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MERKKIEN SELITYS 

(1), (2), (3), (4), (5) = verbityyppi 

(1*) = verbityyppi 1, jossa k-p-t -vaihtelu 

(3*), (4*) = verbityyppi 3 tai 4, jossa k-p-t -vaihtelu  

ote, otteet = sanan perusmuoto sekä t-monikko, josta näet sanan vartalon 

hilse, hilseen = sanan perusmuoto sekä genetiivi, josta näet sanan vartalon   
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Ammatillinen osaaminen ja ammatillinen kasvu  
(Luoma & Oksman: Hiukset s.8-9) 

Ammattitaito 

Ammattitaito ei ole synnynnäistä.  

Sinun täytyy harjoitella paljon, että sinusta tulee ammattilainen.  

Sinun kannattaa lukea alan kirjallisuutta,  

katsella muiden työtä, 

tehdä hiusalan töitä,  

kokeilla eri asioita ja  

ajatella itsenäisesti.  

Ihmiset ovat erilaisia. 

Myös se vaikuttaa heidän ammattitaitoonsa.  

 

Ammatillinen osaaminen ei ole vain sitä, mitä olet koulussa tai työssä oppinut.  

Osaamiseen kuuluu monta asiaa: 

 

ammatillinen osaaminen 

 

 

 

TIEDOT            TAIDOT            KOKEMUS            ASENNE 

 

Ammattiosaamiseen kuuluu neljä osaa 

1. tieto eli teorian ymmärtäminen 

2. taito tai kädentaito eli kuinka hyvin suoritat tehtäviä 

3. kokemus eli se, että olet tehnyt työtä pitkään 

4. asenne eli sinun tapa ajatella ja toimia  

Sinun täytyy siis harjoitella paljon, 

että sinusta tulee hyvä parturi-kampaaja. 

Siihen tarvitset motivaatiota. 
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Motivaatio tarkoittaa, että jaksat yrittää, haluat oppia lisää ja yrität keskittyä.  

Nykyään ja tulevaisuudessa ammattitaitoon kuuluu myös: 

- kommunikaatiotaidot 

- sosiaaliset taidot 

- kielitaito 

- stressisietokyky 

- oppimiskyky 

- kyky hankkia itsenäisesti tietoa  

 

SANASTO: 

synnynnäinen = sitä, mitä sinulla on syntymästä asti 

kyky = taito; sitä, mitä osaat 

stressisietokyky = sitä, kuinka hyvin ja kuinka paljon sinä kestät stressiä 

 

 

SUOMALAINEN SANONTA:  

”Harjoitus tekee mestarin.” 

 

 

Muista: Kukaan ei ole syntynyt ammattilaiseksi.  

Sinun täytyy opiskella ja harjoitella paljon,  

jotta sinusta tulee ammattilainen, oman alansa asiantuntija eli ekspertti.  

Kun opiskelet ja harjoittelet paljon,  

sinun ammattitaito kehittyy ja kasvaa: sinä edistyt.  

Edistyminen ei ole aina yhtä nopeaa.  

Se voi joskus olla hidasta tai pysähtyä.  

Silloin on tärkeää, että sinulla on hyvä asenne ja  

löydät motivaatiota jatkaa.  

Vaikka olet oppinut paljon ja osaat ammatin hyvin,  

voit ja joudut aina oppimaan lisää! 

 

aloittelija        edistynyt        pätevä        taitava        asiantuntija  
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► TEHTÄVÄ: Lue Luoma & Oksman, Hiukset, s. 8-9 ja vastaa kysymyksiin. 

1. Mitä tarkoittaa ”ammattitaito ei ole synnynnäistä”? 

2. Millä tavalla voit hankkia ammattitaitoa? 

3. Mistä neljästä osasta ammattitaito koostuu? 

4. Mitä ammattitaidon osia opiskelija voi oppia ammatillisessa peruskoulutuksessa? 

5. Mikä on tiedon ja taidon ero? 

6. Miksi itsearviointi on tärkeää? 

7. Mihin negatiivinen asenne vaikuttaa? 

8. Miten voit kehittää osaamistasi?   

9. Mitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän? 

10. Miten voit kasvaa aloittelijasta ammatilliseksi asiantuntijaksi? Kerro omin sanoin 

kehityksen viisi askelta! 

 

 

SANASTO: 

ominaisuus, ominaisuudet = millainen on 

saavuttaa (1*) = päästä päämäärään, saada jotakin aikaiseksi 

haasteellinen = vaikea, hankala; täytyy tehdä paljon työtä  

arvioida (2) = miettiä menikö hyvin vai menikö huonosti; miettiä kuinka paljon tarvitsee 

esim. aikaa tai rahaa 

suorittaa (1*) = saada valmiiksi, saada tehdyksi; suoritan tutkinnon 

suoriutua (1*) = millä tavalla teet työtä, toimia 

suoritus, suorituksen = mitä olen saanut aikaiseksi, työn lopputulos 

ponnistella (3*) = yrittää kovasti 

keskittyä (1*) = tehdä yksi asia kerrallaan; fokusoida 

joustava = ei jäykkä; vaihteleva, muuttuva, muuttuvainen 

luova = kreatiivinen, keksii uusia ideoita 

rajallinen = ei jatku loputtomiin; on raja / reuna 

tavoitteellinen = niin että sinulla on päämäärä 

kokematon, kokemattoman = ei ole kokemusta; ei vielä osaa niin hyvin 

vaatia (1*) = haluta, edellyttää, pakko olla  
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Hius- ja kauneudenhoitoalan työssä tarvittavia ominaisuuksia 

Mitä ominaisuuksia parturi-kampaaja tarvitsee työssä? Millainen hänen pitää olla? 

Mitä sinä itse odotat parturilta / kampaajalta, kun olet asiakas?  

• Luovuus  

• Hyvä hahmottamiskyky 

• Mielikuvitus 

• Verbaalisuus 

• Siisteys ja tarkkuus 

• Itsearviointitaito 

• Empatiakyky (tunneäly, kyky “haistella tilanteita”) 

 Lue lisää parturi-kampaajan työnkuvasta: Luoma&Oksman: Hiukset, s. 7-24 

 

 

SANASTO: 

luovuus, luovuuden = kreatiivisuus; se, että olet kreatiivinen, luova; osaat keksiä uusia 

ideoita 

hahmottamiskyky, -kyvyt = osaat nähdä (päässäsi) ja ymmärtää asiat  

hahmottaa (1*) = nähdä (2), huomata (4), ymmärtää (1*) 

mielikuvitus, mielikuvituksen = fantasia; osaat visioida/nähdä uusia asioita mielessäsi 

verbaalisuus, verbaalisuuden = osaat puhua hyvin ja kertoa sinun ideat selkeästi asiakkaalle 

siisteys, siisteyden = teet työtä siististi, lopputulos on kaunis ja siisti 

tarkkuus, tarkkuuden = teet työtä tarkasti; eksakti  

itsearviointitaito, -taidot = osaat miettiä, mitä teit hyvin ja mitä teit väärin / huonommin 

 

 

 



 
7 

TEHTÄVÄ: Millainen on hyvä parturi-kampaaja?  
Mieti, millainen on hyvä parturi-kampaaja. Millaisia ominaisuuksia hänellä pitää olla?  

Kirjoita jokaiseen ympyrään vähintään kolme sanaa.  

