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Erikoiskosmetologien koulutus alkaa Saskyssa ensimmäistä kertaa 

 
SASKY koulutuskuntayhtymässä (Sasky) alkaa tänä keväänä ensimmäistä kertaa hius- ja 
kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkintokoulutus. Koulutus on tarkoitettu hius- ja kau-
neudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneille, jo työelämässä osaamista hankkineille kau-
neudenhoitoalan osaajille ja yrittäjille.  

 
Korona-aika on ollut haastava koko kauneudenhoitoalan palvelukulttuurille, erityisesti pienille yri-
tyksille. Yrittäjien on uudistettava toimintaansa ja palveluitaan, jotta ne voivat erottua joukosta ja 
ylläpitää asiakkaiden kiinnostusta – erikoistuminen ja lisäkoulutus ovat siihen hyviä tapoja ja juuri 
tähän tarpeeseen Saskyn uusi koulutuskin vastaa.  

 
Erikoisammattitutkinnon suorittaneet valmistuvat osaamisalasta riippuen joko tutkintonimikkeellä 
Erikoiskosmetologi tai Kosmetiikkaneuvoja, EAT. Opetus sisältää monipuolisesti lähiopetuspäiviä, 
verkko-opetuspäiviä, itsenäistä opiskelua ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon voi siis 
suorittaa joustavasti työn ohessa ja sen voi suorittaa joko oppisopimuksella tai yrittäjän oppisopi-
muksella. Kokonaisuudessaan koulutus kestää noin 2 vuotta. 
 
Erikoiskosmetologin opinnoissa opiskelijat perehdytetään mm. syvällisempää erikoisosaamista 
vaativiin hoitomenetelmiin kuten eri laiteteknologioihin. Kosmetiikkaneuvojien tutkinnossa opiskeli-
jat kehittävät taitojaan mm. asiakaspalvelun erityisosaajana ja kauneudenhoitoalan kouluttajina. 
Valinnaisista tutkinnonosista Saskyssa on tarjolla tutkinnon osia esim. ekologisista ihonhoitopalve-
luista sekä herkän ja allergisen ihon hoidosta.  
 
Saskyn historian ensimmäinen Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon lähipäivä jär-
jestetään maanantaina 31.5 Vammalan ammattikoulun kosmetologiosastolla, Karkun Voimarin-
teellä. Tämä hetkisen tiedon mukaan EAT-koulutuksen on aloittamassa 17 uutta opiskelijaa. En-
nakkotietojen mukaan opiskelijat tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista; osalla on jopa vuosien ko-
kemus alalta ja osa on vielä uransa alkutaipaleilla.  Kaikkia kuitenkin yhdistää halu oppia uutta ja 
kehittää sekä ammatillista osaamistaan että liiketoimintaansa. Koulutuksen saamaa kiinnostuksen 
määrää selittänee se, että tällä hetkellä lähimmät vastaavat koulutuspaikat sijaitsevat kymmenien 
kilometrien päässä Valkeakoskella Vaaossa ja Porin Winnovassa.  
 
Alkavan koulutuksen vahvoja teemoja ovat verkostoituminen, elinikäinen oppiminen ja jatkuva am-
matillinen kehittyminen. Tässä koulutuksessa kollega ei ole kilpailija vaan kannustava kanssakul-
kija. 

 
Hius- ja Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon ensimmäinen lähiopetuspäivä  
maanantaina 31.5. 2021 klo 9.00 – 16.00 
Osoitteessa: Hoikantie 15, 38100 Sastamala 
 
Yhteystiedot:  
Anna-Kaisa Toveri, vastuuopettaja 
anna-kaisa.toveri@sasky.fi 
puh. 040 594 8131 
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