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TERVETULOA
Tervetuloa
opiskelemaan
kauneudenhoitoalan
perustutkintoa
Hämeen
Kosmetologikouluun. Kauneudenhoitoalan tehtävänä on tuottaa turvallisia ja
korkealaatuisia palveluja, jotka edistävät asiakkaan kauneutta ja terveyttä sekä
tarjoavat virkistystä, rentoutusta ja hyvänolon tunnetta. Kosmetologit ja
kosmetiikkaneuvojat kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat asiakkaiden
tervettä ihoa, hierovat ja ehostavat sekä opastavat ja neuvovat asiakkaita ihon
itsehoidossa ja ehostuksessa. He myyvät kosmeettisia hoitoja ja tuotteita, joilla saadaan
aikaan ja ylläpidetään asiakkaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Palvelut
suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden
mukaisesti.
Hämeen Kosmetologikoulussa toteutetaan vuosittain molemmat kauneudenhoitoalan
perustutkinnon koulutukset kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja.

Yksi asia on aina varma: kosmetologin työtä ei opi lukemalla,
vain ainoastaan TEKEMÄLLÄ
Hämeen Kosmetologikoulu on toiminut kauneudenhoitoalan koulutustehtävissä
vuodesta 1963. Yli 50 vuoteen kauneutta, hyvinvointia ja asiakaspalvelua on mahtunut
monenlaisia muutoksia. Yksi on kuitenkin pysynyt samana: ihon hoito vaatii
ammattilaisen. Hämeen Kosmetologikoulu kehittää jatkuvasti koulutusohjelmiaan
vastaamaan tämän päivän ammatillisia vaatimuksia ja sitä kautta tuo entistä
monipuolisemmin
koulutettuja
kauneudenhoitoalan
opiskelijoita
riittävän
työharjoittelun kautta markkinoille. Yksi asia on aina varma: kosmetologin työtä ei opi
lukemalla, vain ainoastaan TEKEMÄLLÄ
Kosmetologit kauneudenhoitoalan ammattilaisina hoitavat erilaisin menetelmin
asiakkaiden ihoa, opastavat ihon itsehoidossa, myyvät kosmeettisia tuotteita, ehostavat
sekä opastavat henkilökohtaisen tyylin ja ehostustavan löytämisessä. Asiakkaille
tuotetaan hyvää oloa, ihon terveyttä ja kauneutta. Palveluja tarjotaan kaiken ikäisille, ja
ne sekä suunnitellaan että toteutetaan asiakkaan yksilöllisten lähtökohtien ja tarpeiden
mukaisesti. Näiden suuntien mukaisesti opetus Hämeen Kosmetologikoulussa
suunnitellaan, jotta työmarkkinoille valmistuu kauneudenhoitoalan taitavia
ammattilaisia. Hämeen kosmetologikoulun tavoitteena on jatkuva kehittyminen
kauneudenhoitoalan huippuosaajana.
Kosmetologin / Kosmetiikkaneuvojan koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa tammi- ja
elokuussa. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon valmistava koulutus alkaa helmi- ja
elokuussa vuosittain.
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HÄMEEN KOSMETOLOGIKOULU
Hämeen Kosmetologikoulu on toiminut vuodesta 1963 lähtien. Opiskelijoita oppilaitoksessa
vuosittain noin 80.

OPPILAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Hämeen Kosmetologikoulu
Hämeenkatu 24, 4 krs, toimisto ja hoitola
3 krs. luokkatilat
33200 Tampere
Puhelin 03 3138 22 00 / ajanvaraus
toimisto 03 3138 22 11
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hamkk.fi
www.hamkk.fi

OPINNOT
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon molempien osaamisalojen Kosmetologi ja
Kosmetiikkaneuvoja tavoitteena on tuottaa ammatilliset perusvalmiudet toimintaan
kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana, alan neuvonta- ja
myyntitehtävissä
ja
muissa
asiakaspalvelutehtävissä.
Kauneudenhoitoalan
ammattilaiselta odotetaan alan monipuolista työelämän perusammattitaitoa, tähän
perustuen oppilaitoksen oma hoitola ja Kauneuskeskus Meicos tarjoaa opiskelijoille
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työssäoppimispaikan aidossa kauneudenhoitoalan työympäristössä. Hämeen
Kosmetologikoulun opiskelijoiden valmiudet siirtyä työelämään kehittyvät juuri
työssäoppimisen avulla.

KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA, KOSMETOLOGI OPINNOT
Kauneudenhoitoalan ammattilaiset kosmetologit hoitavat asiakkaiden ihoa, hierovat ja
ehostavat sekä opastavat ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. Kauneudenhoitoalalla
työskennellään joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa esim. kauneushoitoloissa,
kylpylöissä, palvelutaloissa, lääkäriasemilla ja monipuolisia hyvinvointipalveluita
tarjoavissa yrityksissä.
Kosmetologi osaa ottaa huomioon esimerkiksi erilaisten sairauksien tai toimintakyvyn
rajoitteiden ihonhoidolliset vaatimukset ja osaa suunnitella ja toteuttaa kosmeettisia
hoitoja
myös
moniammatillisessa
terveydenhuollon
työympäristössä.
Kauneudenhoitoalan tehtävänä on tuottaa turvallisia ja korkeatasoisia palveluita, jotka
edistävät asiakkaan kauneutta ja terveyttä sekä tarjoavat virkistystä, rentoutusta ja
hyvänolon tunnetta.
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Tutkinto muodostuu seuraavista pakollisista opinnoista:
•
•
•
•

Ihon hoito
Ihonhoidon ohjaus
Ehostus
Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta

Valinnaisista tutkinnon osista toteutetaan:
•
•

Ihonhoidollinen yhteistyö terveydenhuollon kanssa
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa / Kosmetologina
toimiminen erityistä tukea ja hoitoa vaativien asiakkaiden
toimintaympäristössä.

