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1. Johdanto

Työelämäjaksoni tavoitteena oli ammatillisen osaamisen syventäminen, tutustuminen virolaiseen
työkulttuuriin ja parturi-kampaamotyöhön, tutustuminen hiusalan opetukseen Virossa sekä
yhteistyökumppanien ja kontaktien löytäminen ulkomaista työssäoppimista ja opiskelijavaihtoa
varten. Tavoitteena oli myös oman kielitaidon kehittäminen.
Työskentelin Tallinnassa Tallinna Tööstushariduskeskuksessa (1-12.5.) sekä Fashion Hairissa (1331.5). Tööstushariduskeskus on ammattikoulu, jossa tutustuin hiusalan opetukseen. Fashion Hair on
kauneudenhoitoalan yritys, jossa tutustuin parturi-kampaajan työhön Virossa.
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2. Tallinna
Tallinna on Viron pääkaupunki. Asukkaita Tallinnassa on noin 400 000. Tallinna on perinteinen
kauppakaupunki. Sen sijaintipaikka onkin yksi Viron rannikon parhaista satamapaikoista. Kaupunki
on kokenut viime vuosina melkoisen muodonmuutoksen, joka on uudistanut sen ilmettä ja
palvelutarjontaa valtavasti. Tämän päivän Tallinnassa yhdistyvät nautittavalla tavalla niin
mielenkiintoinen historia kuin modernin kaupunkielämän mahdollisuudet. Tallinna onkin
mielenkiintoinen sekoitus uutta ja vanhaa. Vierekkäin on sekä vanhaa ja perinteistä rakennuskantaa,
että uutta ja modernia. Kontrastit ovat todella suuria. Myös aikakerrostumat näkyvät Tallinnassa
mielenkiintoisesti. Jopa samassakin rakennuksessa voi olla viitteitä eri vuosisadoilta, erilaisia
tyylejä, värejä ja koristeita. Erityisesti menneen ajan lumoa löytyy vanhasta kaupungista. Tallinnan
vanha kaupunki on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkimiljöitä ja se kuuluu
Unescon maailmanperintöluetteloon.

Kuva 1: Tallinnan Vanhaa Kaupunkia

Tallinna on mielenkiintoinen kohde hius- ja kauneusalan ammattilaisille, koska se on tunnettu spaja hyvinvointipalveluistaan. Tallinnasta löytyy lukuisia salonkeja, joissa on tarjolla kampaamo- ja
kosmetologipalveluja. Myös day-spa konsepti on näkyvillä Tallinnassa. Valittavana on sekä
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isompia ja modernimpia yrityksiä että pieniä ja perinteisiä. Myös hintataso vaihtelee suuresti eri
yritysten välillä. Keskustassa on yleisesti ottaen korkeampi hintataso, kuin hieman sivummalla.

Tallinna on hyvin monikulttuurinen kaupunki. Työskennellessä Tallinnassa Eestin kielen osaaminen
olisi toivottavaa, mutta ei välttämätöntä. Vanhempi väestö osaa myös suomea ja nuorempi väestö
puhuu hyvää englantia. Venäjänkielen taito olisi tosin eduksi.

Kuva 2: Raekoja Plats
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3. Tallinna Tööstushariduskeskus
Tööstushariduskeskus on paikallinen ammattikoulu. Tallinnassa on useita hius- ja kauneusalan
yksityisiä kouluja, mutta valtion ylläpitämiä vain tämä. Tööstushariduskeskus on iso koulu, noin
1800 opiskelijaa kaiken kaikkiaan. Tööstushariduskeskuksessa koulutetaan ammattilaisia
metallialalle, autoalalle, hiusalalle sekä vaatetusalalle. Koulutus kestää lukion jälkeen 1-2,5 vuotta
ja peruskoulun jälkeen 3-3,5 vuotta.

