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Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto –
hius- ja kauneudenhoitoala
HYBRIDI (OSALLISTU ETÄNÄ/PAIKALLA)

i

OPETUSHALLITUKSEN VIRALLINEN
AMMATILLINEN TUTKINTO

Kehitä ammattitaitoasi ja suorita hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjille ja
ammattilaisille suunnattu liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi.
Koulutuksessa perehdytään mm. markkinointiin, kannattavaan
toimintaan, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan parturi-kampaamo- ja
kauneudenhoitoalan näkökulmasta.
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Koulutus on maksuton

Parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalalle kohdennettu
liiketoiminnan koulutus
Merkonomikoulutuksessa kehität ammattitaitoasi myynnissä, asiakaspalvelussa ja
markkinoinnissa. Tutkinto antaa kattavan käsityksen parturi-kampaamo- tai
kauneudenhoitoalan yrityksen liiketoiminnasta, joten se sopii hyvin alan
yrittäjille. Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi on tunnettu ja työelämässä
arvostettu Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Saat sen kautta myös jatkoopiskelukelpoisuuden.
Parturi-kampaamo- ja kauneudenhoitoalalle kohdennettua liiketalouden koulutusta on
toteutettu jo vuodesta 2012 eri puolella Suomea. Ryhmiä on ollut tähän mennessä yli 20.
Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Faros & Com Oy:n, Suomen Hiusyrittäjät ry:n ja
Suomen kosmetologien yhdistyksen kanssa.
Katso tästä kaikki merkonomikoulutuksemme.

KOULUTUKSEN KESTO 1,5–2 V

 Lataa esite (PDF)

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

+

Koulutuksen sisältö
Hybriditoteutus, osallistuminen koulutuspäiviin on mahdollista myös
etäyhteydellä.
Tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijan
tämänhetkinen osaaminen ja ammatillinen kokemus, jonka pohjalta laaditaan
henkilökohtainen opiskeluohjelma. Painopisteenä koulutuksessa on opiskeltavien
asioiden käytännönläheinen soveltaminen omaan työhön ja osaamisen
kehittämiseen.
Asiakaspalvelu kilpailukeinona hius- ja kauneudenhoitoalalla
Palvelu on osattava konseptoida ja tuotteistaa eli kaupallistaa
Erilaisia asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja odotuksiaan on tärkeä ymmärtää
Työyhteisössä toimiminen ja viestiminen
Vuorovaikutustaidot
Tuloksellinen toiminta ja kannattavuus
Talouden peruskäsitteet: myyntikate, liikevaihto, muuttuvat ja kiinteät kulut
Palveluiden hinnoittelu ja kannattavuus, kustannusten muodostuminen
Toiminnan kannattavuuden seuranta

Koulutuspäivät

3.10.2022, 31.10.2022, 28.11.2022,
2.5.2023, 6.6.2023, 26.9.2023,
23.10.2023, 20.11.2023, 15.1.2024,
12.2.2024, 11.3.2024, 8.4.2024

Laajuus

Tutkinnon suunniteltu kesto on 10–
18 kk, ja siihen sisältyy
koulutuspäiviä sekä ohjattua
etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä
vaihtelee yksilöllisen
opiskelusuunnitelman ja
kurssivalintojesi mukaisesti.
Koulutuspäiviä on noin 1–2
kuukaudessa. Laajuus on 180 osp.

Markkinointi
Markkinointi ja myynnin apuvälineet
Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus
Tärkeät viestintäkanavat: mm. digitaalinen markkinointi ja kotisivut,
paikallismarkkinointi
Hius- tai kauneudenhoitoalan yrittäjänä toimiminen
Liikeidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi
Yritystoiminnan organisointi ja resurssointi, henkilöstöasiat
Yritysmuodot, verotus, eläkkeet, vakuutukset
Tietotekninen osaaminen ja kielitaito
Word, Excel, PowerPoint
Kielitaito: englanti, ruotsi

KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN

+

Koulutuksen suorittaminen
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa
tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitkä
ovat tavoitteesi ja mitä jo osaat.
Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Liiketoiminnan
perustutkinnossa vaadittavaan osaamiseen (ePerusteet) Opetushallituksen sivuilla.
MAKSU JA EHDOT

+

Maksu ja ehdot
Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista peruskoulutusta.
Opiskelu on maksutonta.
Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa
Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (414€).
OPPISOPIMUS

+

Oppisopimus
T tkinto on mahdollista s orittaa oppisopim ksella

Tutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.
Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla:
alan työpaikka, jossa voit kehittää tutkinnon edellyttämää osaamista ja suorittaa tutkintoon kuuluvat
näytöt
työaika vähintään 25 tuntia viikossa
työnantajasi suostumus ja tarve kouluttamiseen
työnantajasi valmius osallistua kouluttamiseen työpaikallasi
työpaikaltasi nimetty ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja.
Myös yrittäjänä toimivalle voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii kaiken ikäisille.

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella
1. Kysy työnantajasi tarve ja suostumus oppisopimuskoulutukseen. Varmista myös, että työnantajasi on
valmis osallistumaan kouluttamiseen työpaikalla (työpaikkaohjaaja).
2. Ilmoittaudu koulutukseen. Valitse ilmoittautumislomakkeen maksuvaihtoehdoissa: "Haen
oppisopimuskoulutukseen".
3. Otamme sinuun yhteyttä ja selvitämme mahdollisuutesi oppisopimukseen.
4. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
5. Solmimme työnantajasi ja sinun kanssasi oppisopimuksen.
Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöltä!
Lue: Usein kysyttyä oppisopimuskoulutuksesta.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä, autamme mielellämme

Sari Tukia-Kärki
osaamispäällikkö
sari.tukia-karki@rastorinst.ﬁ
050 401 4943

Merkonomitutkinnon suoritettuani
minulla on ammatti
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