Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto kampaaja, kosmetologi
Palvelualat

Onko unelma-ammattisi kauneuden ja hyvinvoinnin parissa?
Kosmetologina hoidat, neuvot ja ohjeistat asiakasta kokonaisvaltaisesti ihonhoidossa. Kohtaat työssäsi ihmisiä erilaisissa
asiakaspalvelutilanteissa. Tunnet kauneudenhoitoalan tuotteet ja palvelut, ja osaat ehostaa asiakkaita arkeen ja juhlaan.
Kampaajana leikkaat, värjäät ja hoidat hiuksia, teet rakennekäsittelyjä ja kampauksia niin arkeen kuin juhlaan. Tunnet tuotteet ja palvelut,
joita myyt asiakkaille. Osaat neuvoa hiustuotteiden käytössä ja valinnassa sekä hiusten hoitamisessa ja muotoilussa.
Keudassa opiskelu on käytännönläheistä ja asiakaspalvelulähtöistä. Saat käyttöösi nykyaikaiset laitteet ja ammattilaisille tarkoitetut
tuotesarjat. Opintojen aikana sinua tuetaan ja valmennetaan yrittäjyyteen mm. harjoitusyrityksen kautta. Pääset mukaan alan messuille,
tutustumaan maahantuojiin, yritysvierailuille sekä osallistumaan alan kilpailuihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
Yrittäjämäinen asenne
Itsenäinen ja vastuullinen työote

Työllistyminen
Kosmetologina voit työskennellä erilaisissa kauneushoitolaympäristöissä esim. risteilyaluksilla, kylpylöissä, tavaratalon
kosmetiikkaosastolla, kosmetiikkaliikkeissä sekä kosmetiikan maahantuonnin ja jakelun tehtävissä. Oma vuokratuolipaikka yrityksessä on
yleinen työllistymismuoto.
Kampaajana voit työskennellä parturi-kampaajan tehtävissä risteilyaluksilla, kylpylöissä, tavarataloissa, perinteisissä parturi-kampaamoissa,
sairaaloissa, palvelutaloissa tai hiusalan tuotteiden myynnin, maahantuonnin ja jakelun parissa. Oma vuokratuolipaikka yrityksessä on
yleinen työllistymismuoto.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Valitse joko "Hakulomake" tai "Hakulomake
oppisopimukseen" sen mukaan, kumpaan toteutustapaan haet.
Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse
Jos haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi
kutsun osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin
hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on 18.2.-10.3.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Tutustumispäivät
Tuusula Kirkkotie
5.11.2019 klo 13-14
20.11.2019 klo 9-14
3.12.2019 klo 13-14
11.2.2020 klo 13-14
Ilmoittautuminen Kirkkotien pajapäiviin aukeaa pian PopUp-koulun kautta tästä linkistä.
Lisätiedot: paivi.nevalainen@keuda.fi tai outi.kari@keuda.fi)
Muut Keudan avoimet ovet ja yleiset koulutusinfot löydät täältä.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon voi suorittaa joko ilta-monimuotokoulutuksena tai päiväkoulutuksena. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös koulutustai oppisopimuksella.

Toteutusvaihtoehdot
Päiväkoulutus toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut
valitaan opiskelijaksi.
Ilta-monimuotokoulutus
Monimuotokoulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, etätehtäviä, verkko-opintoja ja ilta-aikaan tapahtuvaa lähiopetusta
oppilaitoksessa. Lähiopetusta on kolmena iltana viikossa klo 16.30-20.30 (ma, ti, ke). Opiskelu kestää noin kaksi vuotta tai henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan. Monimuotokoulutus sopii erityisesti hakijoille, joilla on entuudestaan kosmetologin tai parturi-kampaajan tutkinto
(parturi-kampaajasta kosmetologiksi tai toisinpäin), mutta myös muille toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Opiskelun aloitusajankohta
sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon
osiin (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Monimuotokoulutuksessa on eduksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta. Kustannuksia tulee työvälineistä:
Ihon hoidon osaamisala:
Oppikirjat (Ehostus ja Ihonhoito -kirjat) n. 100 €
Työvälineet (jalkahoitovälineet, ehostus- ja ihonhoitovälineet), työasu ja työjalkineet: n. 500 €
Opintomatkojen matkakulut
Kampaajatyön osaamisala:
Oppikirjat (Hiukset -kirja, Taina Luoma, Marjo Oksman) n. 35 €
Työvälineet, työasu ja työjalkineet: aloittaessaan hiusalan opiskelun, opiskelija tarvitsee alan työvälineet n. 600€, sekä työkengät n.
50€
Opintomatkojen matkakulut
Jos ihon hoidon opiskelija ottaa tutkinnon osia kampaajatyöstä tai päinvastoin, opiskelija hankkii lisää työvälineitä.
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa,
koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa
perustutkinnoissa.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa
sinua kohti työelämää.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt
Opinto-ohjaaja
Päivi Nevalainen
050 441 9928
paivi.nevalainen@keuda.fi

