Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
kosmetologi
Laajuus: 180 osaamispistettä (osp)
Tutkinto: Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Tutkintonimike: Kosmetologi
Koulutusalat: Palvelualat
Osaamisalat: Ihon hoidon osaamisala
Koulutus alkaa: 04.08.2022

Oletko kiinnostunut kauneudesta ja ihon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista? Kosmetologin
työssä tuotat asiakkaille hyvää oloa ja sitä kautta iloa. Kauneudenhoitoalan ammattilaisena
osaat tehdä asiakkaille kasvo-, käsi- ja jalkahoitoja sekä opastaa asiakkaita
ihonhoitotuotteiden käytössä.

Kenelle tarkoitettu
Alalla työskentely edellyttää reipasta, oma-aloitteista ja positiivista asennetta sekä kykyä
tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Tätä työtä tehdään omalla
persoonalla.
Kenelle tarkoitettu
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Kyseessä kevään 2022 yhteishaun koulutus.
Koulutuspaikkojen määrä: 22
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022.
Osaamisalavalinta tehdään opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä, katso kohta
"Hakeutuminen".

Yhteiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat, joiden kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä (osp), sisältyvät
kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia (26 osp) että valinnaisia (9 osp)
osaamistavoitteita.
Pakolliset osaamistavoitteet (26 osp) muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
Valinnaisia osa-alueita tulee valita yhteensä 9 osp. Voit valita valinnaiset osaamistavoitteet
vapaasti yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta.
Yhteishaun ryhmissä opiskellaan yhteiset tutkinnon osat pajoissa. Opiskelu tapahtuu
pääsääntöisesti tietokoneella, mutta pajassa käytetään myös kirjoja ja muuta materiaalia
oppimiseen. Yhdessä pajassa on opiskelijoita eri tutkinnoista.
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Jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti yhteiset tutkinnon
osat verkko-opintoina.

Koulutuksen rakenne
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, ihon hoidon osaamisala
Tutkinnon yleinen osaaminen
Opintoihin orientoituminen -rastipassi
Pakolliset tutkinnon osat (70 osp)
Jalka- ja käsihoitopalvelut

20 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille käsihoitoja
- tehdä asiakkaille jalkahoitoja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Käsihoidot
Jalkahoidot
Jalka- ja käsihoitojen harjoittaminen työelämässä
Kasvohoitopalvelut
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35 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille kasvohoitoja
- värjätä asiakkaille ripsiä ja kulmakarvoja sekä muotoilla kulmakarvoja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Kasvojen ihon hoito
Laitehoidot kasvojen ihon hoidossa
Ripsien ja kulmakarvojen kestovärjäys
Kasvohoitojen harjoittaminen työelämässä
Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- palvella asiakkaita erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja myydä yrityksen tuotteita ja
palveluja
- järjestää asiakastilaisuuden
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Myynnin ja asiakaspalvelun perusteet
Asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
Asiakastilaisuuden järjestäminen
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Valinnaiset tutkinnon osat 1 (15 - 50 osp)
Ehostuspalvelut

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä ehostuksia eri-ikäisille asiakkaille eri tilanteisiin
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Perusehostus
Ehostuksien harjoittaminen työelämässä
Vartalohoitopalvelut

20 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille vartalohoitoja
- poistaa asiakkailta ihokarvoja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Vartalon ihon hoito
Laitehoidot vartalon ihon hoidossa
Ihokarvojen poisto
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Vartalohoitojen harjoittaminen työelämässä
Yritystoiminnan suunnittelu

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
- etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
- kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
- verkostoitua sidosryhmien kanssa
- laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.!
Liiketoimintasuunnitelma
Valinnaiset tutkinnon osat 2 (25 - 60 osp)
Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille hiusten ja hiuspohjan hoitoja sekä hiuspohjan hierontoja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut

25 osaamispistettä (osp)
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Opiskelija osaa
- toimia tuote-esittelijänä, myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluja sekä ohjata
asiakkaita ihon, hiusten ja kauneuden hoidossa
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Kampaajapalvelut

25 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla
- tehdä asiakkaille kampauksia föönaus-, rauta-, rullakampaus- ja letitystekniikoilla
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Kauneudenhoitopalvelut moniammatillisessa yhteistyössä

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille ihon kosmeettisia hoitoja ja kasvojen lymfahierontoja moniammatillisessa
yhteistyössä
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
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Lymfahieronta
Jalkojen kevennystuotteet
Kylpylähoitopalvelut

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille erilaisia kylpylähoitoja ja hierontoja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Aromahieronta
Kuumakivihieronta
Kylpylähoitokokonaisuudet
Kylpylähoitojen harjoittaminen työelämässä
Parturipalvelut

25 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia parturitekniikoilla
- tehdä asiakkaille partakäsittelyjä
- tehdä asiakkaille kampauksia föönaus- ja rautatekniikoilla
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ-ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
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Rakennekäsittelypalvelut

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille rakennekäsittelypalveluja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Värjäyspalvelut

20 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- tehdä asiakkaille värjäyskäsittelyjä
- värjätä asiakkaiden ripsiä ja kulmakarvoja sekä muotoilla kulmakarvoja
- toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteessa ja työyhteisön jäsenenä
- noudattaa työssään työ- ja asiakasturvallisuutta
- arvioida omaa toimintaansa.!
Yrityksessä toimiminen

15 osaamispistettä (osp)
Opiskelija osaa
- suunnitella yrityksen liiketoimintaa
- rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
- harjoittaa yritystoimintaa
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- arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.!
Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan harjoittaminen
Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai
erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)

Hakeutuminen
Hakeutuminen tapahtuu hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon.

Valittavana on seuraavat osaamisalat:
- ihon hoidon osaamisalan (kosmetologi)
- kampaajatyön osaamisalan (kampaaja)*
- parturityön osaamisalan (parturi)*

* Mikäli valitset kampaaja- tai parturityön osaamisalan, voit halutessasi valita opintojen
aikana suoritettavat tutkinnon osat niin, että voit valmistuttuasi käyttää sekä parturin että
kampaajan nimikettä.

Osaamisalavalinta tehdään opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä Hyrian Wilmassa. Ihon
hoidon osaamisalassa on 22 opiskelupaikkaa ja kampaajatyössä + parturityössä yhteensä
22 opiskelupaikkaa. Mikäli osaamisalaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, valinta
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tehdään yhteishaun pistemäärän perusteella. Korkeammalla pistemäärällä valittu pääsee
valitsemaan osaamisalan ensimmäisenä.

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
Oppivelvollisuuden lain piirissä olevat opiskelijat
Koulutus on maksuton oppivelvollisuuslakia koskeville opiskelijoille sen kalenterivuoden
loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee seuraavia:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppivelvollisuuslaki koskee pääosin vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.
Oppivelvollisuuslaista voi lukea lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
Muut opiskelijat
Myös muille opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua
kuitenkin seuraavista:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
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Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen sisältöä, siirtää koulutuksen ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen
jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tälläisiin töihin voit päästä
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Kosmetologit työskentelevät kauneushoitoloissa, kylpylöissä, palvelutaloissa,
kongressikeskuksissa ja hotelleissa, laivoilla tai tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla joko
yrittäjinä tai työntekijöinä.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
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