Keskustele sitten ryhmän kanssa. Kerro myös, mitkä näistä ominaisuuksista sinulla on, ja 

missä asioissa voisit vielä kehittyä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ominaisuudet/luonne koulutus 

ulkonäkö 
muut taidot 

terveys 
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Parturi-kampaajan työnkuva 

• ammattiosaamisen osatekijät 

•  parturi-kampaajan ammatillinen kasvu 

•  asiakaslähtöinen toimintatapa 

•  hiusalan asiakaspalvelutavat ja käytänteet 

•  parturi-kampaajan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

•  palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

•  tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

•  hiusalan ammattietiikka ja arvokysymykset 

 Lue lisää: Luoma & Oksman, Hiukset, s. 11-24 

 

 

SANASTO: 

osatekijä = yksi tärkeä asia monesta asiasta, osa, pala  

ammatillinen = ammattiin liittyvä, ammattimainen 

asiakaslähtöinen = niin että sinun työ ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet,  

mitä asiakas haluaa ja tarvitsee 

käytänne, käytänteet = tapa, käytäntö, niin miten yleensä tehdään 

yhteistyö = kun tehdään jotakin yhdessä jonkun toisen kanssa 

vuorovaikutus = kommunikaatio, viestintä, puhuminen ja kuunteleminen 

palaute = kun toinen kertoo, mitä mieltä hän on esim. palvelusta 

tasa-arvo = samat oikeudet ja mahdollisuudet naisille ja miehille 

yhdenvertaisuus = samat mahdollisuudet naisille ja miehille, saa niin paljon tukea ja  

apua kuin tarvitsee  

(ammatti)etiikka = moraalifilosofia, moraaliset periaatteet, arvojärjestelmä 

arvokysymys = kysymykset, jotka liittyvät omaan moraaliin  
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Parturi-kampaajalla on monta tehtävää: 

hän suunnittelee erilaisia palveluita, 

hän leikkaa, värjää, kampaa tai rullaa hiuksia ja 

markkinoin ja arvioi työtään. 

Parturi-kampaaja voi työskennellä eri asemassa: 

hän voi olla yrittäjä, 

tuolivuokralainen tai  

työntekijä toisen yrittäjän palvelussa. 

Hiusalalla Suomessa työskentelee paljon naisia.  

Liikkeet ovat usein pieniä. 

Parturi-kampaamot ovat auki silloin,  

kun ihmisillä on aikaa tulla palveltavaksi eli 

iltaisin, viikonloppuisin ja usein ihmisten loma-aikaan.  

 

Luovuus ja palvelutaidot ovat tärkeitä. 

Luovuus tarkoittaa, että osaat luoda uutta tai 

yhdistää vanhoja asioita uudella tavalla. 

Luovuutta on monta eri lajia.  

Luovuutta voi myös oppia ja harjoitella.  

Siihen tarvitset motivaatiota ja aikaa.  

Luovuuden opiskeluun kuuluu myös epäonnistuminen. 

On hyvä tehdä virheitä, jos opit niistä. 

Hiusalan ammattityö on asiakaspalvelua. 

Sinun täytyy ymmärtää asiakkaan tarpeita ja 

tarjota hänelle sopivaa palvelua. 

Hyvällä asiakaspalvelijalla on positiivinen asenne ja  

sisäinen yrittäjyys. 

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa, että 

toimit kuin yrittäjä, vaikka olet työntekijä jonkun toisen yrityksessä. 

Olet sitoutunut, innostunut ja aloitteellinen. 
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SANASTO: 

suunnitella (3*) = mietit, mitä haluat tehdä ja miten teet sen 

markkinoida (2) = mainostaa, yrittää myydä 

työskennellä (3*) = tehdä työtä, olla työssä; työskentelen kampaajana 

asema = työtehtävä, toimi, paikka, esim. oletko pomo vai työntekijä 

tulla palveltavaksi = tulla asiakkaaksi palveluun 

luovuus, luovuutta, luovuuden = kyky luoda ja keksiä uusia asioita, saada uusia ideoita 

epäonnistua (1) = tehdä virheitä, reputtaa 

tarve, tarpeet = mitä joku tarvitsee, tässä asiakkaan tarpeet eli mitä asiakas tarvitsee 

sitoutunut, sitoutuneen = halu tehdä työtä, olla halukas tekemään sitä, mitä on luvannut / 

sopinut 

innostunut, innostuneen = innokas, olla innoissaan,  

aloitteellinen, aloitteellisen = oma-aloitteinen, aktiivinen  

 

 

Asiakaspalvelussa vuorovaikutus on tärkeää. 

Vuorovaikutus tarkoittaa kommunikaatiota: keskustelu ihmisten välillä, ajatusten ”vaihtoa”. 

Vuorovaikutus voi olla puhumista, mutta myös 

hiljaisuus, tekeminen, eleet ja ilmeet ovat vuorovaikutusta! 

Muista kuunnella, mutta myös katsella asiakasta: Mitä hän tekee? Miltä hän näyttää?  

Palvelutyö on aineetonta: palvelu on sellainen, että sitä ei voi koskettaa, haistaa, maistaa, 

kuulla, tuntea tai nähdä. Sitä ei voi mitata tai testata etukäteen.  

Asiakas näkee vain palvelun lopputuloksen eli uuden kampauksen. 

Millä tavalla sinä palvelet asiakastasi? Millä tavalla myyt palveluasi? 

Kuinka laadukasta sinun palvelu on? 

Palvelun laatu tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. 

Jotkut haluavat vain nopeaa palvelua, 

jotkut haluavat istua rauhassa ja myös jutella. 
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Palvelun laatu koostuu neljästä osa-alueesta: 

 

palvelun laatu 

 

 

pätevyys asenne saavutettavuus turvallisuus 

 

 

Pätevyys: Asiakas uskoo, että parturi-kampaajalla on hyvät tiedot, taidot, kokemusta, tilat ja 

välineet. Asiakas voi luottaa parturi-kampaajaan.  

Asenne: Asiakas tuntee, että parturi-kampaaja kuuntelee ja palvelee häntä. Asiakasta 

palvellaan sovittuna aikana. Asiakkaalle puhutaan kieltä, jota hän ymmärtää.  

Saavutettavuus: Kampaamon sijainti ja aukioloajat ovat tärkeitä. Ajan varaamisen täytyy olla 

helppoa. Asiakasta palvellaan joustavasti. 

Turvallisuus: Palvelu on turvallista ja riskitöntä asiakkaalle ja parturi-kampaajalle. Myös 

asiakkaan omaisuus, esimerkiksi käsilaukku ja takki, on turvassa. Parturi-kampaaja ei saa 

myöskään kertoa asiakkaan asioista muille. Turvallisuuteen kuuluu myös laskutus: asiakas 

ymmärtää, mistä hän maksaa, ja lasku on oikein.  

 

SANASTO: 

vuorovaikutus, -vaikutuksen = kommunikaatio,  

ele, elettä, eleen = kädenliike; merkki, jonka annat käsillä, kun puhut 

ilme, ilmettä, ilmeen = mitä teet kasvoilla, kun puhut; esim. surullinen ilme, iloinen ilme;  
kun näytät tunteet ja ajatukset  

koostua (1) = sisältää 

pätevyys, pätevyyttä, pätevyyden = osaaminen, kelpoisuus 

saavutettavuus, saavutettavuutta, saavutettavuuden = sitä, voiko palvelua saada helposti vai 
ei 



 
12 

turvallisuus, turvallisuutta, turvallisuuden = ei riskiä tai vaaraa 

omaisuus, omaisuutta, omaisuuden = sitä, mitä sinulla on, mikä on sinun  

 

 

Asiakaslähtöinen toimintatapa ja hyvät asiakaspalvelutavat 

• Ammattimainen työsuoritus 

• Siisti ja turvallinen työympäristö ja työtavat 

• Myönteinen asenne 

• Sisäinen yrittäjyys: Innostunut ja motivoitunut, sitoutunut kuin omistaisi yrityksen 

• Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

• Yhteistyökyky: joustavuus, ongelmanratkaisu, asenne 

• Vuorovaikutustaidot: sanallinen ja sanaton ilmaisu, kehon kieli, eleet, ilmeet, liikkeet 

 

 Työyhteisön jäsenten ja asiakkaiden välillä: 

    On tärkeää, että tulet toimeen työkavereiden, pomon ja asiakkaiden kanssa. 

Parturi-kampaajalla on eri rooleja: olet parturi-kampaaja, siivooja, apulainen, oma  

pomosi, kollega, asiakaspalvelija. 

Suomessa kaikki tekevät kaikkea. 

Olemme tasa-arvoisia. 

