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Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudet paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat 
tutkinnon osat 10.12.2019 
 
 
 
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 
 
Aurinkosähköjärjestelmien toteutus 15 osp 
 

Pientuotantoenergian kasvu on voimakkainta tällä hetkellä aurinkosähkön mikrotuotannossa. 
Mikrotuotannolla tarkoitetaan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen kytkettyä sähköntuotantolaitosta, jonka 
ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kulutuskohteeseen. Tyypillisesti laitteistojen teho on muutamista 
kilowateista muutamiin kymmeniin kilowatteihin. Helsingin kaupunki on yksi suurista 
aurinkosähköjärjestelmien tilaajista kaupungin omiin kiinteistöihin. Helsingissä, metropolialueella ja 

Uudellamaalla on huomattava määrä kiinteistöjä (kerrostalot, omakotitalot jne.), joihin 
aurinkosähköjärjestelmät sopivat hyvin. Kaupungin omistama Helen on suuri toimija tällä 
energiatuotannon alueella ja näin kaupunki vastaa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomiin haasteisiin. Aurinkosähköenergian tuotantolaitteiston kysyntä kasvaa em. mukaan voimakkaasti 
ja samalla aurinkosähköjärjestelmien asentajatyövoiman kysyntä. Vain sertifioituasentajakoulutus takaa 
osaamisen ja asennustyön laadun. Sertifioituja asentajia Sähköinfon mukaan on tällä hetkellä <15 
asentajaa. Uuden tutkinnon osan toteutus on tarkoitus aloittaa syksyllä 2020 ja tavoitteena on kouluttaa 
uusia asentajia jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen. Tutkinnon osa koostuu aurinkoenergian 
hyödyntämiseen liittyvästä tiedosta, asennusten valmisteluun liittyvästä osaamisesta ja asennus- ja 
käyttöönotto-osaamisesta. 
 
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto  

 
Hius- ja kauneudenhoitoalalla ei aiemmin ole ollut paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia 
tutkinnon osia. Tutkintoon on tarkoitus nyt lisätä useita eri paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuvia tutkinnon osia, joiden tavoitteena on erityisesti tukea ja laajentaa alan opiskelijoiden 
osaamista työllistymisen edistämiseksi. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti erikoistuneita hius-ja 
kauneudenhoitoalan yrityksiä, jotka tavanomaisten hius- ja kauneudenhoitoalan palveluiden lisäksi 
tarjoavat erilaisia erikoispalveluja. Ehdotetuilla tutkinnon osilla vastataan yritysten tarvitsemiin 
eritysosaamisen tarpeisiin. Valtakunnalliset hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkinnon 
perusteet eivät tarjoa tätä erikoisosaamista. Stadin ao:ssa tutkinnon osia toteutetaan vain niissä 
tapauksissa, jos opiskelijalla on koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikka, joissa osaamista hankitaan 
tai oppilaitosmuotoista opetusta ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita on 15-20 henkilöä.  
 
Ekokampaamopalvelut 10-15 osp  

Ekokampaamopalvelut ovat tulleet vahvasti perinteisten hius- ja kauneudenhoitoalan palveluiden rinnalle 
ja niiden suosio kasvaa koko ajan. Ekokampaamopalvelut ovat vaihtoehto esimerkiksi PPD -allergikoille 
hiusten värjäämisessä. Ekokampaajapalveluita on voinut tähän asti opiskella vain maksullisena 
täydennyskoulutuksena. Stadin ammatti ja -aikuisopisto olisi edelläkävijä, jos näitä sisältöjä voisi opiskella 
jo perustutkinnon suorittamisen aikana.  Ekokampaamopalveluiden tutkinnon osan keskeisenä sisältönä 
ovat kasvivärjäykset ja luonnonmukaiset hiustenhoidot. Useiden alan opiskelijoiden tavoitteena on 
työllistyä ekokampaajaksi, joten tutkinnon osan tarjonta todennäköisesti herättää kiinnostusta myös 
uusissa hakijoissa. 
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Hiustenpidennykset 15 osp 

Hiustenpidennykset ovat yksi hius- ja kauneudenhoitoalan erikoistöistä. Niitä tarvitsevat asiakkaat, joiden 
oma hiuslaatu on jostain syystä heikko ja hiukset eivät kasva normaalia nopeutta. Koska asiakkaan omat 
hiukset ovat usein hennot, on oikeiden tekniikoiden hallinta erityisen tärkeää hiustenpidennyksiä 
tehtäessä. Tutkinnon osan keskeinen sisältö on hiuslisien tarkoitus ja materiaalit, pidennys- ja 
tuuhennustekniikat sekä tupeetekniikat. 
 

Erikoisparturipalvelut 15 osp 

Erikoisparturipalveluihin sisältyy mm. erilaisia kasvojen käsittelyjä, hiusten kestomuotoiluja, 
hiustatuointeja ja karvanpoistoja. Yritysmaailmassa alalla halutaan erilaisilla innovatiivisilla palveluilla 
erottautua kilpailijoista. Tutkinnon suorittanut, jolla on jo työhön hakeutuessaan erityisosaamista, lisää 
työllistymismahdollisuuksiaan. 
 