Kuva 3: Tallinna Tööstushariduskeskus

Hiusalan opiskelijoita on noin 90. Kosmetologiopiskelijoita koululla ei ole. Kaikki hiusalan
opiskelijat tulevat lukion jälkeen ja opiskelevat 1,5 vuotta. Parhaillaan he ovat kuitenkin tekemässä
uutta opetussuunnitelmaa ja jatkossa opiskelijat tulevat ammattikouluun jo peruskoulun jälkeen.
Koulutus alkaa teoriaopinnoilla, josta siirrytään tekemään harjoituksia harjoituspäille ja sen jälkeen
tekemään asiakastöitä. Teoriajaksolla opiskelijat opiskelevat vain päiväsaikaan, mutta
työharjoittelujaksoilla opiskelijat ovat kahdessa vuorossa; klo 9-14 ja klo 14–19. Opiskelijat eivät
yleensä mene työharjoitteluun liikkeisiin vaan työskentelevät koululla. Itse olin mukana ohjaamassa
työharjoittelijoita koulun työsalissa.
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Koulutuksen sisältöinä ovat: hiustenhoito, hiustenleikkaus, permanenttikäsittelyt, värikäsittelyt sekä
parranmuotoilu. Ammattitaitoa täydentäviä opintoja ovat: työterveys ja hygienia, talouden ja
lainsäädännön perusteet, vieraat kielet, hiustenmuotoilun historia, tietotekniikkataidot ja
asiakaspalvelu. Valinnaisina aineina voi valita ehostuksen tai vieraan kielen ammattiopinnot. Mutta
tosiaan, opetussuunnitelma tulee muuttumaan piakkoin. Koska jatkossa opiskelijat tulevat
peruskoulusta suoraan, opetussuunnitelmaan lisätään atto-aineita.

Tällä hetkellä koululla oli kaksi opiskelijaryhmää, kummassakin 30 opiskelijaa. He olivat
ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja valmistuvat helmikuussa 2014. Toisen vuoden opiskelijat
olivat valmistuneet jo helmikuussa. Toinen ryhmä oli eestinkielinen ja toinen venäjänkielinen.
Ryhmät olivat vuorotellen ilta- ja aamuvuorossa. Itse työskentelin aina aamuvuorossa, joten sain
tehdä töitä molempien ryhmien kanssa. Työsalissa opettajia on yleensä kaksi, mutta teoriatunneilla
vain yksi. Oman työskentelyjaksoni aikana sattui niin, että vain kahtena päivänä oli minun lisäkseni
kaksi opettajaa ja muina päivinä yksi, joten pääsin ihan oikeasti tekemään töitä, koska asiakkaita oli
aika paljon. Opiskelijoista aika moni puhui hyvää englantia, joten ohjaaminen onnistui siltä
kannalta hyvin. Myös osa asiakkaista puhui englantia tai suomea. Eestinkieliset opettajat
ymmärsivät suomea, mutta vain yksi puhui sitä hyvin. Osa puhui jonkin verran englantia. Muiden
kanssa tulin toimeen eestin, suomen ja englannin sekoituksella. Venäjänkielisten opettajien kanssa
kommunikointi oli vaikeampaa, koska he eivät puhuneet englantia eivätkä suomea enkä itse puhu
venäjää. Yritin kommunikoida todella rajallisella eestinkielelläni ja tarvittaessa opiskelijat
tulkkasivat. Hyvin siitäkin selvittiin.

Käytössä olleet aineet olivat suurelta osalta tuttuja: Schwarzkopf, Wella, Goldwell ja Sim. Mutta
mukana oli myös tuntemattomia. Londa, joka vaikutti hyvin samanlaiselta kuin Wella. Minulle
kerrottiinkin, että sama väri tunnetaan Itä-Euroopassa Londana ja Länsi-Euroopassa Wellana. Sekä
Estel, joka on venäläinen värisarja.

Jokaisessa periodissa oli tiettyjä töitä, joita opiskelijoiden piti tehdä ja he saivat siitä
”juoksumerkinnän”, eli merkinnän tehdystä työstä. Esimerkiksi tässä periodissa tehtävien töiden
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listassa oli: miesten ja naisten hiustenleikkaus, värjäys, permanentti ja tiettyjä kampauksia. Näistä
opiskelijan piti tehdä vähintään kolme työtä. Arvioitavia töitä oli myös joka periodissa.
Arviointiasteikko oli 1-5. Itse pääsin myös tekemään arviointeja. Esimerkiksi eräs opiskelija teki
arvioitavan työn kasvavan kerrostuksen leikkauksesta. Arviointikohteina oli asiakasanalyysi ja työn
suunnittelu, kehä- ja muotolinjojen suunnitelmanmukaisuus, työn huolellisuus sekä asiakaspalvelu.
Värjäyksessä arviointikohteina taas olivat asiakasanalyysi, tuloksen tavoitteenmukaisuus ja
työotteet.

Kuva 4: Eestinkielinen ryhmä työskentelemässä

Opiskelijat ostavat opiskelut aloittaessaan täydellisen tarvikepakkauksen, joka Virossa maksaa 500–
600 euroa. Paketissa on kaikki perustyövälineet kammoista ja harjoista aina permanenttirulliin ja
värisiveltimiin asti. Myös föönit kuuluvat pakettiin. Tallinnassa onkin tavallista, että työntekijällä
on omat työvälineet, kun hän tulee töihin liikkeeseen, joten tällä tarvikepaketilla turvataan se, että
opiskelijat pystyvät aloittamana työt missä yrityksessä tahansa. Opintoihinsa opiskelijat saavat
valtiolta tukea ja tuki määräytyy sen mukaan miten hyvin opiskelija menestyy opinnoissaan.

