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SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYS RY:N (SKY:N) KANNANOTTO RIITTÄVÄN IHON HOIDON
OSAAMISEN SAAVUTTAMISEKSI HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNOSSA.
Ihon hoidon osaamisen tulee olla vahva perustutkinnon suorittamisen jälkeen, jotta henkilö voi
turvallisesti toimia kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan työtehtävissä. Ammatillisen koulutuksen
reformin kautta toimeenpantu perustutkinnon uudistus ei saa heikentää ihon hoidon osaamisalan
osaamista.
Ihon hoidon osaamisalan suorittaneiden oppilaiden tulee saada ammattitaitovaatimuksissa vaadittava
määrä teoriatietämystä anatomiasta, fysiologiasta, ihotaudeista, mikrobiologiasta, raaka-aineopista ja
ravinto-opista. Lisäksi opiskelijan tulee saada riittävä määrä ohjattua ihon hoidon harjoittelua,
kasvo-, jalka-, käsi- ja vartalonhoitopalveluissa. Kosmetiikkaneuvojaksi opiskelevalle tulee
tarjota riittävä määrä ihoon ja ihonhoidon ohjaukseen liittyviä opintoja.
Osaamispolun ihon hoidon ammattilaiseksi, kosmetologiksi, tulee sisältää alan ammattitaitovaatimusten
kannalta riittävä määrä ammattitaitoa lisääviä tutkinnonosia. Valinnaisten tutkinnonosien sisällön pitää
tukea alan ammattiosaamista ja sen kerryttämistä. Liialliset valinnalliset tutkinnonosat saattavat johtaa
liian kapeaan ihonhoidon osaamispohjaan.
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry:n vuosikokouksen kannanotto on, että perustutkinto-opiskelijalla
tulee olla riittävä määrä ohjattua opiskelua oppilaitoksessa ennen työelämässä tapahtuvaa harjaantumista.
Kauneudenhoitoalan yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä yhden tai kahden henkilön yrityksiä.
Työpaikkaohjaajilla ei välttämättä ole vaadittavia pedagogisia taitoja ja oppimista tukevien menetelmien
hallintaa, joita opiskelijat tarvitsevat saavuttaakseen heille asetetut yksilölliset oppimistavoitteet.
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry haluaa säilyttää kosmetologin ja kosmetiikkaneuvojan ihon
ja ihonhoidon osaamisen vahvana. SKY ry:n jäseneksi hyväksyttiin ennen ammattisen koulutuksen
reformia kauneudenhoitoalan perustutkinnon (kosmetologin tai kosmetiikkaneuvojan osaamisalan)
suorittanut henkilö. SKY ry pitää tärkeänä, että kosmetologin ja kosmetiikkaneuvojan työssä vaadittava
ydinosaaminen huomioidaan työelämän ammattitaitovaatimukset huomioiden myös tulevaisuudessa.
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry hyväksyi vuosikokouksessaan 13.4.2018 jäseneksi hyväksymisen
rajaksi 145 osaamispistettä vuodesta 2018 eteenpäin (tutkinnon osat ovat: kasvohoitopalvelut 35
osaamispistettä, jalka- ja käsihoitopalvelut 25 osaamispistettä, vartalonhoitopalvelut 20 osaamispistettä, jne.).
Osaamispisteiden tulee liittyä selkeästi kosmetologin ja kosmetiikkaneuvojan opintoihin. Pakollisten
tutkinnonosien lisäksi opiskelijan pitää valita valinnaisiksi tutkinnonosiksi selkeästi kosmetologin osaamisalaan
keskeisesti liittyvät opinnot. Näitä opintoja ovat kasvohoito, jalka- ja käsihoito, vartalohoito, kylpylähoidot,
työpaikkaohjaajaksi ja huippuosaajaksi valmentautuminen, ehostusopinnot, kauneudenhoitoalan
neuvontapalvelut ja kauneudenhoitoalan palvelut moniammatillisessa yhteistyössä. Kosmetiikkaneuvojan pitää
puolestaan valita omaan opintopolkuunsa ihon hoitoon, ohjaamiseen sekä neuvontaan liittyvät tutkinnonosat.
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