Parturi-kampaajan työssä tarvitset suvaitsevaisuutta, kulttuurituntemusta, 

joustoa, ihmistuntemusta ja paljon muuta kuin vain ammattitaitoa! 
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► TEHTÄVÄ: Asennemittari 
Mieti omia asenteita ja ennakkoluulojasi!  

Mistä ne tulevat? Miksi ajattelet asiaa niin kuin ajattelet? Miten voisit muuttaa ne? 

 

 

SANASTO: 

toimintatapa, -tavan = tapa tehdä asioita; tapa toimia (1) 

suoritus, suorituksen = teko, tulos, työ 

myönteinen, myönteistä, myönteisen = positiivinen, optimistinen ≠ kielteinen, negatiivinen 

sisäinen yrittäjyys = ajattelet niin kuin yrittäjä; teet työtä niin kuin kampaamo olisi sinun oma 

innostunut, innostunutta, innostuneen = motivoitunut, halukas tehdä  

sitoutunut, sitoutunutta, sitoutuneen = haluat oikeasti tehdä jotakin asiaa; asia on sinulle 

tärkeä; olet tosissasi asian kanssa 

tasa-arvoinen = liittyy tasa-arvoon 

yhdenvertainen = liittyy yhdenvertaisuuteen 

yhteistyökyky, -kyvyt = osaat tehdä työtä muiden ihmisten kanssa 

joustavuus, joustavuutta, joustavuuden = (tässä) kyky sopeutua uusiin tilanteisiin; kyky 

muuttua 

keho, kehon = vartalo 

liike, liikkeet = kun kävelet, nostat käden tai käännät pään  

jäsen, jäsenet = henkilö, joka kuuluu johonkin esim. tiimiin, ryhmään, kerhoon  

asenne, asenteet = mielipide, näkökulma, käsitys, mitä ajattelet, mikä on sinusta oikein ja 

väärin 

ennakkoluulo, ennakkoluulot = mitä ajattelet toisista ihmisistä ilman että tunnet heitä, 

esimerkiksi rasismi, homofobia 
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Työ- ja asiakasturvallisuus 

Turvallinen työympäristö 

Kun teet työtä, 

on tärkeää, että se on sinulle ja muille turvallista. 

Turvalliseen työympäristöön liittyy: 

• työhyvinvointi: henkinen ja fyysinen hyvinvointi, esimerkiksi työstä johtuva fyysinen 

rasitus vaikuttaa mielialaan 

• työsuojelu: ergonomia, sähköturvallisuus, kemikaaliturvallisuus, työyhteisön jäsenten 

suojautuminen vaaratilanteilta, esimerkiksi ymmärretään bakteerien leviävyys ja 

osataan desinfioida työvälineet 

 

Työsuojelu 

 

Turvallinen työympäristö ja työtavat  terve työntekijä 

 

Työsuojelu on tärkeää kaikissa ammateissa, riippumatta siitä, mitä työtä teet.  

Suomessa on työsuojelulaki.  
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SANASTO: 

turvallinen = ei vaarallinen  

turvallisuus, turvallisuuden = turva, suoja  

työympäristö = työpaikka ja mikä työpaikalla on  

hyvinvointi, hyvinvoinnin = että on terve ja voi hyvin 

työsuojelu = ehkäistä tai poistaa työssä oleva vaara tai riski 

rasitus, rasituksen = liika työ, stressi, raskas työ 

suojautuminen > suojautua (1*) = miten voi olla suojassa vaaralta, mennä suojaan vaaralta 

leviävyys, leviävyyden = miten leviää, kasvaa, lisääntyy 

desinfioida (2) = puhdistaa niin, että bakteerit kuolevat 

 

 

Parturi-kampaamo työympäristönä 

Sinun työpaikka on parturi-kampaamo.  

Liike, jossa leikataan, pestään, kuivataan ja värjätään tms. hiuksia.  

Käytät sähköä, teräviä saksia ja paljon kemikaaleja. 

Asiakkailla voi olla tauti.  

Asiakas voi olla lyhyt tai pitkä. Se vaikuttaa työasentoon. 

Työ on fyysisesti raskasta: seisot koko päivän ja teet työtä käsilläsi. 

Työssä voi olla kova kiire: asiakkaat haluavat nopeaa, hyvää palvelua ilman odottamista.  

 

► TEHTÄVÄ: Mieti seuraavia kysymyksiä. 

Minkälainen on ihanteellinen parturi-kampaamo työympäristönä? 

Mitä palveluiden ja tuotteiden turvallisuudesta pitää tietää? 

Kerro pakkausmerkinnöistä ja ainesosaluettelosta 

Lue lisää Luoma & Oksman Hiukset-kirjasta s. 34-37 ja Tuoteturvallisuusopas parturi-

kampaamoille (www.teknokemia.fi) 

http://www.teknokemia.fi/
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► TEHTÄVÄ TYÖSSÄ OPPIMISEEN: Tarkkaile, kuinka työpaikallasi noudatetaan 
työturvallisuutta ja työsuojelulakia. 

Katso esimerkiksi, millaisia vaatteita, suojavarusteita, apuvälineitä jne. käytetään?  

Miten suojaudutaan kemikaaleilta tai taudinaiheuttajilta? 

 

SANASTO: 

terävä = ei tylsä; (tässä) leikkaa hyvin 

tauti, taudit = sairaus 

ihanteellinen = ideaali, tosi hyvä, erinomainen 

pakkausmerkintä, -merkinnät = teksti tai varoitusmerkki pakkauksessa; se kertoo, mitä täytyy 

ottaa huomioon, kun käytät tuotetta 

ainesosaluettelo  

> ainesosa = ainekset; osat jotka tuotteessa on  

> luettelo = lista 

jne. = ja niin edelleen, ja niin edespäin = etc. 
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Hiusalan kuormittavat työt 

 

 

 

Työvälineiden ja laitteiden puhdistus ja huolto 

 

► TEHTÄVÄ: Lue Luoma & Oksman, Hiukset –kirjan sivut 72 - 73 ja sivut 53 - 58. 
Vastaa kysymyksiin.  

• Miten työvälineitä puhdistetaan ja kuinka usein? 

• Mitkä työvälineet ovat kertakäyttöisiä ja miksi? 

• Miten huollat laitteita ja mitkä kuuluvat sähköalan ammattilaiselle? 

• Mitä mikrobit ovat ja mitä ne aiheuttavat? 

• Miten mikrobeja hävitetään? 

 

  

Muut työt

Föönaus

Permanentin rullaus

Hiusten leikkaus

Hiusten ja
hiuspohjan hoito
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Työhyvinvointi 
 

Tyytyväinen henkilöstö  tyytyväinen asiakas 

 

Parturi-kampaajan työhyvinvointi 

• Mitkä asiat vaikuttavat työhyvinvointiin hiusalalla? 

• Minkälaisia työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä keksit?  

Esimerkiksi kouluttaminen, motivointi? 

 

SANASTO 

hyvinvointi, hyvinvoinnin = sitä, että on terve ja voi hyvin 

tyytyväinen = esim. kun asiakas on tyytyväinen palveluun, hän on iloinen ja hän ei valita 

henkilöstö = henkilökunta, työntekijät ja esimiehet 

vaikuttaa (1) = tässä: saada aikaiseksi, tehota, olla tärkeä 

tekijä = tässä: asia, joka on tärkeä hyvinvointiin  

 

 

► TEHTÄVÄ: Lue Hiukset-kirjan sivujen 28 – 29 tiivistelmä. 

Olet työssä monta tuntia päivässä, monta vuotta. 

Siksi on tärkeää, että viihdyt työssä ja voit hyvin työpaikalla. 

Sinun täytyy tietää myös. 

On myös tärkeää, että sinulla on vapaa-aikaa, nukut hyvin ja syöt terveellisesti 

työsuojelumääräykset ja kuluttajasuojalain säädäntöä.  

Siten jaksat paremmin myös työssä. 

Sinun hyvinvointi vaikuttaa myös työhön ja palveluun. 

Työhyvinvointi on fyysistä ja henkistä hyvinvointia.  