KOSMETOLOGIN / KOSMETIIKKANEUVOJAN OSAAMISALA
Kauneudenhoitoalan ammattilaiset hoitavat asiakkaiden ihoa, hierovat ja ehostavat
sekä opastavat ihon itsehoidossa ja ehostuksessa. Kauneudenhoitoalalla
työskennellään joko yrittäjinä tai toisen palveluksessa esim. kauneushoitoloissa,
kylpylöissä ja monipuolisia hyvinvointipalveluita tarjoavissa yrityksissä.
Kosmetiikkaneuvoja
toimii
neuvontaja
myyntitehtävissä
ja
muissa
asiakaspalvelutehtävissä. Kosmetiikkaneuvojan työnkuvaan kuuluu kosmeettisten
hoito- ja ehostustuotteiden myynti ja neuvontapalvelut. Hän tietää ja tuntee
kauneudenhoitoalan palvelut ja osaa suositella alan palveluita asiakaslähtöisesti.
Kosmetiikkaneuvoja voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa
esimerkiksi maahantuontiyrityksissä, kosmetiikkamyyjinä, tuote-esittelijöinä ja
kouluttajina.
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KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Tutkinnon pakolliset osat
Ihon hoito
Ihonhoidon ohjaus
Ehostus
Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta
Kosmetologin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat
-

Täydentävät ihon hoidot

Kauneudenhoidon ja tuoteneuvoonnan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat
-

kauneudenhoito ja tuoteneuvonta

Valinnaiset tutkinnon osat
- Kylpylähoidot
- Erikoisehostus

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
KOSMETOLOGIN / KOSMETIIKKANEUVOJAN KOULUTUS
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon koulutus järjestetään lähiopetuksena. Opiskelu
on päätoimista kokopäiväopiskelua. Yksi opintoviikko on pituudeltaan 38,5 h
opiskelijan työtä. Kontaktiopetusta on n. 26 h / viikko, jäljelle jäävät tunnit ovat
opiskelijan itsenäistä opiskelua. Työssäoppimisjaksoilla noudatetaan 37,5 tunnin
työaikoja, työvuorot jakautuvat aamu- ja iltavuoroihin. Työviikko on viisipäiväinen
sijoittuen maanantain – lauantain välille.
Opiskelijoilla on kolme viikkoa kesälomaa ja joululomaa yksi viikko.
Kauneudenhoitoalan perustutkinnon yleistavoitteina on tuottaa opiskelijalle tai
tutkinnon suorittajalle laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet toimintaan
kauneudenhoitoalan työntekijänä ja ammatinharjoittajana, alan neuvonta- ja
myyntitehtävissä ja muissa asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla
on valitsemiensa ammatillisten tutkinnon osien perusteella työelämän edellyttämä
erikoistuneempi ammattitaito. Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa on kaksi
koulutusohjelmaa. Kosmetologin osaamisalan ammattinimike on kosmetologi.
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Kauneudenhoidonkosmetiikkaneuvoja.

ja

tuoteneuvonnan

osaamisalan

ammattinimike

on

Kauneudenhoitoalan ammattilaiselta odotetaan alan monipuolista työelämän
perusammattitaitoa. Kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja kehittää sitä elinikäisen
oppimisen mukaisesti suunnitellen ja organisoiden oppimistaan. Lisäksi hän on
motivoitunut kehittämään itseään, osaamistaan, työtään ja ammattialaansa.

Kauneudenhoitoalan ammattilainen on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen ja
neuvonnan, hieronnan ja ehostuksen asiantuntija ja osaaja.

Kauneudenhoitoalan ammattilainen on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen ja
neuvonnan, hieronnan ja ehostuksen asiantuntija ja osaaja. Hoitotyössään hän
suunnittelee, toteuttaa, myy ja markkinoi asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja
käsien hoitoja sekä ehostusta. Lisäksi hän 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 on myös laitteita, joita teknologian kehittyessä tulee markkinoille
jatkuvasti uusia. Työhön kuuluu myös kosmeettisten hoito- ja ehostustuotteiden
myynti ja markkinointi.

Kauneudenhoitoalan ammattilaisen ammattietiikassa korostuvat asiakkaan
yksilöllisyyden ja arvokkuuden kunnioittaminen, luottamuksellisuus,
rehellisyys, empaattisuus, palvelualttius, oman ammattitaidon jatkuva
kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Kauneudenhoitoalalla työskennellään usein läheisessä kontaktissa hyvin eri-ikäisten ja
taustaltaan erilaisten asiakkaiden kanssa. Kosmetologina tai kosmetiikkaneuvojana
toimiminen edellyttää tietoa hygieniasta, aseptisista toimintaperiaatteista, ihmisen
anatomiasta ja fysiologiasta sekä ihon rakenteesta, toiminnasta ja ihon sairauksista.
Sähköopillinen tietämys on välttämätöntä, jotta asiakkaiden terveys ja turvallisuus ei
hoidettaessa vaarantuisi.
Monet kauneudenhoitoalalla toimivista ovat yksityisyrittäjiä. Yrittäjä tarvitsee sisäisen
yrittäjyyden lisäksi myös yrittäjyyden ja yritystoiminnan tietoja ja taitoja.
Yritystoimintaan liittyvä osaaminen on merkityksellistä myös muille alan
ammattilaisille, jotka työskentelevät toisen palveluksessa maahantuontiyrityksissä,
kosmetiikkamyyjinä ja -neuvojina, tuote-esittelijöinä ja kouluttajina.
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Kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja seuraa jatkuvasti alan kotimaista ja kansainvälistä
kehitystä sekä ylläpitää ja kehittää työtään ja ammattitaitoaan.
Kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa.
Hän osaa toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä noudattaen
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja
Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi
ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta
tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukee elinikäistä oppimista (L630/98, 5 §).

Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset taidot ja toisen kunnioittaminen ovat
tärkeitä asiakaspalvelu- ja ihonhoitotyötä tekevän ominaisuuksia.