8

Opettajat olivat innostuneita alastaan ja tekivät myös itse jonkin verran töitä. Kaikki opettajat
kävivät säännöllisesti töissä pienessä salongissa. Opiskelijoita kysyttiin myös paljon tekemään töitä
erilaisiin näytöksiin ja tapahtumiin. Mahdollisuuksien rajoissa he niihin osallistuivatkin.

Jakson aikana näin useita erilaisia tapoja opettaa ja ohjata sekä erilaisia tapoja tehdä töitä. Olikin
rikkaus työskennellä niin monen eri ihmisen kanssa. Keskustelin paljon opettajien kanssa
koulutuksesta sekä koulutuksen järjestämisen eroista ja yhteneväisyyksistä. Keskustelimme myös
mahdollisuudesta opiskelijavaihtoon. Tööstushariduskeskus on tehnyt paljon yhteistyötä erään
helsinkiläisen koulun kanssa. Myös opiskelijavaihtoa on toteutettu ja siitä on heillä hyvät
kokemukset. Yhteistyö Jedun kanssa voisi myös toimia hyvin. Keskustelin paljon myös
opiskelijoiden kanssa. He olivat kiinnostuneita opiskelusta Suomessa, hiusalan työstä Suomessa
sekä yleensä Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista. Sain myös kuulla virolaisesta ja venäläisestä
kulttuurista.

Kuva 5: Venäjänkielinen ryhmä työskentelemässä
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4. Fashion Hair
Fashion Hair on kolme vuotta vanha kauneudenhoitoalan yritys Tallinnan keskustassa. Yrittäjiä on
kaksi, joiden lisäksi liikkeessä työskentelee kolme parturi-kampaajaa, kaksi kosmetologia sekä
vastaanottovirkailija. Yritys sijaitsee Metro Plaza rakennuksessa Hotel Nordic Forumin vieressä.
Liikkeessä tehdään kaikkia hiusalan töitä, lukuun ottamatta hiustenpidennyksiä. Kosmetologitöistä
tehdään käsi-, jalka- ja kasvohoitoja, hierontoja sekä ripsien ja kulmien värjäyksiä.

Kuva 6: Fashion Hair, kampaamotila

Tallinnalaisissa kampaamoissa on yleensäkin aika pitkät aukioloajat, niin myös Fashion Hairissa.
Kampaamo on auki klo 9-21, maanantaista lauantaihin. Työntekijät tekevät pitkää päivää, mutta
saavat myös sitten vapaita päiviä vastineeksi. Myös työtahti on aika kiivas ja asiakkaita otetaan
päällekkäin siten, että värin vaikutusajalla tehdään leikkaus tai laitetaan toisen asiakkaan väri
vaikuttamaan. Yrittäjät kertoivatkin, että niin on pakko tehdä, jotta hinnat pysyvät eestiläisille
asiakkaille riittävän alhaisina. Työ sinällään on samantyyppistä, kuin Suomessakin. Hiuslaatu ei
juurikaan eroa suomalaisesta hiuksesta ja samantyyppisiä töitä tehdään. Yksi ehkä silmiinpistävin
ero suomalaisen ja virolaisen kulttuurin välillä on, että virolaisissa yrityksissä on erikseen
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vastaanottovirkailija. Hänen tehtävänään on ottaa asiakkaat vastaan, hoitaa ajanvaraukset, pitää
huolta liiketilasta ja sen siisteydestä yms.

Liikkeessä oli oikein mukava ilmapiiri. Se on moderni yritys, jossa työskentelee motivoitunutta
henkilökuntaa. Henkilökunnalla on hyvä ammattitaito ja heillä tuntuu olevan myös hyvä
yhteishenki, joka näkyy mukavana ilmapiirinä liikkeessä. Kaiken kaikkiaan hyvä paikka
työskennellä!

5. Muut tutustumiskäynnit
Tutustuin Schwarzkopfin tukkuun, joka sijaitsee Tallinnan keskustassa. Schwarzkopfilla on
myymälä, jossa työskentelee kaksi henkilöä. Lisäksi on myyntiedustajia, jotka kiertävät yrityksissä.
Schwarzkopf järjestää myös koulutuksia yrityksille ja oppilaitoksille. Olin mukana pitkien hiusten
kampauskoulutuksessa. Koulutus oli eestinkielinen, mutta yllättävän hyvin pystyin seuraamaan sitä.