Työsuojelutoiminta on siis tärkeää, jotta työntekijä jaksaa työssään. 

Työntekijän ja esimiehen täytyy tietää työnsä vaarat ja sitä,  

miten voi vaaroilta suojautua.  
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Työnantajan täytyy huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla. 

Työnantajan pitää tarkkailla työympäristöä, 

huolehtia työpaikan ilmapiiristä, 

estää ja ehkäistä vaaratilanteita sekä 

kirjata ylös turvallisuussäännöt ja ohjeet. 

Kun työpaikka on turvallinen, 

ja työ on mielekästä, 

työntekijä jaksaa paremmin töissä ja on vähemmän sairas. 

 

SANASTO: 

viihtyä (1*) = miten tykkäät olla esimerkiksi työpaikalla 

työsuojelu = sitä, että työssä kaikki on hyvin ja turvallista 

määräys, määräystä, määräyksen = sitä, mitä on määrätty, on pakko tehdä  

kuluttaja = asiakas; ihminen joka ostaa tai käyttää jotakin tavaraa tai palvelua 

suojalaki = laki, että Suomessa työpaikalla täytyy olla turvallista 

säädäntö, säädännön = säännöt 

vaara = riski, uhka; adjektiivi vaarallinen 

suojautua (1*) = tässä: tehdä jotakin, että itselleen ei satu mitään tapaturmaa työssä 

ilmapiiri, ilmapiirin = atmosfääri, tunnelma 

estää (1) = ehkäistä, torjua; saada aikaan, että jotakin ei tapahdu 

ehkäistä (3) = tehdä jotakin, että vaaratilanne ei synny 

mielekäs, mielekästä, mielekkään = kiva, mukava  

 

 

Psykososiaalinen kuormitus 

Parturi-kampaajan työssä sinulla on paljon tekemistä ihmisten kanssa. 

On asiakkaita ja työkavereita. 

Työ on myös usein kiireistä ja hektistä.  

Kun asiakas lähtee, seuraava odottaa jo. 
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Sinulla voi olla paljon stressiä: 

sinulla on työpäivän aikana monta eri tehtävää, 

asiakas haluaa palvelua sovitussa ajassa, 

voi tulla yllätyksiä, ongelmia tai kiire. 

Asiakkaan tunteet vaikuttavat myös sinuun, 

asiakas voi olla stressaantunut ja tyytymätön. 

Ehkä on valittaa sinun työstä.  

Positiivinen stressi tarkoittaa, että sinulla on paljon työtä,  

mutta ehdit tehdä sitä helposti ja hyvin. 

Positiivinen stressi jopa auttaa tekemään työtä paremmin. 

On huonoa, jos sinulla on liian paljon stressiä.  

Silloin olet väsynyt ja voit masentua. Et voi henkisesti hyvin.  

On tärkeää, että työkaverit auttavat toisiaan. 

Voitte vuorotellen vastata puhelimeen, siivota,  

puhua stressaavista työasioista ja avustaa toisianne.  

 

SANASTO: 

kuormitus, kuormitusta, kuormituksen = paino, taakka, lasti; esim. sitä kun jokin asia 
stressaa sinua paljon 

stressaantunut, stressaantunutta, stressaantuneen = kun on paljon stressiä, olet 
stressaantunut 

tyytymätön, tyytymätöntä, tyytymättömän = ei tyytyväinen 

masentua (1*) = tulla surulliseksi, lannistua  

avustaa (1) = auttaa, tukea  

 

 

Fyysinen kuormitus 

Parturi-kampaaja tekee työtä koko kehollaan. 

Työssä seisot, leikkaat, föönaat, rullaat ja kampaat hiuksia.  

Käytät väri- ja permanenttiainetta, siivousainetta ja muita kemikaaleja. 
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Hiusalalla ergonomia sekä sähkö- ja kemikaaliturvallisuus ovat tärkeitä. 

Seuraava teksti kertoo ergonomiasta. 

Kun käytät sähkölaitetta, esimerkiksi fööniä tai suoristusrautaa, 

varmista, että laite ei ole rikki. 

Sähkölaitteita saa asentaa vain sähkömies. 

Pidä hyvää huolta sähkölaitteistasi ja korvaa rikkinäiset laitteet uusilla. 

Töissä käytät kemikaaleja. Saat ne iholle ja hengität niitä. 

Myös kosteus ja hankaus, esimerkiksi hiustenpesun yhteydessä,  

voivat aiheuttaa ihonongelmia. 

Muista käyttää suojakäsineitä ja käsivoidetta! 
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Fyysinen ergonomia 

► TEHTÄVÄ: Pohdi seuraavia kysymyksiä.  

• Minkälainen olisi paras työasento?  

(Miten pidät työvälineitä oikein? Miten seisot ja istut oikein?) 

• Minkälaisia työasentoja pitää välttää? 

• Miten kehoaan voisi huoltaa työpäivän aikana sekä vapaa-ajalla? 

(Mitä voit tehdä, että keho ei tule kipeäksi ja jaksat paremmin?) 

• Minkälainen asento olisi paras asiakkaalle? 

 

SANASTO: 

asento, asennot = kehon, pään ja käsien suunta tai muoto; esim. joogassa on monta eri 

asentoa 

välttää (1*) = yrittää olla tekemättä jotakin 

huoltaa (1*) = pitää huolta, huolehtia 

 

 

 

► TEHTÄVÄ: Lue HIUKSET -kirjasta muokattu, selkokielinen teksti ”Hiusalan 
ergonomia”. Vastaa kysymyksiin tekstin lopussa. Alleviivaa sanat, joita et ymmärrä. 

Lue alkuperäinen teksti: Luoma & Oksman, Hiukset –kirjasta s. 29-33.  

muokattu: Doris Sikiö 

 

Etsi myös Hiusalan ergonomiaopas netistä, esimerkiksi Googlen hakusanalla ”hiusalan 

ergonomia”. 
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HIUSALAN ERGONOMIA 

Työssä seisot ja istut paljon. Työ on staattista (= paikalla pysyvää).  

Se ei ole hyvä keholle, koska se kuormittaa kehoa epätasaisesti.  

Lihakset rasittuvat ja veri ei kierrä kunnolla.  

Jos teet pitkään staattista työtä, lihaksista tulee kovat ja  

voit saada suonikohjuja.  

Töissä teet myös usein samaa liikettä,  

esimerkiksi kun leikkaat hiuksia, föönaat tai teet permanentin.  

Se rasittaa kehoa ja voit saada rasitusvamman.  

Käytä aina apuvälinettä kuten työtuolia tai apukärryä kun voit. 

Koska parturi-kampaajan työ on staattista,  

sinun kannattaa harrastaa liikuntaa vapaa-ajalla.  

Etsi sinulle sopivaa ja kivaa liikuntaharrastusta.  

Työpäivän aikana voit tehdä välillä taukojumppaa eli venytellä lihaksia.   

Opettele hyvät työasennot ja työotteet heti opiskelun alussa,  

koska myöhemmin on vaikea korjata väärää asentoa. 

Muista: 

- vaihtele työasentoa usein 

- seiso selkä suorana, jalat pienessä haara-asennossa 

- käytä välillä työtuolia 

- älä kierrä käsiä paljon  

- osta kevyitä työvälineitä 

- rentoudu: älä jännitä hartioita, älä purista työvälinettä 

- säädä asiakastuolia 

- työskentele lähellä asiakasta 

- varaa tarpeeksi paljon tilaa ympärilläsi 

 

Työssä föönaat paljon. Se rasittaa hartioita ja käsiä. 

Toisessa kädessä sinulla on fööni, toisessa kädessä harja.  

Siksi on tärkeä, että opit föönaamaan molemmilla käsillä. 

Siten voit vaihtaa välillä käsiä, ja keho ei rasitu yksipuolisesti. 
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Kun föönaat, muista: 

- seiso perusasennossa 

- älä taivuta niskaa eteenpäin 

- rentouta hartiat 

- pidä ranteet ja sormet luonnollisessa asennossa 

- pidä kyynärpäät lähellä vartaloa, aina kun voit 

- liiku asiakkaan ympärillä 

- älä kurkota tai kierrä vartaloa 

- säädä asiakastuolia 

- taivuta asiakkaan päätä 

 
 

Vastaa kysymyksiin.  

