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Turun ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 ja 
nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000. 

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työskentely op-
pilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tarjoaa kiinnostavia 
oppimistilanteita sekä tiiviit yhteydet työelämään.

perustutkinto, 180 osp

www.turkuai.fi

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Maarit Vahti
puh. 044 907 3982 
maarit.vahti@turku.fi

Kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk
l	 kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi

Ammatti + yo-tutkinto
Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikilla aloil-
la. Lukioaineita haluavien opiskelijoiden valinta suoritetaan 
syksyllä opintojen alkaessa.

Hyvinvoinnin ammattilainen
Kauneudenhoitoalan ammatit ovat kädentaitoja vaativia 
palveluammatteja, joiden tehtävänä on edistää ja ylläpitää 
yksilön kauneutta, hyvinvointia ja terveyttä. Kauneudenhoi-
toalalla menestymiseen tarvitaan sosiaalista luonnetta se-
kä halua tehdä töitä ihmisten kanssa. Ystävällisyys, positii-
visuus ja asiakkaan aito kohtaaminen ovat ammattilaisen 
parhaita käyntikortteja. 

Kosmetologi
Kauneudenhoitoalan perustut-
kinnosta valmistuu kosmeto-
logeja, jotka ovat ihon hoidon, 
ihonhoidon ohjauksen ja neu-
vonnan, hieronnan ja ehostuk-
sen asiantuntijoita ja osaajia. 
Hoitotyössä suunnitellaan, to-
teutetaan, myydään ja markki-
noidaan asiakkaalle kasvojen, 
vartalon, jalkojen ja käsien hoi-
toja, sekä ehostuksia.

Kosmetologi ohjaa ja neuvoo 
asiakasta esimerkiksi värien 
käytössä, ihon ja kehon itse-
hoidossa sekä ihonhoitotuot-
teiden valinnassa ja käytössä. 
Kosmetologin työstä suurin osa 
tehdään käsin, mutta osa hoi-
doista tehdään erilaisia laitteita 
apuna käyttäen. Kosmetologin 
työhön kuuluu oleellisena osa-
na palvelukokonaisuuksien se-
kä kosmeettisten hoito- ja ehos-
tustuotteiden myynti ja mark-
kinointi.

Monipuolinen ja 
haastava ammatti
Kauneudenhoitoalalla työsken-
nellään usein läheisessä kon-
taktissa hyvin eri-ikäisten ja 
taustaltaan erilaisten asiakkai-
den kanssa, joten kosmetologi 
tarvitsee hyviä vuorovaikutus- ja 
asiakaspalvelutaitoja. Kosme-
tologina toimiminen edellyttää 
laajaa teoriatietoa mm. hygie-

niasta, ihmisen anatomiasta ja 
fysiologiasta, ihon rakenteesta 
ja toiminnasta sekä ihon saira-
uksista. Työ vaatii myös tietoa 
esimerkiksi kosmetiikan aines-
osista, kosmeettisista tuotteis-
ta, terveellisestä ravitsemuk-
sesta, erilaisista hoitomenetel-
mistä ja sähköopista.

Pahat käsi-ihottumat, hanka-
la astma, migreeni, selkävaivat 
sekä värinäön puutteellisuus 
saattavat vaikeuttaa opiskelua 
ja alalla työskentelyä.

Tuoreet eväät 
työmarkkinoille
Kosmetologi voi toimia mm. 
kauneushoitolassa, kylpylässä, 
kosmetiikkamyyjänä, tuote- tai 
laite-esittelijänä tai yrittäjänä. 
Tutkintoon kuuluu kymmenen 
opintoviikkoa yrittäjyysopintoja, 
joissa perehdytään mm. alan 
säädöksiin ja markkinoinnin 
perusteisiin.

Kosmetologin perustutkinnos-
ta valmistuva saa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden eli opintoja 
voi jatkaa ammattikorkeakou-
lussa tai yliopistossa.