OPPIMINEN
Hämeen Kosmetologikoulussa oppimisen edellytyksiin kuuluu, että jokaisen
opiskelijan on vastavuoroisesti tehtävä ja otettava vastaan alan hoitoja. Hoitamisen
edellytyksenä on tiedostaa miltä hoito tuntuu, joten omakohtaisella hoitokokemuksella
on vaikutusta oppimiseen. Oppiminen edellyttää lähiopetustunneille osallistumista.
Ammattitaidon oppiminen ja kehittyminen sekä näyttötutkinnon suorittaminen
perustuvat kaikki aktiiviseen oppimiseen ja opetukseen osallistumista.
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998 / 630 § 34) Lomat / luvalliset poissaolot
anotaan sitä tarkoitusta varten olevalla LOMA-ANOMUS kaavakkeella. Kaavake
toimitetaan koulun johtajalle.
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LOMAT JA POISSAOLOT
Koulun opetus, kurssit ja työssäolojaksot on suunniteltu niin, että vain niihin
osallistumalla voit oppia ja ymmärtää tulevaa ammattiasi. On tärkeää että osallistut
kaikkeen opetukseen; koulussamme opiskelijana sinulla on paikallaolovelvollisuus.
Poissaoloja koskevilla säännöillä ja niiden noudattamisella pyritään säilyttämään
yleinen työrauha ja takamaan jokaiselle opiskelijalle tasapuolinen kohtelu. Lomaanomuskaavakkeita on saatavissa 4. kerroksesa suoraan työpaikkaohjaajilta sekä 3.
kerroksen opiskelijoiden kaavakehyllyltä. Poissaolot saattavat vaikuttaa opintotuen
maksuun; oppilaitos on velvollinen antamaan opintotukikeskukselle läsnäoloraportin
kuukausittain.

POISSAOLOT
Korkeintaan kolme (3) tuntia kestävät poissaolot sovitaan opettajan tai työnohjaajan kanssa.
Opettajalle toimitetaan kirjallinen loma-anomuskaavake kouluun palattaessa.
Yli (3+) kolme tuntia kestävät poissaolot anotaan loma-anomuskaavakkeella koulun
johtajalta vähintään 7vrk ennen sunniteltua poissaoloa.
SAIRAUSTAPAUS
Sairaustapauksissa opiskelijan velvollisuus on ilmoittaa siitä oppilaitokseen niin pian kun se on
mahdollista. Sairaspoissaoloista tulee aina toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

TYÖSSÄOPPIMISJAKSO POISSAOLOT
Työssäoppimisjaksolla ilmoitus tulee tehdä heti aamulla klo 8.30 poissaoloilmoitusnumeroon
046-9230333
•
•
•

Ilmoitusta ei voi tehdä tekstiviestillä tai toisen opiskelijan kautta.
Tee poissaoloilmoituksesi aina itse, ole vastuullinen!
Sairauslomatodistus tulee toimittaa kouluun palatessa.

•
Kaikki työssäoppimisjakson aikana keräytyneet poissaolot suoritetaan, sairastapaukset
katsotaan tapauskohtaisesti
•
Ilmoittamattomista poissaoloista korvaus on kaksinkertainen.
•
Myös toiselle opiskelijalle tehty ilmoitus tuottaa kaksinkertaisen poissaolon
•
Koko työharjoittelun suorittaminen on edellytyksenä koulun järjestämiin näyttöihin
pääsemiseksi.
•
Elämäntilanteiden aiheuttamista tilanteista keskustellaan aina erikseen.

TEORIAJAKSO POISSAOLOT
Teoriajakson aikana tulevat sairauspoissaolot korvataan opettajan määrittelemällä tavalla.
Teoriajakson aikana poissaoloilmoituksen voi tehdä opettajalle sähköpostitse tai puhelimitse
jättämällä viestin opettajalle ajavarausnumeroon 03 3138 22 00 ennen päivän alkua.
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OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN
Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmissa opinnoissaan vastaavia oppiaineita, kun
opetussuunnitelmassa mainitaan, voi opiskelija hakea aineista osaamisen
tunnustamiseta tätä varten olevalla OSAAMISEN TUNNUSTAMIS- kaavakkeella jonka
hän toimittaa kyseisen aineen opettajalle tai koulun johtajalle.

ITSEOPISKELUTEHTÄVÄT
Itseopiskelutehtävien tarkoitus on syventää teoriassa opittuja asioita. Tehtävät
tehdään IT-päivinä tai omalla ajalla. Töiden palautus toteutetaan annettujen ohjeiden
mukaisesti. Tehtävät arvioidaan hyväksytty-hylätty tai numeerisesti 1-3.
Esimerkiksi raaka-ainekansio sekä opettajan antamat erilliset tehtävät ovat
itseopiskelutehtäviä.
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PALAUTUSPÄIVÄT TEORIATEHTÄVILLE
Koulussa suoritetaan teoriatehtäviä luentojen yhteydessä. Teoriatehtävien
palautuspäivät saat opettajalta. Koulussamme opetetaan palautuspäivien, ns.
deadlainien tärkeyttä. Palautuspäivät ovat ehdottomia, seuraavan kerran sinulla on
mahdollisuus palauttaa ja hyväksyttää tehtäväsi seuraavan saman kurssin alkaessa.

VÄLINEET
Työssäoppimisessa käytetään omia instrumentteja, jotka ostetaan koulun toimesta
opiskelun alkaessa. Kaikki muu hoidossa tarvittava materiaali ja välineistö on
oppilaitoksen omaisuutta.

TILAT
Neljäs kerros on työssäoppimisen hoitola. Kolmas kerros on varattu kokonaan
opetukselle ja harjoittelulle. Kerros sisältää hoitoharjoittelutiloja ja luokkahuoneita
Opiskelijan omat tauko- ja pukutilat sijaitsevat kolmannessa kerroksessa. Kolmannessa
kerroksessa on opiskelijoille varattu kahvihuone, opiskelijoiden omia kaappeja joihin
lukot lunastetaan 10 euron pantilla.
Päivittäinen siivous tehdään hoitolassa ja luokkakerroksissa, siivoaminen ja siisteys
kuuluvat opiskelijan vastuualueeseen. Tämä rutiini opettaa siisteyttä ja tulevan
kosmetologin työmoraalia.