1. Mitä tarkoittaa staattinen työ? 

 

2. Miksi staattinen työ on huonoa keholle? 

 

3. Mistä voit saada rasitusvamman? 

 

4. Mitä voit tehdä töissä ja vapaa-ajalla, jotta jaksat paremmin? 

 

5. Mitkä asiat ovat tärkeitä, kun opit föönaamaan? 
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SANASTO: 

keho, kehot = vartalo, ihmisruumis 

kuormittaa (1*) = haitata, rasittaa, olla painona 

rasittua (1*) = stressaantua, aiheuttaa kipua / rasitusta 

suonikohju, suonikohjut = laajentunut verisuoni, usein pohkeessa tai sääressä; esimerkiksi 

kun seisot paljon, sinulle voi tulla suonikohjuja 

rasitusvamma, rasitusvammat = vamma joka tulee, kun teet työtä aina samalla kädellä / teet 

usein samaa liikettä, esimerkiksi kun föönaat ja pidät pyöröharjan aina samassa kädessä 

venytellä (3*) = jumpata niin, että lihaksista tulee joustavia 

ote, otteet = tapa miten pidät työvälineet kädessä;  

haara-asento, haara-asennot = seisot jalat suorana niin, että jalkojen välissä on vähän tilaa; 

paino on molemmissa jaloissa 

puristaa (1) = painaa; esimerkiksi puristat sitruunaa, jotta saat sitruunamehua 

säätää (1*) = muuttaa, hallita, määrätä 

rasittaa (1*) = aiheuttaa kipua, aiheuttaa haittaa 

taivuttaa (1*) = kiertää, kääntää, vääntää 

kurkottaa (1*) = ojentaa, tavoittaa 
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Palvelun ja tuotteiden myynti ja markkinointi 

Lähde: Luoma & Oksman, Hiukset, s. 12 - 13 

kuvat: Evita Husu 

 

Tuote / palvelu  

• Fyysinen tuote  

• Palvelu (palvelukokonaisuus) 

• Kilpailuedun saavuttaminen  erilaisuus 

• Kohderyhmä 

• Ajoitus 

• Laatu 

 

Luoma & Oksman, s, 14: 

Mistä laadukas palvelu koostuu: 

 

 

pätevyys                                                            turvallisuus 

 

palvelun laatu 

 

asenne                                                                     saavutettavuus 
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SANASTO: 

kilpailu = kun katsotaan, kumpi on parempi / kuka on paras 

etu, edut = hyvä puoli, hyöty, plussa  

saavuttaa (1*) = päästä päämäärään; saada aikaiseksi  

kohderyhmä = kenelle tarjotaan palvelua 

ajoitus = milloin ja kuinka usein palvelua tarjotaan 

laatu, laadun = millainen tuote on: hyvä, edullinen, huono, kallis  

 

Tuotteen / palvelun markkinointi 

Sinun täytyy markkinoida eli mainostaa tuotettasi, 

jotta sinun tuote tai palvelu myy hyvin ja  

saat myynnistä rahaa.  

Miksi sinun tuote on parempi kuin jonkin toisen tuote? 

Miksi asiakkaan pitää ostaa sitä? 

Sinun täytyy tehdä tuotteesta / palvelusta haluttava.  

Asiakkaiden täytyy haluta sinun tuotetta / palvelua.  

Miten se tehdään? 

• Myynnin edistäminen: esillepano 

• Markkinointiviestintä:  

mediamainonta (lehtimainonta, televisio, radio, internet, ulko- ja liikemainosvälineet 

esim. myymälävideo, äänimainonta, taustamusiikki) 

suoramainonta (kohdeviestintä, postitse tai kadulle) 

• Myyntityö 

• Hinta 

• Kanta-asiakkuus 
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SANASTO: 

markkinointi, markkinoinnin = mainos, mainostaminen,  

haluttava = sellainen jota ihmiset haluavat 

edistäminen, edistämisen > edistää (1) = kehittää, viedä eteenpäin 

mainonta, mainonnan = mainos, mainostaminen 

asiakkuus, asiakkuuden = olla asiakas 

kanta-asiakas, -asiakkaan = asiakas joka esim. menee aina samalle kampaajalle / parturille, 

lojaali asiakas, vakioasiakas 

kanta-asiakkuus = olla kanta-asiakas 
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Ostavatko he samoja tuotteita? 

        

 

Kun suunnittelet uutta palvelua, 

mieti kohderyhmää: Kenelle palvelu on tarkoitettu? 

Kenelle tarjoat palvelua? 

Kenelle haluat kehittää palvelua? 

Kenen pitää ostaa palvelua / tuotetta? 

Mitä lakeja on olemassa? 

Rajoittavatko lait palvelutarjontasi? 

 

► TEHTÄVÄ: Mitä palvelua voisit tarjota naiselle? Entä tytölle? 
Mitä tuotteita voisit myydä heille? 

 

► TEHTÄVÄ: Suunnittele / keksi uudenlainen palvelu! Mikä se voisi olla? Miten se 
eroaa muista palveluista? Miten voisit markkinoida uutta palveluasi asiakkaille? 

► TEHTÄVÄ: Mieti, miten voi seurata hiusalan trendejä. Mistä saat tietoa trendeistä?  
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Tuotteen/palvelun ajoitus: 

• Vaatemuodissa neljä kautta 

• Hiusmuodissa yleensä kaksi: kevät/kesä ja syksy/talvi 

• Hiustrendit vaatemuodista, catwalkeilta 

• Trendiennusteet 1-2 vuoden päähän 

• Muotikeskukset: New York, Pariisi, Milano, Lontoo 

• Kalenterin kaudet: pikkujoulu, isänpäivä, ystävänpäivä, vappu, juhannus jne.  

 

SANASTO: 

muoti, muodin = trendi, tyyli; millaisia vaatteita tai kampauksia ihmiset käyttävät  

kausi, kaudet = sesonki 

ennuste, ennusteet = arvio, prognoosi; mitä (ehkä) tulee tulevaisuudessa; esim. sääennuste 

jne. = ja niin edelleen, ja niin edespäin, etc.  

 

 

► TEHTÄVÄ: Mitä palvelua tarjoat naiselle kesällä ja mitä talvella? Entä tytölle? 

 

 

  



 
31 

Myynnin vaiheet: Asiakasohjaus, tuotteiden ja palvelun myynti 

Kun haluat saada asiakkaita ja myydä heille palveluita,sinun täytyy ottaa huomioon monta 

asiaa. Asiakasohjauksessa ja tuotteiden myynnissä on monta vaihetta.  

1. Ensivaikutelma  

2. Tarvekartoitus 

3. Tuote-esittely 

4. Kysymykset ja vastaväitteet 

5. Kaupan päätös 

6. Asiakassuhteen ylläpito 

 

Asiakkaan täytyy saada hyvä kuva sinusta ja sinun palvelusta heti alussa.  

Sitten sinun täytyy miettiä, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa. 

Sen jälkeen kerrot asiakkaalle, millaista palvelua suosittelet hänelle ja  

näytät esim. tuotteita tai kuvia. 

Kysy asiakkaan mielipidettä ja anna hänen kysyä sinulta. 

Vasta sitten asiakas päättää, haluaako hän ostaa tuotteen tai palvelun. 

Tee parhaasi, että asiakas on tyytyväinen. 

Vain tyytyväinen asiakas tulee takaisin ja ostaa palveluasi uudestaan. 

Hänestä voi tulla sinun kanta-asiakas.  

