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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.
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Hiusalan perustutkinto, (PK)
l	 parturi-kampaajan koulutusohjelma, 

parturi-kampaaja

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

Ammattitaito on pääasia
Hiusalan perustutkinnon koulutus tarjoaa laaja-alaiset 
ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Parturi-
kampaaja on luotettava ja yrittäjähenkisesti työskentele-
vä asiakaspalvelija sekä asiakkaan tarpeiden ja odotus-
ten tulkki.

Parturi-kampaaja
Parturi-kampaajan tehtä-
viin kuuluu hiusten ja hius-
pohjan hoitamista, hiusten 
leikkaamista ja partakäsit-
telyjä, kampausten ja ehos-
tusten tekemistä, hiusten 
värjäämistä ja permanenttikä-
sittelyjä. Lisäksi hänellä on hius- 
alan yrittäjyydessä ja yritystoi-
minnassa vaadittavaa osaamis-
ta ja hän kykenee huomiomaan 
asiakkaan yksilölliset tarpeet ja 
tyylin. 

Kädentaitojen ja 
trendien moniosaaja
Parturi-kampaaja palvelee asi-
akkaita erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa asiantuntevas-
ti ja asiakkaan tarpeista lähti-
en. Laadukas hiusalan työ vaatii 
kädentaitojen lisäksi tietoa kos-
meettisista aineista ja tuotteis-
ta, monipuolista työmenetelmi-
en hallintaa ja alalla käytettävi-
en laitteiden tuntemusta.

Ohjatessaan asiakasta parturi-
kampaaja ottaa huomioon mm. 
ajankohtaisen muodin ja asiak-
kaalle sopivia tyylisuuntauksia. 
Parturi-kampaaja seuraa jat-
kuvasti alan kotimaista ja kan-
sainvälistä kehitystä sekä har-
jaannuttaa ja kehittää ammat-
titaitoaan.

Luontevasti lähellä 
ihmistä

Parturi-kampaajan työ on ih-
misläheisyydessään monipuo-
linen mutta haastava. Sujuvi-
en saksikäsien lisäksi tarvitaan 
herkkyyttä tulkita asiakkaiden 
toiveita ja odotuksia. Nopean 
ja loogisen hahmottamiskyvyn 
avulla hän pystyy valitsemaan 
asiakkaalle sopivat hiustenleik-
kaus- ja hoitovaihtoehdot. Am-
mattilainen on työssään hieno-
tunteinen ja noudattaa ammat-
tiinsa kuuluvaa etiikkaa, kuten 
asiakkaita koskevaa vaitiolovel-
vollisuutta. 

Parturi-kampaaja on käden-
taitojen moniosaaja, jolta vaa-
ditaan yrittäjämäistä asennet-
ta, alan säädösten tuntemis-
ta, markkinoinnin perusteiden 
hallintaa sekä hyviä vuorovai-
kutustaitoja. Hänellä on valmi-
udet kehittyvän tieto- ja viestin-
tätekniikan käyttämiseen ja tie-
don hankkimiseen.

Tutkinto sisältää työssäoppi-
mista vähintään 20 opintoviik-
koa. Yrittäjyysopintoja on si-

sällytetty ammatilli-
siin tutkinnon osiin 
kymmenen opinto-

viikkoa.