OPISKELIJAKORTTI
Hämeen Kosmetologikoulun omaa opiskelijakorttia varten toimita passikuva, jonka
takana on nimesi ja sosiaaliturvatunnus.
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OPISKELIJA-ALENNUKSET
Opiskelijat saavat koulun myymistä tuotteista seuraavat alennukset:

Dr. Belter, ammattikoko
Dr. Belter, väh.myynti
Muut ihonhoitotuotteet
Meikit

10 %
30 %
10 %
10 %

Kauneuskeskus Meicoksen kosmetiikkamyymälällä on oma opiskelijahinnasto,
hinnastosta löytyvät alan koneet ja laitteet, kysy tarjousta.

MYYNTIVIHKO / PALKKIO
Hoitolajakson aikana opiskelijat ovat oikeutettuja myyntiprovisioon. Provisio
jokaisesta asiakasmyyntituotteesta on 5 %. Merkitse myyntisi myyntitapahtuman
jälkeen vihkoosi, jonka olet saanut oppilaitoksesta. Provisio korvataan oppilaille
tuotteina koulun myymälästä, ALV vähennetään yhteenlasketusta myyntisummasta.
Provision saadaksesi jätä myyntivihkosi yhteenlaskettavaksi hoitolan
henkilökunnalle hyvissä ajoin ennen ostotapahtumaa.

OPINTOTUKI / KELA
Koulun opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan myöntämiin opintososiaalisiin etuihin.
Opintotukea haetaan suoraan Kelan Opintotukikeskuksesta (Jyväskylä). Opintotuki
myönnetään koko opiskeluajalle. Lisätietoja saa Kelan paikallistoimistoista.
Opintoihin ei ole mahdollista hakea tai saada aikuiskoulutusrahaa Koulutusrahastolta.

KOULUTUSMAKSU
Koulutusmaksua ei palauteta opiskelijan itse päättäessä lopettaa opinnot. Opiskelijalle
taataan mahdollisuus jatkaa opintojaan myöhemmin alkavissa koulutuksissa
seuraavien 3 vuoden aikana hänen itse keskeyttäessään opinnot.
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MATKAT | Matkahuolto ja VR
Opiskelija saa Matkahuollon ja VR:n palveluissa opiskelijahinnan esittämällä
opiskelijakortin.

TAMPEREEN KAUPUNKI, TKL / JOUKKOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELU
Opiskelija voi hankkia joukkoliikenteen opiskelija-alennuksen Tampereen kaupungin
liikennelaitokselta.
Alennusta
varten
tarvitaan
täytetty
joukkoliikenteen
opiskelutodistus, jossa on oltava oppilaitoksen varmennus ja leima.
Palvelupiste Frenckeli, palvelupiste.frenckell@tampere.fi
Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere, puh. 03 5656 4700
Avoinna ma – pe 8.30 – 17.30, la 10 – 15.00

TERVEYSTARKASTUS
Opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen, terveystarkastukseen otetaan mukaan
esitäytetty TERVEYSKYSELY kaavake ja rokotuskortti. Terveystarkastus painottuu
haastatteluun ja keskusteluun terveyteesi ja opiskeluusi vaikuttavista asioista.
Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata jatkotutkimuksiin.
Terveydenhoidosta vastaa Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuolto;
Tullinkulman toimipiste, Hammareninkatu 7, p. 040 806 2455 (ma-to klo 8.15-15.00 ja
pe klo 8.15-13.00)
Vastaanotolle vain ajanvarauksella.
Sairaudenhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia yli 18-v. Hinta on voimassa oleva
terveyskeskusmaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Lasku tulee
postitse, ei käteismaksua.
Hammashoito maksullista yli 18-v. Ajanvaraus kaikkiin hammashoitoloihin 03-5657
0100 ma-pe klo 8-17.
Yli vuoden opiskelevat kutsutaan terveystarkastukseen, jonne otetaan mukaan
valmiiksi täytetty terveystarkastuksen esitietokaavake sekä rokotuskortti.
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Lisätietoa opiskeluterveydenhuollon palveluista löytyy
www.tampere.fi/opiskeluterveys

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET
ammatillisessa peruskoulutuksessa
Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa
koulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 §:ssä.
Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on
esteenä koulutukseen osallistumiselle. Opiskelijan pääsyä ammatilliseen koulutuksen
voidaan rajoittaa vain silloin, kun sairaus objektiivisesti arvioiden estää opinnot tai se
vaarantaisi opiskelijan tai muiden turvallisuutta. Sairauden tai vamman opiskelulle
aiheuttamat käytännön ongelmat tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan
opetusjärjestelyiden ja opiskelijahuoltopalveluiden avulla.
Kauneudenhoitoalalla
ja
kauneudenhoitoalan
koulutuksessa
edellytetään
soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin. Terveydelliset kuormitukset kauneudenhoitoalan
koulutuksessa ja työssä edellyttävät normaalia fyysistä kuntoa ja psyykkistä
tasapainoa. Allergia- ja atopiataipumus voi rajoittaa työssä selviytymistä, mutta ei ole
este ammattiin hakeutumisella. Yksilölliset tekijät, oireiden voimakkuus ja motivaatio
hoitoon ja suojautumiseen vaikuttavat asiaan.
Alalle soveltuvuutta voidaan joutua harkitsemaan oireiden ja toiminnan vajavuuden
perusteella esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
•
•
•
•

ihosairaus ja allergia
tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet
näön tai värinäön heikkous.

VAITIOLOVELVOLLISUUS JA HUOLELLISUUS
Opiskelijoilla on vaitiolovelvollisuus kouluyhteisön asioista sekä asiakaspalvelussa
käymistään keskusteluista.
Opiskelijan tulee käsitellä huolellisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti tuotteita,
koneita ja laitteita. Opiskelija on ilmoitusvelvollinen vioista koneissa ja laitteissa.
Opiskelija joka tahallisesti vahingoittaa oppilaitoksen omaisuutta on ensisijaisesti
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korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. Opiskelijan tulee noudattaa saamiaan
ohjeita ergonomian ja hygienian noudattamisessa.

