
 
 
 
 
 
Parturi, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 
maahanmuuttajille, 29.11.2018 alkaen, 
oppisopimus- tai päivä-/monimuotokoulutus 
 
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille hakijoille, jotka työskentelevät 
hiusalalla. 
 
Parturilla on ammattitaitoa tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia ja kampauksia 
parturityötekniikoilla. Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa. 
Valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija voi opiskella esim. hiusten ja hiuspojan 
hoitopalveluita, hiusten rakennekäsittely- ja värjäyspalveluita. Parturit työskentelevät 
partureissa tai parturi-kampaamoissa joko yrittäjinä tai työntekijöinä. 
 
Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla päivä-/monimuotokoulutukseen tai 
solmimalla oppisopimuksen 
 
VALINTAPERUSTEET 

- Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii 
itse ennen opiskelun aloittamista 

- Valintatilaisuuden ja haastattelun tulokset 
- Soveltuvuus alalle: Aiempi hiusalan kokemus ja osaaminen. Mm. allergiat 

ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat valintaa rajoittavia tekijöitä. 
- Motivaatio 
- Koulutuksen tarve 
- Edellytykset opiskeluun: mm. riittävät opiskelutaidot, sitoutuminen ja 

tutkinnon suorittamisen edellyttämä riittävä suomen kielen taito. 
 
TUTKINNON MUODOSTUMINEN 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon laajuus on 180 
osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 
osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy kaksi 
pakollista tutkinnon osaa: Parturipalvelut (25osp) ja Myyntityö ja 
asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla (15osp). 
Valinnaiset tutkinnon osat mahdollistavat erilaiset opintopolut. Valinnaisina 
tutkinnon osina voi valita esim. hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut, 
rakennekäsittelypalvelut, värjäyspalvelut tai yritystoiminnan 
suunnittelu. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa 
eperusteet.opintopolku.fi. 
 

OSAAMISEN HANKKIMINEN JA NÄYTTÄMINEN 
Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä 
puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla 
oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työelämässä oppimiseen 
oppilaitoksessa ja työelämässä. Osaaminen osoitetaan näytöissä. 

 
 



KOULUTUKSEN KESTO JA TOTEUTUS 
Koulutuksen kesto 29.11.2018–7.5.2021. 

Lähipäivät 29.11. ja 12.–14.12. sekä 19.12.2018. Vuoden 2019 alusta 
lähtien lähipäivä on keskiviikkoisin. Muut viikonpäivät ovat työpaikalla 
tapahtuvaa oppimista (oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena). 

HINTA JA TUET 
Päivä-/monimuotokoulutus 
Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee oppimateriaalista ja 
henkilökohtaisista työvälineistä, yhteensä noin 500 €. 

Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELA:n opintotukea tai 
Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi 
tiedustella TE-toimistosta. 

Oppisopimuskoulutus 
Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Kuluja tulee 
oppimateriaalista ja henkilökohtaisista työvälineistä, yhteensä noin 500 €. 

Oppisopimusopiskelija on sivutoiminen opiskelija, joten opiskelu ei oikeuta 
opintososiaalisiin etuuksiin. Kysy tukimahdollisuuksista lisää 
oppisopimustoimistosta. 

PAIKKA Turun ammatti-instituutti, Aninkaistenkatu 7, Turku 

HAKUOHJE 
Hakuaika päättyy 22.11.2018. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä 
sähköinen hakulomake osoitteessa www.turkuai.fi/jatkuva_haku. 
Hakulomakkeen perusteella kutsutaan (n. 25 hakijaa) valintatilaisuuteen ja 
henkilökohtaiseen haastatteluun. 

Valintatilaisuus ja haastattelu torstaina 29.11.2018 klo 8-16 Turun 
ammatti-instituutissa, Aninkaisten koulutalossa (Aninkaistenkatu 7). 
Tilaisuuteen lähetetään sähköpostikutsu. 

Opiskelijat valitaan valintaperusteet täyttävistä hakijoista. Valinnoista 
ilmoitetaan kaikille hakijoille viikolla 49. 

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen 
oppisopimustoimiston kautta. 

Lisätietoja oppisopimuksen solmimisesta: 
Turun oppisopimustoimisto 
Yliopistonkatu 31 4.krs 
20100 TURKU 
puh. 02 2633 4900 
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30. 

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA 
Tiimivastaava Silja Veijalainen, puh. 044 907 3923 tai silja.veijalainen@turku.fi 
Suomen kielen opettaja Eeva Hallivuori, puh. 040 680 4326 tai eeva.hallivuori@turku.fi 