Etniset kampaamopalvelut 15 osp ja Etniset parturipalvelut 15 osp 

Pääkaupunkiseudulla hius- ja kauneudenhoitoalan asiakkaat ovat kotoisin useista eri maista ja edustavat 
monia eri kulttuureja. Kulttuurilliset, uskontoon liittyvät sekä erilaiseen hiuslaatuun liittyvät tekijät 
asettavat hiusalan palveluiden tarjonnalle suuria vaatimuksia. Useat Stadin ao:n opiskelijoista, ovat 
kiinnostuneita perustamaan yrityksen, jossa tarjotaan palveluja nimenomaisesti erityyppisille hiuksille ja 
erilaisia vaatimuksia asiakaspalvelulle asettaville asiakkaille.  
 

Customer service in English 5-15 osp ja Kundservice på svenska 5-15 osp 

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osasta haluamansa laajuuden vaihteluväliltä 5-15 osaamispistettä. 
Opiskelijan kanssa sovitaan tutkinnon osan alussa tavoitteena oleva laajuus, osaamisen hankkimisen ja 
osaamisen osoittamisen sisällöt ja tavat. Pääkaupunkiseudun jatkuva kansainvälistyminen edellyttää 
palveluammatissa vahvaa kieliosaamista. Tutkinnon osassa vahvistetaan kielitaitoa ammattialan 
näkökulmasta. Kokemus hius- ja kauneudenhoitoalalla on osoittanut, että hyvän asiakaspalveluosaamisen 
vieraalla kielellä omaavat opiskelijat työllistyvät helposti jo opintojen loppusuoralla.  
 

Miesten manikyyripalvelut 5 osp 

Miehet ovat entistä enemmän kiinnostuneita käsienhoidosta ja palvelun tarjoaminen madaltaa kynnystä 
sen ostamiseen. Hius- ja kauneudenhoitoalan palveluihin voidaan sisällyttää käsienhoito, jonka kiireinen 
mies mielellään ottaa, palvelumuotoilun mukaisesti yhdessä kokonaisvaltaisen hiustenmuotoilun kanssa. 
Tutkinnon osassa hankitaan osaamista käsien ja kynsien huoltoon. 

 

Kasvoalueen karvanpoisto 5 osp 

Asiakkaille tehtävä kasvojen alueen karvanpoisto soveltuu tarjottavaksi palveluksi sekä hius- ja 
kauneudenhoitoalan toimintaympäristössä. Se on palvelu, jota voidaan tarjota minkä tahansa käsittelyn 
yhteydessä, erityisesti ehostuspalvelun täydentävänä ja valmistavana käsittelynä. Tutkinnon osassa 
hankitaan osaamista karvan poistoon erilaisilla menetelmillä. 
 

Trendikkäät ehostuspalvelut 5 osp 

Ehostamisessa noudatetaan ajanmukaisia trendejä ja ehostamiseen vaikuttavat monet tekijät. Trendien 
seuraaminen on tärkeää, jotta palvelu on ajanmukaista. Trendinluojina toimivat mm. erilaisten 
ehostustuotteiden lanseeraajat, kauneusalan vaikuttajat ja bloggaajat. Ajanmukaisten ja trendikkäiden 
ehostuspalveluiden soveltaminen perusehostustekniikoihin ja niiden täydentäjinä on tärkeä osa 
nykyaikaista asiakkaan palvelua. Tutkinnon osassa hankitaan osaamista mm. näytösmeikeistä ja 
kuvausmeikeistä. 
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Rakennekynsipalvelut 10 osp 

Rakennekynsipalveluja tarjoavat yhä useammat pääkaupunkiseudun hius- ja kauneudenhoitoalan 
yritykset. Tekniikat kehittyvät koko ajan ja asiakaskunta kasvaa tasaisesti. Tutkinnon osassa hankitaan 
osaamista mm. rakennekynsien laittamisen eri menetelmiin, kestolakkauksiin ja ajanmukaisiin 
koristeluihin. 
 

Ripsien pidennyspalvelut 5 osp 

Ripsien pidennyksissä tekniikan osaaminen vaatii erityisen tarkkaa asiakasturvallisuuden, hygienian ja 
tuotteiden tuntemusta ja hallintaa. Tekniikat kehittyvät koko ajan ja asiakaskunta kasvaa tasaisesti. Näitä 
palveluja tarjoavat yhä useammat pääkaupunkiseudun hius- ja kauneudenhoitoalan yritykset. Osaaminen 
lisää mahdollisuuksia työllistyä ja osaamista arvostavat niin työnantajat kuin asiakkaat. 
 

Kampaajan asiakaspalvelutaitojen kehittäminen 5-15 osp, Parturin asiakaspalvelutaitojen 

kehittäminen 5-15 osp, Kosmetologin asiakaspalvelutaitojen kehittäminen 5-15 osp 

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osasta haluamansa laajuuden vaihteluväliltä 5-15 osaamispistettä. 
Opiskelijan kanssa sovitaan tutkinnon osan alussa tavoitteena oleva laajuus, osaamisen hankkimisen ja 
osaamisen osoittamisen sisällöt ja tavat. Jos opiskelija kokee tarvitsevansa vielä harjoitusta liikkeessä 
työskentelyyn ja asiakaspalvelurutiinien parempaan hallintaan, voi hän valita näistä tutkinnon osista 
tarvitsemansa laajuuden. Tutkinnon osaa suositellaan opiskelijalle, joka tarvitsee vielä varmuutta 
asiakaspalveluun ennen työelämään siirtymistä. Tavoitteena on, että opiskelija tekee tutkinnon osan 
opintojen lopussa ja työllistyisi yritykseen, jossa hankkii tutkinnon osan osaamista. 
 