TYÖSSÄOPPIMISJAKSON KULTAINEN TAULU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olethan hoitolassa valmiina aloittamaan työskentelyn työaikasi alkaessa
Muistathan lukijalaitteen leimauksen aamulla tullessa ja illalla lähtiessä
Ilmoitathan sairastumisestasi 8.30 lähtien ajavarausnumeroon 046
9230333 ja toimitat sairaslomatodistuksen palatessasi hoitolajaksolle
Muistathan korvaus työssäoppimisjaksolla
Käytäthän siistiä puhdasta ja silitettyä työasua
Huolehdithan henkilökohtaisesta hygieniasta
Pidäthän pitkät hiukset kiinni
Vältähän voimakkaita hajusteita
Käytäthän vain pieniä korvakoruja
Otathan sormukset, kellot ja rannekorut pois
Ei rakenne- tai geelikynsiä
Tupakointi ei ole sallittua kouluaikana
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HOITOLAJAKSON OHJEET
Tavoitteenamme on siisti ja miellyttävä hoitolatila niin asiakkaillemme kuin
itsellemmekin. Opimme kosmetologin ehkä yhdestä tärkeimmästä olemuksesta;
siisteydestä, hygieniasta. Nämä molemmat vaikuttavat asiakaspalveluun viihtyvyyden
luomiseksi sekä itse kosmetologille nopeuttavasti; kaikki insturmentit ja tavarat ovat
paikoillaan ja järjestyksessä, puhtaina jokaisen hoidon alkaessa. Tavoitteenamme on
tehdä tästä tapa!

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

§

Aamulla hoitola käyttökuntoon; kukat, vaatenaulakot, värjäys- ja
vahakärryt paikoilleen
Oma työpaikka ja työvälineet hyvässä järjestyksessä hoidon
aikana
Hoidon jälkeen paikka siistiksi
Vaikkei sinulla olekaan asiakasvarausta, ethän poistu hoitolasta
luvatta; asiakkaita tulee ilman ajanvarausta
Pidetään ruokataulot yhteisten aikataulujen mukaisesti
taukotilassa tai oppilaitoksen ulkopuolella
Jätetään puhelimet taukotilojen lokeroihin
Tupakointi ei ole sallittua hoitojen välissä
Osallistuthan yleisiin järjestelytöihin aina kun sinulla on aikaa
o pyykkikoneen täyttö / tyhjennys,
o roskapussien tyhjennykset ja uudet pussin laitto,
o pikkuroskikset tyhjennetään pöydiltä,
o vapparien vedet tyhjennetty ja
o lattiat siivottu ( lastaus ja pesu )
Autathan toisia vastavuoroisesti luodaksenne hyvän
Osallistuthan perjantaiaamuisin vuorollasi hoitolan
täydennykseen ja siivoukseen
o kaappien täydennykset,
o peilien pyyhkiminen
Ilmoitathan päivittäin huomattuasi tyhjän purkin tai laitteen
työnohjaajalle
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HOITO ALKAMASSA

Asiakas noudetaan odotustilasta
Kutustaan nimellä
Kätellään
Esittelethän itsesi etunimellä
Huomaat pian jos asiakas pitää ns. ”small talkista” tai haluaa ns. hiljaista
aikaa – pelataan asiakkaan haluamalla tavalla.
Esittele reilusti tuotteita joita käytät hoidon aikana, hoidon itseopastus
kuuluu kosmetologin työhön
Kerro hoitokorstista mitä täytät, miksi täytät ja miten asiakas hyötyy siitä
Hoidon päätyttyä saata asiakkaasi kassalle myyntihyllyn kautta ja tee
laskutus
Näkemiin ja Tervetuloa uudelleen!

LAHJAKORTILLA MAKSAMISESTA
Lahjakortteja lataa ainoastaan henkilökunta. Pyydä aina henkilökunnan apua asiassa.

•
•
•

Kysy aina ensin onko asiakkaalla lahjakorttia
Vanhentuneet lahjakortit eivät ole voimassa eikä niitä hyvitetä
Käytetty lahjakortti on maksudokumentti, lasketaan päivittäin
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YLEISET SÄÄNNÖT
Ammatillisessa koulutuksessa et enää suorita oppivelvollisuuttasi, vaan pikemminkin
käytät hyväksesi opiskeluoikeuttasi! Opiskelu on vapaaehtoista, mutta ilman opiskelua
on vaikea hakeutua työelämään. Tietojen ja taitojen ohella toivomme sinun oppivan
koulussa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Säännöllinen ja aktiivinen mukanaolo
opinnoissa takaa parhaan tien tuloksiin.

1. Puhelimet pidetään omassa lokerikossa suljettuna tai äänettömällä
koulutuntien aikana.
2. Tupakointi. Kouluaikana tupakanpoltto on kielletty.
3. Purkan syönti kouluaikana kielletty.
4. Oppi- ja harjoitustunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksen mukaisesti.
5. Jokainen opiskelija on velvollinen pitämään koulualueen siistinä sekä
noudattamaan yleisiä hyviä tapoja.
6. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden
vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy
vahingonkorvauslain mukaan ( 412 / 74 ) mukaan.
7. Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen työturvallisuutta
koskevia ohjeita.
Hyvä oppilaitos on viihtyisä ja siellä vallitsee hyvä työjärjestys. Siellä opiskellaan. Jotta
edellä olevat asiat toteutuisivat, meidän on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä. Säännöt
sisältävät opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija on näiden sääntöjen alainen
koko sen ajan, jonka hän opiskelee oppilaitoksessa. Hyvä käytös on ammattitaitoasi.
Kohteliaisuuteen kuuluu pienten palvelusten tekeminen aina, kun se on mahdollista.
Neuvo ja ohjaa asiakkaita ja vierailijoita.
Luo kohteliaisuudesta tottumus:
• Huomenta, päivää, näkemiin
• Kiitos, ole hyvä
• Teitittele asiakkaita
• Anteeksi ja ystävällinen hymy ei maksa mitään, mutta antavat
kaikille hyvän mielen.
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KOSMETOLOGIEN EETTISET OHJEET

Kosmetologi
-

kunnioittaa asiakkaan yksilöllisyyttä ja ihmisarvoa
kohtelee kaikkia asiakkaita tasa-arvoisesti
toimii aina asiakkaan parhaaksi, yhteistyössä hänen kanssaan
on rehellinen ja pitää asiakassuhteen luottamuksellisena
on palvelualtis ja tarjoaa korkealaatuista palvelua
arvostaa omaa ammattitaitoaan ja kehittää sitä
kannustaa asiakkaita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen
tuntee vastuunsa ja ohjaa tarvittaessa asiakkaan muiden asiantuntijoiden luo
toimii aseptiikan ohjeiden mukaan
ottaa työssään huomioon kestävän kehityksen
toimii terveellä kilpailupohjalla ja on valmis yhteistoimintaan
hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteet tinkimättä

ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT
Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa
oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän
muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja
kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät
kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla
opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja
työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös
suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen
opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille
aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen
oppimisen avaintaidoiksi.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon
osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava
elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen
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oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö,
ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky.

