialoilla.

Kampaaja
Kampaaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle hiustenleikkaus-, värjäys- ja kihartamiskäsittelyjä sekä
kampauksia ja ehostuksia. Alan ammattilainen ohjaa ja neuvoo asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin
löytämisessä sekä hiustenhoito- ja ehostustuotteiden valinnassa ja käytössä. Alalle tyypillistä on käsityöläisyys
sekä muotitrendien vaihtelut ja niiden seuraaminen.

Opintojen sisältö
Ammatillisia pakollisia tutkinnonosia ovat kampaajapalvelut ja myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja
kauneudenhoitoalalla. Valinnaisia tutkinnon osia ovat hiusten- ja hiuspohjan hoitopalvelut, juhlateemakampauspalvelut, rakennekäsittelypalvelut, värjäyspalvelut, ehostuspalvelut, parturipalvelut,
yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen, hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut,
huippuosaajana toimiminen, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen sekä valinnaiset tutkinnonosat
kauneudenhoitoalalta tai muilta aloilta.

Mitä tekee?
Kampaaja työskentelee alan yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä sekä alan maahantuontiyrityksissä
kouluttajana, myyntiedustajana ja markkinoinnin ammattilaisena. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja,
hahmotuskykyä, motoriikkaa, oma-aloitteisuutta sekä opiskeluun ja työhön sitoutumista.

Ammattiopisto SAMIedu
Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57201 Savonlinna | +358 (0)15 550 6000 | sami@samiedu.fi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Parturi
Parturi suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle hiusten ja partojen leikkaus-, värjäys- ja kihartamiskäsittelyjä sekä
kampauksia. Alan ammattilainen ohjaa ja neuvoo asiakasta värien käytössä, persoonallisen tyylin löytämisessä
sekä hiusten ja parran hoito- ja ehostustuotteiden valinnassa ja käytössä. Alalle tyypillistä on käsityöläisyys sekä
muotitrendien vaihtelut ja niiden seuraaminen.

Opintojen sisältö
Ammatillisia pakollisia tutkinnonosia ovat parturipalvelut ja myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja
kauneudenhoitoalalla.
Valinnaisia tutkinnon osia ovat hiusten- ja hiuspohjan hoitopalvelut, juhla- ja teemakampauspalvelut,
rakennekäsittelypalvelut, värjäyspalvelut, ehostuspalvelut, kampaajapalvelut, yritystoiminnan suunnittelu,
yrityksessä toimiminen, hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut, huippuosaajana toimiminen,
työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen sekä valinnaiset tutkinnonosat kauneudenhoitoalalta tai muilta aloilta.

Mitä tekee?
Parturi työskentelee alan yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä sekä alan maahantuontiyrityksissä
kouluttajana, myyntiedustajana ja markkinoinnin ammattilaisena. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja,
hahmotuskykyä, motoriikkaa, oma-aloitteisuutta sekä opiskeluun ja työhön sitoutumista.
Haku jatkuvan haun kautta. Hae milloin vain – vaikka heti!
Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Lisätietoja tutkinnon sisällöstä löydät
Tutustu myös
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