
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN 
PERUSTUTKINTO
Ammattiopisto Lappia
Meripuistokatu 21, Kemi

Hiusala
• KAMPAAJA, kampaajatyön osaamisala
• PARTURI, parturityön osaamisala
Kauneudenhoitoala
• KOSMETOLOGI, ihonhoidon osaamisala



Kampaaja, Parturi
• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla

on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius-
ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja.

• Kampaajat ja parturit ovat hiusten ja parran hoitamisen ja 
muotoilun sekä tyylinsuunnittelun asiantuntijoita.

• Työssään he tarvitsevat käden kordinaatiotaitoja sekä palvelu-
, ihmissuhde-, ja vuorovaikuttustaitoja.



KAMPAAJA, kampaajatyön osaamisala
Kampaajalla on ammattitaito tehdä
• hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla
• kampauksia erilaisilla tekniikoilla ja välineillä
• hiusten- ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä

• hiusten värjäyksiä monipuolisin tekniikoin
• rakenne- eli kihartamiskäsittelyjä
• palvelujen ja tuotteiden myyntityötä

• Kampaajat työskentelevät parturi-
kampaamoissa joko yrittäjinä tai työntekijöinä
• He voivat toimia myös tuotemyynti-
ja koulutustehtävissä maahantuojien ja tavaratalojen

palveluksessa.



PARTURI, parturityön osaamisala

Parturilla on ammattitaito tehdä
• hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla ja kampauksia
• hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyjä
• yksilöllisiä parranmuotoiluja ja parranajoja
• hiusten ja parran värjäyksiä monipuolisin tekniikoin
• tuki- ja rakennekäsittelyjä hiuksiin
• palvelujen ja tuotteiden myyntityötä

• Parturit työskentelevät parturi-kampaamoissa joko yrittäjinä tai
työntekijöinä.

• He voivat toimia myös tuotemyynti-
ja koulutustehtävissä maahantuojien ja
tavaratalojen palveluksessa



Tutkinnon 
muodostuminen

Ammatillisia tutkinnonosia 145 osp:

Pakolliset 45 –85 osp:
• Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius-

ja kauneuden hoitoalalla 15 osp
• Kampaajapalvelut 25 osp

• Parturipalvelut 25 osp
• Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15osp



Valinnaiset 
tutkinnonsat 
50-80osp
Yleiset:

Juhla- ja teemakampauspalvelut 15 osp

• Värjäyspalvelut 20osp

• Rakennekäsittelypalvelut 15osp

• Ehostuspalvelut 15 osp

Muut vaihtoehdot:

• Yritystoiminnan suunnittelu 15osp

• Huippuosaajana toimiminen 15 osp

• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

• Yrityksessä toimiminen 15 osp

• Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp

• Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen
15 osp



Kauneudenhoitoalalta valinnaiset:

• Jalka- ja käsihoitopalvelut 20 osp
• Vartalohoitopalvelut 20 osp
• Kylpylähoitopalvelut 15 osp

Oppilaitoskohtaiset valinnaiset:

• Hiuslisäpalvelut 5 osp
• Ekologiset hiusten hoito- ja värjäyspalvelut 10 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp



Kampaaja, Parturi 1. esimerkki
Ammatillisia tutkinnonosia 145 osp:

Pakolliset 45 –85 osp:
• Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius-ja kauneuden hoitoalalla 15 osp
• Kampaajapalvelut 25 osp
• Parturipalvelut 25 osp
• Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15osp

1. ja 2. Valinnaiset 50-80osp:
• Juhla- ja teemakampauspalvelut 15 osp
• Värjäyspalvelut 20osp
• Rakennekäsittelypalvelut 15osp / Ehostuspalvelut 15osp (>jos opiskelija valitsee jomman k
umman eikä molempia> lisäksi opilaitokskohtaiset)

Kauneudenhoitoalalta valinnainen:
• Jalka- ja käsihoitopalvelut 20 osp
• Vartalohoitopalvelut 20 osp
• Kylpylähoitopalvelut 15 osp

Oppilaitoskohtaiset valinnaiset:
• Hiuslisäpalvelut 5 osp
• Ekologiset hiusten hoito- ja värjäyspalvelut 10 osp



Kampaaja (2.esimerkki)
Ammatillisia tutkinnonosia 145 osp:

Pakolliset 45 –85 osp:

-Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneuden hoitoalalla 15 osp

- Kampaajapalvelut 25 osp

- Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut 15osp

1. ja 2. Valinnaiset 50-80osp:

- Juhla- ja teemakampauspalvelut 15 osp

- Värjäyspalvelut 20osp

- Rakennekäsittelypalvelut 15osp

- Ehostuspalvelut 15 osp

Kauneudenhoitoalalta valinnainen (jokin näistä):

-Jalka-ja käsihoitopalvelut 20 osp / Vartalohoitopalvelut 20 osp / Kylpylähoitopalvelut 15 osp

Oppilaitoskohtaiset valinnaiset:

- Hiuslisäpalvelut 5 osp

- Ekologiset hiusten hoito- ja värjäyspalvelut 10 osp



TEO – työelämässä oppiminen

• Kaikkiin tutkinnonosiin kuuluu TEO-jakso
yrityksissä / Hiuspysäkillä

• Näyttö
- Aidossa asiakaspalvelutilanteessa työelämässä
- Arvioijina toimivat työelämän edustaja ja opettaja



Opintojen kesto

- n. 3 vuotta
- n. 2 vuotta> jos aiempi tutkinto
- ammattilukio n. 4,5 vuotta
- osatutkintotodistus esim. Parturipalvelut n. Vuosi
- oppisopimuskoulutus; yleensä opintoja oppilaitoksessa ensin 1-2 vuotta ja 
sen jälkeen oppisopimus> työelämä tarvitsee työntekijöitä



Opiskeluun liittyvät hankinnat

Oppivelvolliset saavat ilmaiseksi käyttöönsä:
• Työasun (housut, kengät, omakustanteiset)
• Työvälineet+säilytyslaukku
• 3 kirjaa

• (Ehostuspalvelut-
tutkinnonosan valinneet: kirja+silveltimet)

• Aikuiset hankkivat itse työasun, välineet, kirjat



Alalla tarvittavia ominaisuuksia

• Hyvät palvelu-, ihmissuhde-, ja vuorovaikutustaidot, luovuus, oma-
aloitteisuus, positiivinen asenne, motivaatio opiskeluun, kiinnostus alaa
kohtaan, muoti ja kauneus kiinnostavat, vastuullisuus, hyvät kädentaidot, 
omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Opiskelun esteenä voivat olla:
• Allergiat, kolmiulotteisten hahmottamisen ongelmat, värisokeus, fyysiset ja 

psyykkiset ongelmat



Linkkejä
Hiusalan esittelyvideo:
• https://www.youtube.com/watch?v=6JD1k37ssJ8
Hiuspysäkin esittelyvideo:
• https://palvelut.lappia.fi/palvelut-opiskelijatyona/hius-kauneus-ja-

hierontapysakit/
Uudet tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2022:
• https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7823344/t

iedot

https://www.youtube.com/watch?v=6JD1k37ssJ8
http://-https/palvelut.lappia.fi/palvelut-opiskelijatyona/hius-kauneus-ja-hierontapysakit/
https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7823344/tiedot
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