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat
1. oppiminen ja ongelmanratkaisu
2. vuorovaikutus ja yhteistyö
3. ammattietiikka
4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky
5. aloitekyky ja yrittäjyys
6. kestävä kehitys
7. estetiikka
8. viestintä ja mediaosaaminen
9. matematiikka ja luonnontieteet
10. teknologia ja tietotekniikka
11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

JATKO-OPINTOKELPOISUUS
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 §:n mukaan ammatilliset perustutkinnot
antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMINEN
Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu
osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon
osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja
opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on
tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen
päätöksen arvioinnista vahvistaa tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa,
kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu
hyväksytysti.

NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET
Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä
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muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa
vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja
ammattitaidon osoittamistavat.
Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta
työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa
määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin,
toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin
sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset
valmiudet.
Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin
kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä
huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia
asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa
määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän
suorituksen laadullisen ja määrällisen tason.
Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä
tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä
ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka
tutkintosuoritusta
voidaan
tarvittaessa
täydentää,
jotta
kaikki
ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA
Hämeen Kosmetologikoulu huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan
koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen sekä tarvittavan ammattitaidon
hankkimisen henkilökohtaistamisesta.

AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTÖTUTKINNOSSA
Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten
tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko.
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään
tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää
monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden
menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan
huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta
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osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden
ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle
tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin
osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee
tutkintotoimikunta.
Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin
dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät
kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan
tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittajalle on
annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Hämeen Kosmetologikoulu laatii
arvioinnin kohteena olevan kauneudenhoitoalan perustutkinnon osan suorittamisesta
arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle tämän
jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen
arvioinnista tekee Kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunta.

ARVIOIJAT
Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito
ko. näyttötutkinnon alalta. Kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunta ja Hämeen
Kosmetologikoulu sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa.

ARVIOINNIN OIKAISU
Tutkinnon suorittaja voi lainsäädännön mukaisen 14 vrk:n määräajan puitteissa
pyytää arvioinnin oikaisua Kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnalta, jonka
toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö
osoitetaan
Kauneudenhoitoalan
tutkintotoimikunnalle.
Kauneudenhoitoalan
tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin.
Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun Kauneudenhoitoalan
tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

TODISTUKSET
Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa
kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunta. Opintosuoritusotteen valmistavaasta
koulutuksesta antaa Hämeen Kosmetologikoulu. Opetushallitus on antanut
määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista.
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Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun
näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen
tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat kauneudenhoitoalan
tutkintotoimikunnan edustaja ja Hämeen Kosmetologikoulun edustaja.
Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon
suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon
suorittamisesta. Hämeen Kosmetologikoulu voi hankkia ja allekirjoittaa ammattikirjan.
Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen.

NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS
Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista
koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan
koulutuksen yhteydessä. Hämeen Kosmetologikoulu päättää näyttötutkintoon
valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä kauneudenhoitoalan tutkinnon
perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet jäsennetään tutkinnon osien
mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana
koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa
näyttötutkinto.

TYÖSSÄOPPIMINEN JA TYÖTURVALLISUUS
Sen lisäksi, mitä asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (A 811/1998, 5 §, VNA
muutos 603/2005, 3 ja 5 §) on säädetty, tulee työssäoppimisessa noudattaa seuraavaa:
Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto,
jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on
aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.
Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja
monipuolisia
Kauneuskeskus Meicos ja Hämeen Kosmetologikoulun yhteistyöllä varmistetaan
työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja
ajantasaisuus. Hämeen Kosmetologikoulun vastuulla on huolehtia, että toimijoilla on
yhteinen käsitys työssäoppimisen järjestämisestä. Hämeen Kosmetologikoulun tulee
huolehtia, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja opetusta työssäoppimisen aikana ja
että opettajilla ja muulla henkilöstöllä on edellytykset yhteistyölle työelämän kanssa.
Koulutuksen järjestäjän ja opettajien tulee yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa
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varmistaa työssäoppimisen laatu, jotta opiskelija saavuttaa tutkinnon perusteiden
ammattitaitovaatimukset.
Työssäoppimisen toteutuksesta vastaa Hämeen Kosmetologikoulu. Toteutukseen
sisältyy suunnittelua, opiskelijan ohjausta ja arviointia. Lisäksi Hämeen
Kosmetologikoulun tehtävänä on huolehtia opettajien työelämäosaamisesta ja
kouluttamisesta sekä työpaikkaohjaajien kouluttamisesta. Työpaikalla kiinnitetään
erityistä huomiota opiskelijan ohjaukseen.
Työssäoppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä
hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjakson aikana
opiskelija on oikeutettu saamaan opintotuen ja opintososiaaliset edut niistä erikseen
annettujen ohjeiden mukaan. Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta koulutuksesta (L
630/1998, 19 §, 28 §) ja voimassa olevissa työturvallisuussäädöksissä on säädetty,
työturvallisuusasioissa noudatetaan seuraavaa:
Sopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä
koulutuksesta on kirjattava turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin
liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantaja ja
koulutuksenjärjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset tehdä ko.
työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen.
Hämeen Kosmetologikouluun sovelletaan työturvallisuuslain 4 §:n 1 momentin
mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksen
hoitolassa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla.

