
IHON HOIDON OSAAMISALA 
Hius- ja kauneudenhoitoalan 
perustutkinto, 
kosmetiikkaneuvoja /
kosmetologi

Myllykyläntie, Loimaa
Koonnut, Novida kuvat: Seila Hoppendorff



Yhteisiä tiloja Novidassa



Perusopinnot sijoittuvat klo 8:15-16:00 välille. Ammatilliset aineet opiskellaan 

pääsääntöisesti Myllykyläntiellä Taika-kauneushoitolassa ja teorialuokassa, mutta 

esim. yto-aineet voivat sijoittua muualle koulun tiloihin. Lisäksi joskus opiskelu 

voidaan suorittaa tarvittaessa verkko-opintoina tai etätyöskentelynä.



Ihon hoidon osaamisala – KOSMETOLOGI

• Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja 

käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden 

käytössä. Kosmetologit työskentelevät kauneushoitoloissa, 

kylpylöissä, palvelutaloissa, kongressikeskuksissa ja hotelleissa, 

laivoilla tai tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla joko yrittäjinä tai 

työntekijöinä. Kosmetologit voivat työskennellä myös myynti- ja 

koulutustehtävissä.



Kauneuden teorialuokka



Työluokka / Kauneushoitola -Taika



Ihonhoidon osaamisala on ala, jossa
työskennellään hyvin lähellä ihmistä. 
Kosmetologilla tulee olla 
sosiaalisiataitoja, epaattisuutta ja 
sympaattisuutta… Omasta fyysisestä
ja henkisestä kunnosta tulee pitää
huolta.



Manikyyri eli Käsihoito

Kädet toimivat tärkeinä työvälineinä kosmetologille. Kosketus on lähes välttämätöntä jokaisessa
kosmeettisessa hoidossa. Kosmetologi käyttää myös laitteita kasvo- ja vartalohoidoissa sekä
käsi- ja jalkahoidoissa. Opiskelu aloitetaan usein opiskelemalla käsihoito teoriassa ja 
käytännössä. Jo muutaman harjoituskerran jälkeen, opittua lähdetään harjoittelemaan
asiakkaille.

Jalka- ja käsihoitopalvelut



Pedikyyri eli jalkahoito

Kuva: Katja Kangasvieri



Tutkinnonosa:
Myyntityö ja 
asiakaslähtöinen palvelu 
hius- ja 
kauneudenhoitoalalla

Kotihoito-ohjeita, 
tuoteneuvontaa sekä
tuotemyyntiä harjoitellaan
teoriassa ja käytännössä.

Tuotesarjaesittelyt antavat
kattavan käsityksen
erilaisten raaka-aineiden
vaikutuksista ihonhoidossa
sekä merkityksestä
tuotteessa.

Tiedätkö mitä tarkoittaa INCI? 
Entä mistä tuotteesta voi olla 
kyse, kun inci:ssä lukee:
NEOPENTYL GLYCOL 
DICAPRYLATE/DICAPRATE, 
TRIMETHYLOLPROPANE TRIISOSTEARATE, 
DIMETHICONE, CERA MICROCRISTALLINA 
(MICROCRYSTALLINE WAX), 
POLYETHYLENE, POLYBUTENE, 
DIMETHICONE CROSSPOLYMER, SILICA, 
MICA, DICALCIUM PHOSPHATE, ETHYL 
VANILLIN, CARTHAMUS TINCTORIUS 
(SAFFLOWER) SEED OIL, ZEA MAYS (CORN) 
OIL, CARICA PAPAYA (PAPAYA) FRUIT 
EXTRACT, ORCHIS MASCULA FLOWER 
EXTRACT, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-
BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, TIN 
OXIDE, BHT, TOCOPHERYL ACETATE.



Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut

Jokainen opiskelija ottaa vuorollaan asiakkaita vastaan Taika-kauneushoitolan
aulassa, hoitaa puhelimitse ajanvarauksia sekä opettelee maksupäätelaitteen käyttöä
ja käteiskassan sekä sähköisen ajanvarauksen hallintaa.

Odotustila asiakkaille

Kassa- ja ajanvarauspiste



Kasvohoitopalvelut



Vartalohoito- ja kylpylähoitopalvelut

Opinnot sisältävät mm. kokovartalo-, aroma- ja kuumakivihierontaa. Laitehoitoja
vartalolle ja kehon toiminnan opiskelua. Luokkakaverit toimivat aluksi toistensa
malleina, mutta pian hoitokokonaisuuksia lähdetään harjoittelemaan asiakkaille.

Kuva: PixabayKuva: Pixabay



“Puhtaus on puoli ruokaa”

Välinehuolto kuuluu hoitolatyöskentelyyn: kaikki välineet ja tarvikkeet tulee

puhdistaa oikeaoppisesti. Erilaisia desinfiointimenetelmiä käytetään takaamaan

puhtaat instrumentit. 

Pinnat ja tekstiilit huolletaan säännöllisesti. 



Teoriaopiskelu:

Kaikkiin tutkinnon osa-alueisiin kuuluu teoriaopiskelua koulussa ja kotona. Ihmisen
anatomia sekä fysiologia on pohjana monelle opeteltavalle asialle.



Ehostus on yksi pieni
osa opiskelua: mm. 
muoto- ja värioppi
kuuluvat siihen.

Ehostuspalvelut



NOJAUDU NOVIDAAN
Hakeudu meille opintopolun kautta ja opiskele ihon hoidon ammattilaiseksi

Tervetuloa!
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