 

SANASTO:  

ensivaikutelma = se kuva, jonka saat, kun tapaat jonkun ensimmäistä kertaa 

tarvekartoitus, -kartoituksen = kun mietit, mitä asiakas tarvitsee ja haluaa; kartoittaa (1*) 

vastaväite, -väitteet = kun olet eri mieltä, väität vastaan; vasta-argumentti, vastalause 

asiakassuhde, -suhteen = se mitä sinun ja asiakkaan välillä on 

ylläpito, ylläpidon = asiakassuhde säilyy, ei mene poikki 
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Miten tunnistat asiakkaan tarpeet? 

 

Tarpeet 

• Kuluttajien tarpeet ovat ostamisen lähtökohta. 

• Tarpeet voivat olla: 

käyttötarpeita, jolloin tuote ostetaan tiettyä 

käyttötarkoitusta varten tai 

välinetarpeita, jolloin tuote tyydyttää jotain kuluttajan tarvetta 

• Maslowin tarvehierarkia selvittää tarpeita. Edellinen taso tyydytetään ennen 

seuraavalle tasolle nousemista. 

Esimerkiksi jos asiakkaalla ei ole värjättyjä hiuksia, sinä et voi myydä hänelle värjätylle 

hiuksille tarkoitettua shampoota.  

Ensin sinun täytyy myydä hänelle värjäyspalvelua. 

Kun asiakkaan hiukset on värjätty, voit myydä hänelle erikoisshampoota. 

Hänen ensimmäinen tarve on tyydytetty (värjäyspalvelu).  

Sen jälkeen tulee asiakkaalle seuraava tarve (erikoisshampoo ja hoitoaine).  

Sen jälkeen tulee vielä uusi tarve: esimerkiksi tyven värjääminen 4-6 viikon kuluttua.  

 

SANASTO: 

tunnistaa (1) = ymmärtää, nähdä, huomata 

tarve, tarpeet = mitä tarvitaan 

käyttötarve = esim. asiakas ostaa tehohoidon muun palvelun yhteydessä 

välinetarve = esim. asiakas ostaa kotiin föönin, harjan ja muotoilutuotetta, jotta voi kotona 

tehdä kampauksen  

tyydyttää (1*) = täyttää, tehdä / tulla tyytyväiseksi 

taso = kerros, luokka, aste 

värjäys, värjäyksen = värjääminen, värin laittaminen 

tyvi, tyven = hiuksen alku, hiuksen osa lähellä päänahkaa 
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Maslowin tarvehierarkia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pysyvien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen 

Hiusalalla kilpailu on kovaa.  

On monta muuta kampaajaa ja parturia, jotka tarjoavat hyviä tuotteita ja palveluita. 

Miten voit luoda asiakassuhteita ja ylläpitää ne?  

Miten saat asiakkaan tulemaan takaisin kampaamoosi?  

 

• Kanta-asiakkuus 

• Uuden ajan varaaminen 

• Asiakkaasta huolehtiminen myös muulloin kuin liikkeessä 

• Muistaminen 

• Luottamus 

• Hyvä tyyppi / henkilökemia 

 

 

2. Turvallisuuden tarpeet 

 

3. Sosiaalisuuden tarpeet 

4. Pätemisen ja 
arvostuksen tarpeet 

5. Itsensä 
kehittämiseen 

liittyvät 
t t 

1. Hengissä pysymisen tarpeet 
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SANASTO: 

varata aika (4), varaan ajan = sopia seuraavasta ajasta, milloin asiakas tulee kampaamoon 

huolehtiminen > huolehtia (1*) = pitää huolta, hoitaa  

luottamus, luottamuksen = kun luotat toiseen ihmiseen 

luottaa (1*) = uskoa, että toinen puhuu totta tai tekee niin kuin sanoo 

henkilökemia = että tykkää toisesta ihmisestä; tulet toimeen toisen henkilön kanssa 

 

 

► TEHTÄVÄ: Mieti, mitä voit (konkreettisesti) tehdä, että asiakas tulee takaisin! 

• Millaisia etuja tai palveluita voisit tarjota? 

• Mitä hyötyä on kanta-asiakkuudessa? 

• Miten saat asiakkaan luottamuksen? 

• Millä tavalla voit huolehtia asiakkaasta muulloin kuin liikkeessä? 

• Millä tavalla voit muistaa asiakasta? 

• Miten asiakas voi varata ajan niin, että se on hänelle helppoa? 
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Palvelun hinta  

CASE: Ellin kampaamo 

 

Elli perusti kampaamon Vantaalle Myyrmäkeen. 

Jotta Ellin kampaamotoiminta olisi kannattavaa, täytyy tietää kustannukset.  

Kilpailijoiden hinnat = ylärajana hinnalle 

Kustannukset = alarajana hinnalle 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

SANASTO: 

perustaa (1) = avata (4), aloittaa (1*) 

kannattava (tässä) = niin että toiminnasta tulee rahallista voittoa; toiminnalla voi elää 

liiketoiminta = bisnes, kaupankäynti 

kilpailijat = muut kampaajat ja parturit 

kustannus, kustannukset = mitä maksaa 

tulot = rahaa, jota sinä saat, esimerkiksi, kun asiakas maksaa palvelusta 

menot = rahaa, jota sinä maksat, esimerkiksi vuokra, sähkö 

tulos = mitä sinulle jää, kun olet maksanut kaikki menot 

 

KANNATTAVA 
LIIKETOIMINTA: 

TULOT – MENOT = 
TULOS 
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► TEHTÄVÄ: Kilpailijoiden hinnastot 

Selvitä Myyrmäessä sijaitsevien kampaamoiden hinnastot.  

Kirjoita Googleen hakusanaksi “kampaamot Myyrmäki” ja etsi nettisivuilta kampaamoiden 

hinnasto.  

Etsi ainakin viiden (5) kampaamon hinnastot. 

palvelu kampaamo 1 
nimi:  

kampaamo 2 
nimi: 

kampaamo 3 
nimi: 

kampaamo 4 
nimi: 

kampaamo 5 
nimi: 
 
 

leikkaus 

naiset 

     

leikkaus 

miehet 

     

värjäys 

 

     

permanentti 

 

     

kampaus 

 

     

 

 

Palvelun, esimerkiksi hiustenleikkauksen, hinta muodostuu näin:  

muuttuvat kustannukset + kiinteät kustannukset + ALV 24% = palvelun hinta 

 Mitkä ovat muuttuvat kustannukset? 

- muuttuvat asiakkaiden mukaan: jos sinulla on paljon asiakkaita, kustannukset ovat 

korkeat. Jos sinulla on vähemmän asiakkaita, kustannukset ovat pienemmät.  

- muuttuvat kustannukset ovat esimerkiksi: 

– tuntipalkat 

– käytetyt aineet (= shampoot, hoitoaineet)  

– työssä tarvittavat muut tarvikkeet 
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SANASTO: 

muodostua (1) = mikä se sisältää, mistä se koostuu 

ALV = arvolisävero, vuonna 2019 ALV oli Suomessa 24% 

muuttuva = muuttua (1*), olla erilainen 

kiinteä = aina sama, ei muutu 

asiakas, asiakkaan, asiakkaiden = henkilö, joka käyttää (kampaamon) palvelua 

  

► TEHTÄVÄ: Laske Ellin muuttuvat kustannukset. 

Kuukauden aikana kävi 80 hiustenleikkausasiakasta. 

Muuttuvat kustannukset shampoolle olivat 49 euroa ja hoitoaineelle 55 euroa (hiustenpesu). 

Miten sinun täytyy laskea?  

Mikä on kustannus per asiakas?  

 Muuttuvat kustannukset lasketaan näin (kirjoita itse): 

 

 

 

 

 Mitkä ovat kiinteät kustannukset? 

- ovat aina samoja asiakasmääristä riippumatta. 

- kiinteät kustannukset voidaan laskea tunneittain (esim. työtunneittain) tai 

asiakasmäärällä jaettuna (= kuinka paljon per asiakas) 

- kiinteitä kustannuksia ovat esimerkiksi: 

-  vuokra  

- mainonta  

- sähkö  

- vesi  

- mahdolliset kuukausipalkkalaiset työntekijät 
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► TEHTÄVÄ: Laske Ellin kiinteät kustannukset. 