TUTKINTORAKENNE
Ihon hoito
Ihonhoidon ohjaus
Ehostus
Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta
Kosmetologin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat
-

Täydentävät ihon hoidot

Kauneudenhoidon ja tuoteneuvoonnan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat
-

kauneudenhoito ja tuoteneuvonta

Valinnaiset tutkinnon osat
- Kylpylähoidot
- Erikoisehostus
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IHON HOITO

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa
• tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen ihon hoitoja käyttäen
apuna tietoja ihon rakenteesta ja toiminnasta, ihomuutoksista, ihotaudeista, tukija liikuntaelimistön normaalista rakenteesta sekä elimistön toiminnasta
• tehdä asiakkaan kasvoille, kaulalle ja rinnan yläosalle alkupuhdistuksen,
kuorinnan, ihon lämmityksen, epäpuhtauksien poiston, ihon desinfioinnin,
klassisen hieronnan ja naamion
• poistaa iholta komedoja, pusteleita ja miliumeja
• kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvohoitoja vähintään
kahdella hoitosarjalla
• tehdä asiakkaille jalka- ja käsihoitoja, kuten hoitaa kynsiä ja kynsinauhoja,
poistaa ihosta sarveistumia ja känsiä veitsellä, hoitaa maseraatiota ja pykimiä,
tehdä klassisen hieronnan, lakata ja koristella kynnet
• kertoa erilaisista käsien ja jalkojen ihon hoitosarjoista ja tehdä hoitoja vähintään
kahdella käsien ja kahdella jalkojen hoitoon käytettävällä hoitosarjalla
• tunnistaa vartalolle tyypilliset ihomuutokset kuten kosmeettisen selluliitin,
rasvakertymät ja venymäjäljet
• tehdä asiakkaan vartalolle kuivaharjauksen ja klassisen hieronnan
• käyttää klassisen hieronnan perusotteita ja soveltaa niitä kehon eri alueille
• kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalohoitoja vähintään
kahdella hoitosarjalla
• käyttää tietoa ihmisen solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteesta
ja toiminnasta sekä niiden merkityksestä koko elimistölle
• tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä niiden
merkityksen tuotteessa ja vaikutusmahdollisuuden ihoon
• tunnistaa yleisimmät ihoa allergisoivat ainesosat
• ohjata asiakasta ihon hoidossa sekä myydä asiakkaalle ihon hoitoja ja
ihonhoitotuotteita
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
• hyödyntää kauneudenhoidon historiaa ja perinteitä sekä seurata alan kehitystä
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
• arvioida työtään ja sen tuloksia
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IHONHOIDON OHJAUS

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
• palvella asiakasta sekä yksilönä että ryhmässä
• ohjata asiakkaita ihonhoidossa ja ehostuksessa sekä tuotteiden ja
hoitopalveluiden käytössä
• analysoida asiakkaan ihon ja kehon tilaa ohjatessaan asiakasta ihon
hoidossa, suojauksessa ja terveyden ylläpitämisessä
• selvittää asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeet ja toiveet sekä ottaa ne
huomioon ohjauksen tai tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa
• esitellä ja myydä kauneudenhoitoalan palveluita ja tuotteita
• järjestää ja organisoida asiakastilaisuuksia
• hyödyntää mediaosaamista asiakkaita ohjatessaan
• käyttää hyväkseen tietoa erilaisista hoitomenetelmistä ja tuotteista
• käyttää apuna tietojaan hygieniasta, anatomiasta ja fysiologiasta sekä
ihotautien syntytavoista, ehkäisystä ja hoidosta
• keskustella asiakkaan kanssa yleisimmistä kauneuskirurgisista
toimenpiteistä
• arvioida yhdessä asiakkaansa kanssa ruokavalion monipuolisuutta ja
riittävyyttä
• ohjata asiakasta terveyttä edistävän liikunnan harrastamisessa
• arvostaa asiakkaiden mielipiteitä sekä auttaa asiakkaita ilmaisemaan
toiveensa
• noudattaa ammattietiikkaa
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa
• arvioida asiakkaiden ohjauksen ja järjestämiensä tilaisuuksien
onnistumista ja ottaa vastaan palautetta
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EHOSTUS

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa
• tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan ja kuvauksiin
• tehdä ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäyksiä, ripsipermanentteja,
kiinnittää irto- ja kestoripsiä sekä muotoilla kulmakarvoja
nyppimällä
• tehdä pohjameikin, silmä- ja huulimeikin ja kasvojen muodon
varjostuksen ja korostuksen
• peittää ehostuksella mustelmia, arpia, ihon värimuutoksia ja
ihotautien aiheuttamia muutoksia
• ottaa huomioon asiakkaan iän, kasvojen anatomisen rakenteen sekä
ihon, hiusten ja silmien värin
• ottaa huomioon asiakkaan ihotyypin, ihomuutokset sekä mahdolliset
ihotaudit ja allergiat
• tehdä ehostuksia kahdella ja kestovärjäyksiä yhdellä tuotesarjalla
• käyttää apuna ehostuksen suunnittelussa väri-, muoto- ja tyyliopin
perusteita
• valita ehostukseen tarkoituksenmukaiset työvälineet ja käyttää niitä
• huolehtia hygieniasta sekä puhdistaa, huoltaa ja desinfioida
työvälineensä
• ohjata asiakasta ehostuksessa sekä myydä asiakkaalle värjäys- ja
ehostuspalveluita sekä ehostustuotteita
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
• arvioida työtään ja sen tuloksia
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KAUNEUDENHOITOALAN YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon suorittaja osaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toimia erilaisissa työympäristöissä ja edistää toiminnallaan työyhteisön
työhyvinvointia
ottaa työssään huomioon yrityksen toimintatavoitteet sekä
työterveyteen, työturvallisuuteen ja työlainsäädäntöön liittyvät ohjeet
edistää toimintansa turvallisuutta ja vastuullisuutta työssään
ylläpitää terveellisiä elintapoja, yhteisönsä ihmissuhteita sekä toimintaja työkykyään
ylläpitää ergonomisen, terveellisen ja turvallisen työympäristön
tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
sekä ennakoida ja suojautua niiltä
asiakaslähtöiset toimintatavat yritystoiminnassa
ottaa huomioon yrityksen laatutavoitteet ja kestävän kehityksen
hinnoitella, markkinoida ja myydä asiakkaille yrityksen tarjoamia
palveluja ja tuotteita
arvioida vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan kauneudenhoitoalan
yrittäjänä ja suunnitella ammattialan yritystoimintaa
laatia yrityksen kannattavuuslaskelmia
edistää
toiminnallaan
yrityksen
tai
organisaation
kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta
arvioida
mahdollisuuksiaan
tuotteistaa
kauneudenhoitoalan
toimintamahdollisuuksia
verkostoitua eri asiantuntijoiden kanssa ja selvittää kansainvälisyyden
mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämiseksi
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KYLPYLÄHOIDOT

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kylpylähoitojen perinteitä ja historiaa ja on tutustunut niiden käsitteisiin,
hoitokulttuuriin sekä toimintaympäristöihin
tehdä asiakkaalle aromahieronnan, erilaisia kylpylähoitoja ja hierontoja
kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle, kuten esimerkiksi vesi, kylpy-, sauna-,
yrtti-, kivi-, lämpö- tai kylmähoitoja
kylpylähoitojen, hierontojen ja aromahieronnan hoitoaiheet ja vasta-aiheet
aromahieronnan, kylpylähoitojen ja hierontojen vaikutukset ihoon sekä
kehon toimintaan ja hyvinvointiin
tehdä kylpylähoitoja ja vähintään kahdella eri tuotesarjalla
suunnitella ja toteuttaa erilaisia kylpylähoitokokonaisuuksia
ohjata asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle
aromahierontoja, kylpylähoitoja ja hierontoja sekä ihonhoitotuotteita
arvioida työprosessiaan ja työnsä tuloksia
hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
edistää toiminnallaan kestävää kehitystä.
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KOSMETOLOGIN paikallisesti tarjoittava osaamisala, KOSMETOLOGI
TÄYDENTÄVÄT IHON HOIDOT

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
• tehdä asiakkaalle kasvojen, vartalon, käsien ja jalkojen täydentäviä ihon
hoitoja
• hyödyntää hoidoissa anatomian ja fysiologian tietoperustaa
• tehdä asiakkaalle hoitoja laitteilla, kuten esimerkiksi imeyttää hoitoaineita
ihoon, kiinteyttää ihoa ja lihaksia sekä tasapainottaa ja parantaa kudosten
toimintoja
• kertoa käyttämiensä laitteiden toimintaperiaatteet
• tehdä laitehoitoja kasvoille ja vartalolle vähintään kolmella eri tavoin
vaikuttavalla laitteella
• kertoa erilaisista kasvojen ihon hoitosarjoista ja tehdä kasvojen ihon
erikoishoitoja vähintään kolmella hoitosarjalla sekä ottaa huomioon kasvojen
ihon eri alueiden tarpeet, kuten suun- ja silmänympärysihon sekä kaulan
ihon
• tehdä erilaisia kasvojen ihon täydentäviä hoitoja, esimerkiksi
couperosaiholle, ikääntyvälle iholle ja pigmenttihäiriöihin
• kertoa erilaisista vartalon ihon hoitosarjoista ja tehdä vartalon hoitoja kehon
eri alueille, kuten rinnoille, reisille, vatsalle, pakaroille ja selälle, vähintään
kahdella hoitosarjalla
• tehdä vartalolle kuorinta- ja pakkaushoitoja
• tehdä käsille ja jaloille kuorinta- ja pakkaushoitoja sekä käyttää tarvittaessa
hoidossa apuna poraa
• poistaa ihokarvoja kasvoilta ja vartalolta käyttötavaltaan kahdella toisistaan
poikkeavalla
ammattimaisella
tuotteeseen
perustuvalla
karvanpoistomenetelmällä ja ajaa tarvittaessa parran
• tunnistaa yleisimmät kosmeettisissa valmisteissa käytetyt ainesosat sekä
niiden merkityksen tuotteessa ja vaikutuksen ihoon
• ohjata asiakasta ihon itsehoidossa sekä myydä asiakkaalle täydentäviä ihon
hoidon palveluita ja ihonhoitotuotteita
• hakea tarvittaessa lisätietoa, ohjausta ja ammatillista tukea
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
• arvioida työtään ja sen tuloksia
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KAUNEUDENHOIDOn JA TUOTENEUVONNAN OSAAMISALA,
KOSMETIIKKANEUVOJA
Kauneudenhoito ja tuoteneuvonta
Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
• ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja kauneuden hoidossa sekä myydä tuotteita
ja hoitoja
• vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja perustella myymiään tuotteita
• toimia tuote-esittelijänä ja kehittää myynti- ja markkinointiosaamistaan
• esiintyä erilaisissa työtilanteissa ja kehittää puhe- ja esiintymistaitojaan
• syventää ja laajentaa tuntemustaan kosmeettisista tuotteista ja niiden
ainesosista sekä niiden vaikutusmahdollisuuksista
• arvioida kosmetiikan turvallisuutta
• hyödyntää työssään tietämystään ihon hoitamisesta ja ehostuksesta
• seurata kauneuskulttuuria, muotia ja trendejä sekä soveltaa tietämystään
ohjaus- ja neuvontatyössään
• hyödyntää työssään erilaisia myynninedistämiskeinoja
• suunnitella ja toteuttaa somistuksia, kuten esimerkiksi esittelypöydän,
myyntihyllyjen tai näyteikkunan somistuksia
• hoitaa suhdetoimintaa eri sidosryhmiin
• markkinoida tuotteita ja osaamistaan eri kohderyhmille
• toimia erilaisissa työympäristöissä, kuten kosmetiikkateollisuudessa,
tuotekehittelyssä, maahantuonnissa, markkinoinnissa ja vähittäiskaupassa
• hyödyntää mediaa sekä tieto- ja viestintätekniikkaa työssään
• ottaa huomioon tulostavoitteet ja laatuvaatimukset
• seurata kosmetiikkaa koskevaa lainsäädäntöä ja kuluttajansuojalakia, toimia
niiden velvoittamalla tavalla ja arvioida niiden toteutumista
• ylläpitää työyhteisön hyvinvointia
• ylläpitää työkykyä ja -turvallisuutta
• edistää toiminnallaan kestävää kehitystä
• arvioida työtään ja sen tuloksia
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