Kuukauden aikana kävi 80 hiustenleikkausasiakasta. 

Lisäksi Ellillä on seuraavat kulut: 

Vuokra 700 euroa 

Sähkö 40 euroa 

Vesi 20 euroa 

Mainonta 100 euroa 

 

Miten sinun täytyy laskea?  

Mikä on kustannus per asiakas? 

 Kiinteät kustannukset lasketaan näin (kirjoita itse):  
 

 
 
 
 
► TEHTÄVÄ: Laske hiustenleikkauksen hinta. 
Paljonko Ellin asiakkaan täytyy maksaa hiustenleikkauksesta, jotta toiminta on Ellille 

kannattavaa?  

Miten sinun täytyy laskea?  

 

muuttuvat kustannukset (asiakasta kohden) + kiinteät kustannukset (asiakasta kohden) = X 

li X × 1,24 (ALV) = hiustenleikkauksen hinta vähintään 

  

 [MK + KK] × 1,24 =  
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SANASTO:  

+ plus / plussa  

x – miinus 

× kertaa 

÷ jaettu (numerolla) 

= on  

( ) sulkeet, kaarisulkeet 

[ ] hakasulkeet 

 

 

 

 

► TEHTÄVÄ: Harjoittele lisää. Laske hiustenleikkauksen hinta. 
 

Kampaamo 1: 

Niinan kampaamo sijaitsee Vantaan Koivukylässä.  

Vuokra maksaa 980 euroa /kk, sähkö ja vesi maksavat 85 euroa /kk. 

Puhelin ja internet maksavat 39 euroa kuukaudessa. 

Niinalla on myös vakuutus, joka maksaa 60 euroa vuodessa. 

Mainontaan hän käyttää 75 euroa kuukaudessa. 

 

Hänellä on kuukaudessa 103 hiustenleikkausasiakasta. 

Shampoon kulut ovat 34 euroa /kk ja hoitoaineen kulut ovat 47 euroa /kk. 

Niina haluaa, että hänen bruttotulot ovat 2300 euroa /kk. 

 

Laske, kuinka paljon maksaa hiustenleikkaus Niinan kampaamossa!  

  



 
40 

 

Kampaamo 2:  

Sadun kampaamo sijaitsee Helsingin keskustassa, lähellä Kamppia. 

Vuokra maksaa 1525 euroa kuukaudessa. Sähkö on 30 euroa /kk ja vesi 40 euroa /kk. 

Puhelin ja internet maksavat 45 euroa kuukaudessa. 

Vakuutus on 85 euroa vuodessa. 

Satu ei mainostaa sosiaalisessa mediassa. 

 

Sadulla on 147 asiakasta kuukaudessa. 

Shampoo, hoitoaine ja muotoilutuotteet maksavat 120 euroa kuukaudessa. 

Satu haluaa, että hänen bruttotulot ovat 2300 euroa /kk. 

 

Laske, kuinka paljon maksaa hiustenleikkaus Sadun kampaamossa!  

 

 

 

 

Tämä olikin vasta lämmittelyä… NYT LASKETAAN! 
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Myyntikatetarve tuntihinnan perustana 

► TEHTÄVÄ: Laske Ellin kiinteät kustannukset sekä rahoitustarve koko vuoden ajalta. 

• Jakolaskulla (÷) selvität, paljonko rahaa täytyy saada kassaan vähintään 

kuukaudessa/vuodessa/tunnissa. 

• Kun lasket tuntihintaa, ota huomioon, kuinka monta tuntia päivässä Ellin 

kampaamossa on asiakas, kun kampaamo on vasta aloittanut? 

 

SANASTO: 

kate = kun kulut ja menot ovat yhtä suuret, ei tule miinusta eikä plussaa 

myyntikatetarve = kuinka paljon sinun täytyy myydä (palveluita), että saat tarpeeksi rahaa 

rahoitustarve = kuinka paljon rahaa tarvitset, että voit maksaa kaikki kulut 

 

 

► TEHTÄVÄ: Laske Ellin kampaamon myyntikatetarve koko vuodelle. 

RAHOITUSTARVE: Lainan lyhennykset ja korot 400€/kk 

KIINTEÄT KULUT:  

• Aukioloaika ma-pe klo 10-20, la klo 10-14 

• Vuokra 700 €/kk 

• Palkka (brutto) 2200€/kk 

• YEL-vakuutus 250€/kk 

• Sähkö, lämpö, vesi 50 €/kk 

• Kirjanpito 50€/kk 

• Lehdet 25€/kk 

• Vakuutukset 100€/kk 

• Puhelin, internet 50€/kk 

• Kassa ja ajanvaraus 40€/kk 
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Arvioi, kuinka monta tehokasta työtuntia viikossa Ellille kertyy ja laske sen mukaisesti 

myyntikatetarpeen tuntihinta. 

 

Ellin myyntikatetarve tiedetään nyt. Entä ne muuttuvat kustannukset eli raaka-ainekulut? 

RYHMÄ 1: Simin värit (väri+hapete+folio?): 

• Lyhyet, puolipitkät, pitkät 

RYHMÄ 2: Schwarzkopfin värit (väri+hapete+folio?): 

• Lyhyet, puolipitkät, pitkät 

RYHMÄ 3: Natural Styling permanentti (permis+kiinnite+latvapaperit): 

• Lyhyet, puolipitkät, pitkät 

RYHMÄ 4: Shampoo ja hoitoaine sekä 2 muotoilutuotetta  

• Simin tuotteet sekä Schwarzkopfin tuotteet 

 

Ja muista: Hintaan lisätään vielä ALV!! + 24% 

Nyt olet saanut selville, miten Elli voi hinnoitella palvelujansa. 

 

Ellin kampaamon hinnasto:  

• Hiusten värjääminen (lyhyet, pp, pitkät)……………….………_____ € 

• Rakennekäsittely (lyhyet, pp, pitkät)……………………………_____ € 

• Hiusten leikkaaminen parturityönä………………………………_____ € 

• Hiusten leikkaaminen kampaamotyönä…………………………_____ € 

• Föönkampaus………………………………………………………_____ € 

• Rullakampaus………………………………………………………_____ € 

• Juhlakampaus………………………………………………………____ € 
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► TEHTÄVÄ: Ja ne kilpailijoiden hinnat? Pohdi ja vastaa! 

• Vertaile kilpailijoiden hintoja Ellin vastaaviin hintoihin. 

• Voiko kilpailijoiden hintoja pitää ylärajana? 

• Onko hinta hyvä kilpailukeino? 

• Miten muuten erotut kilpailijoista kuin hinnalla? 

 

Näillä ohjeilla luot liiketoimintasuunnitelmaasi hinnaston!  

Huomioi kuitenkin oman yrityksesi muuttujat:  

 rahoitus 

 vuokra 

 mahdolliset palkkakulut 

 vuokratuolitulot 

 investoinnit 

 markkinointikustannukset jne. 
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Valitusten käsittely ja virhevastuu 
Kun työ on valmista, sinun kannattaa aina kysyä asiakkaalta, mitä mieltä hän on. 

Näytä asiakkaalle käsipeilin avulla, miltä hiukset näyttävät. 

Näin saat heti palautetta ja voit saman tien korjata virheitä.  

 

FRAASEJA:  

Miltä näyttää?  

Miten tykkäät?  

Mitä mieltä olet?  

Oletko tyytyväinen?  

 

Vaikka teet työtä hyvin, voi olla,  

että asiakas ei ole tyytyväinen ja tekee reklamaation. 

Mitä tehdään, jos asiakas reklamoi?  

Mihin sinulla ja asiakkaalla on oikeus? 

 

Lue lisää Luoma & Oksman: Hiukset, s. 21-23 

• Palvelun tarjoajan oikeus tarkastaa ja hyvittää virhe kohtuullisessa ajassa (yleensä 

14 vrk) 

• Vahingon korvaaminen tai hyvittäminen 

• Hinnanalennus 

• Sopimuksen purku (maksun palautus) 

Tutustu nettisivuun: http://www.reklamaatioapuri.fi/ 
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SANASTO:  

valitus, valituksen = valittaminen; kun asiakas valittaa palvelusta 

reklamaatio = valitus 

reklamoida (2) = valittaa (1*) 

virhevastuu = sinä olet vastuussa omista virheistä; virhe on sinun syy 

vrk = vuorokausi = 24 tuntia 

hyvittää (1*) = korvata, maksaa, palauttaa rahat, kompensoida, korjata  

hyvitys, hyvitystä, hyvityksen = korvaus, esim. uusi tuote rikkinäisen tilalle tai rahaa 

kohtuullinen = sopiva, tyydyttävä 

kohtuullisessa ajassa = melko nopeasti, niin että asiakkaan ei tarvitse odottaa kauan 

vahinko, vahingon = vika, virhe, haitta 

hinnanalennus, -alennuksen = halvempi hinta; asiakas maksaa vähemmän 

sopimuksen purku, purun = sopimus loppuu, sopimus perutaan 

 

 

► TEHTÄVÄ: Olet asiakkaana kampaamossa, mutta et ole tyytyväinen palveluun. 
Keksi itse, mistä palvelusta on kyse. 
Anna suullista palautetta kampaajalle / parturille.  

Tee kirjallinen reklamaatio.  

Kun teet kirjallisen valituksen: 

• kerro, mistä valitat ja mikä oli tapahtunut 

• kerro, mitä vaadit, millaista korvausta haluat 

• perustele, miksi sinun pitää saada korvaus ja miksi korvaus on sinun mielestäsi 

sopiva 

• kerro, milloin viimeistään haluat vastauksen, esim. kahden viikon kuluessa 

• lisää valokuvia, jos mahdollista 

• lisää yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero) 
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FRAASEJA: 

Minusta… / minun mielestäni… 

Haluan hinnanalennuksen. 

Haluan hyvityksen.   

Haluan uuden tuotteen.  

Odotan vastaustanne xx.xx. mennessä. 

 

 

 

► TEHTÄVÄ: Vaihda kirjoituksesi kaverin kirjoitukseen. Lue hänen reklamaatiokirje ja 
vastaa siihen. Miten vastaat hänen vaatimuksiin? Miten korvaat vahingon hänelle? 
Mitä tarjoat hänelle? 
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Näyttö: Asiakastilaisuuden järjestäminen 

 

►TEHTÄVÄ: Suunnittele/ideoi yksin tai ryhmässä asiakastilaisuus. 

Kirjoita raportti. 

  

• Mieti: Millainen on teidän asiakasryhmänne. Millaisia tavoitteita teillä on?  

• Kuka tekee mitä?  

• Mitä palveluita tarjoatte asiakastilaisuudessa?  

• Mieti, milloin ja missä asiakastilaisuus pidetään. 

• Käytä sopivia digitaalisia välineitä suunnitteluun ja toteutukseen  

(esimerkiksi kun teet kutsun ja raportointia).  

• Kuinka tilaisuus budjetoidaan?  

• Mitä maksaa? Kuka maksaa? Onko sponsoria?  

Sitten toteutatte asiakastilaisuuden. 

Kirjoita lopuksi raportti ja arvioi asiakastilaisuuden onnistumista.   Raportti on kuin 

mainos omasta osaamisestasi! 
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Tutkinnon arviointikriteerit T1 -taso 
Opiskelija…  

• valmistautuu asiakaspalvelutilanteisiin ja myyntityöhön siten, että tutustuu tuote- 

ja palveluvaihtoehtoihin  

• vastaanottaa asiakkaan ystävällisesti ja ohjaa asiakkaan odotustilaan  

• keskustelee asiakkaan kanssa palvelutilanteessa positiivisella palveluasenteella  

• hoitaa palvelutilanteen suomen tai ruotsin kielellä sekä selviytyy auttavasti 

palvelutilanteessa yhdellä muulla kielellä  

• myy tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti  

• osaa laskea hinnan tuotteiden ja palvelujen myynnissä  

• kun palvelu- ja myyntitilanne loppuu, hän varmistaa, että asiakas on tyytyväinen 

ja suosittelee uutta käyntiä  

• noudattaa useimmiten työpaikan ohjeita ja sääntöjä (työajat, työasu, käytös- ja 

toimintatavat, ulkoinen olemus, työympäristön siisteys, reklamaatioiden käsittely)  

• noudattaa alan työlainsäädäntöä työssään  

• noudattaa kuluttajaturvallisuuslakia ja kemikaalilainsäädäntöä  

• suunnittelee omaa urakehitystään ja arvioi ammatillisia vahvuuksiaan alan 

kulttuurituntemuksen perusteella 

• osaa laskea työnsä taloudellista tuottavuutta  

• suunnittelee ja järjestää yhteistyössä yrityksen tai työryhmän jäsenten kanssa 

asiakastilaisuuden, jossa hän huomioi asiakaskohderyhmän, toiminnan tavoitteet, 

vastuuhenkilöt, tilan käytön ja tilaisuuden budjetin  

• hankkii yhteistyökumppanit sovitulla tavalla  

• ideoi ja toimii aloitteellisesti tilaisuuden järjestämisessä  

• käyttää tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa sopivia palveluja, tuotteita, 

materiaaleja ja tarvikkeita  

• ottaa tilaisuuden toteutuksessa huomioon alan kulttuurin ja estetiikan 

merkityksen  

• käyttää tilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen sopivia digitaalisia menetelmiä 

ja ammatillisia digitaalisia ympäristöjä  

• laskee hinnat ja budjetin 

• markkinoi tilaisuutta asiakaskohderyhmälle sovitulla tavalla  

• toteuttaa asiakastilaisuuden suunnitelman mukaisesti ja tekee vastuullaan olevia 

ratkaisuja ja päätöksiä siten, että asiakas on tyytyväinen  

• arvioi asiakastilaisuuden onnistumista, kannattavuutta ja tuloksellisuutta  
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• tekee vastuullaan olevat tehtävät (= tehtävät, jotka hänen täytyy hoitaa) 

• noudattaa useimmiten ohjeita ja toimintaperiaatteita, jotka 

koskevat asiakaspalvelua 

• osaa tehdä yhteistyötä normaaleissa asiakaspalvelutilanteissa ja toimii 

ammattitaitoisesti  

• suhtautuu ystävällisesti, suvaitsevasti ja tasavertaisesti kaikkiin asiakkaisiin ja 

työntekijöihin 

• toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä  

• hyödyntää teknologioita, joita käytetään hiusalalla 

• käyttää tuotteita ja välineitä useimmiten taloudellisesti  

• tarkkailee käyttämiensä tilojen ja laitteiden kuntoa ja ilmoittaa mahdollisesta 

huoltotarpeesta ohjeistuksen mukaan  

• noudattaa työssään ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta  

• noudattaa useimmiten työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja  

• toimii kestävän kehityksen mukaan  
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SANASTO: 

vaihtoehto = kun on mahdollista valita kahdesta tai useammasta 

auttavasti = vähän  

suositella (3*) = ehdottaa, mainostaa  

noudattaa (1*) = seurata, tehdä niin kuin pitää, totella 

ulkoinen olemus = ulkonäkö, miltä näytät  

ura = työ, ”elämäntehtävä”, menestys työssä 

tuottavuus, tuottavuutta, tuottavuuden =  

vastuullaan oleva tehtävä = tehtävä, joka sinun täytyy tehdä 

suhtautua (1*) = millainen asenne sinulla on; asennoitua; tässä: miten kohtelet ihmisiä 

suvaitsevainen, suvaitsevaista, suvaitsevainen = ymmärtäväinen, humaani, hyväksyvä 

tasavertainen, tasavertaista, tasavertaisen = tasaveroinen, samalla tavalla 

hyödyntää (1*) = käyttää 

taloudellinen = ekonominen, säästävä, edullinen, kannattava 

tarkkailla (3) = tarkastella, huomioida, pitää silmillä 

vaitiolovelvollisuus = sinä et saa kertoa asiakkaiden asioista tai työasioista muille 

 