Kuva 7: Schwarzkopfin kampauskoulutuksessa
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Kävin vierailulla myös Simin tukussa. Se sijaitsee kampaamon yhteydessä ja heillä on pieni varasto
Simin tuotteita. Pääasiassa kampaamot tilaavat tuotteet edustajalta, mutta jonkin verran he hakevat
tuotteita myös myymälästä. Eniten kampaajat käyttävät Simin tuotteista SensiDo värejä.
Hiustenpidennysmateriaalejakin on tarjolla, mutta niitä tehdään Virossa aika vähän.

Kävin myös tutustumassa yhteen Tallinnan yksityisistä kouluista. Koulu on nimeltään Eesti
Iluteeninduse Erakool ja siellä koulutetaan sekä parturi-kampaajia että kosmetologeja. Koululla on
toimipiste Haaberstin kaupunginosassa. Siellä järjestetään teoriaopinnot. Työharjoittelussa
opiskelijat ovat lähempänä keskustaa, satamassa, Kochi Aidad liikekeskuksessa. Opiskelijoita on
kolme ryhmää, sekä eestinkielisiä, että venäjänkielisiä ryhmiä. Opiskelu kestää 1,5 vuotta ja maksaa
noin 2000 euroa. Opettajia on aika monta; jokaiselle opintokokonaisuudelle on oma opettajansa
(yksi opettaa värjäyksiä, yksi leikkauksia, yksi kampauksia jne.). Osa opettajista on täysipäiväisesti
koulun palveluksessa, osa tekee muitakin töitä. Kuten esimerkiksi kontaktini Reet, joka on
opetustyön lisäksi kouluttajana Schwarzkopfilla. Koulutus on järjestetty samalla tavalla, kuin
valtion ylläpitämässä koulussakin. Ensin opiskelijat opiskelevat teoriaopintoja ja tulevat sitten
työharjoitteluun koulun salonkiin. Työharjoittelussa opiskelijat ovat kahdessa vuorossa klo 9-14 ja
14-19. Koulussa käytetään kampaamopuolella Lorealin ja Matrixin tuotteita, kosmetologipuolella
Biodrogaa ja Payotia.

Kuva 8: Eesti Iluteeninduse Erakool opetussalonki
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Myös Hairmaililla on myymälä Tallinnassa, jossa vierailin. Se on toiminut neljän vuoden ajan ja
myymälässä on aika hyvin edustettuna Hairmailin tuote- ja työvälinevalikoima. Hieman valikoima
oli erilainen kuin Suomen myymälässä, edustettuina oli mm. Davinesin tuotteita, joita Suomessa ei
ole.

Lisäksi vierailin useissa salongeissa tiedustelemassa opiskelijoiden mahdollisuudesta päästä
työssäoppimaan. Mahdollisuus olisi ainakin seuraavissa liikkeissä: Ilusalong Maribell, Sim
Ilusalong, Fashion Hair, Cinderella Salong, Sinine Salong. Näissä kaikissa liikkeissä käy sekä
eestiläisiä, että suomalaisia asiakkaita, joten englannilla ja suomella pärjää hyvin. Ainoastaan
Salon+ toivoi, että opiskelijat osaisivat eestin- tai venäjänkieltä. Jokaisessa näistä liikkeistä on sekä
parturi-kampaajia, että kosmetologeja. Lisäksi Tallinnassa on paljon hotelleja, joiden yhteydessä on
kampaamo-kauneushoitola ja/tai spa, joten niistäkin varmasti löytyisi työssäoppimispaikkoja
opiskelijoille.
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6. Pohdinta

Työelämäjakso oli kaikin puolin mielenkiintoinen, hyödyllinen ja opettavainen. Uudessa paikassa
työskentely jo sinällään avaa silmiä näkemään, että asioita voi tehdä toisella tavalla. Lisäksi, kun
työskentelee toisessa maassa, niin uusia asioita tulee vielä enemmän. Toisessa koulussa työskentely
oli todella mielenkiintoista. Oli hauskaa nähdä miten paljon samaa on opetuksessa ja sen
järjestämisessä maasta riippumatta. Toki vastaan tuli myös uusia ja eritavalla järjestettyjä asioita,
mutta paljon myös yhteistä. Opin paljon seuraamalla toisten opetusta. Opin myös koko ajan
ohjatessani itse. Kaikkein eniten aluksi jännitin juuri opettamista ja ohjaamista, koska jouduin
toimimaan vieraalla kielellä. Huomasin kuitenkin pärjääväni aika hyvin ja päivien kuluessa
varmuuteni kasvoi ja totuin kommunikoimaan englannin kielellä.

Myös liiketyöskentely oli opettavaista ja mielenkiintoista. Mielestäni sain hyvin kiinni työstä ja
opin toimimaan tuntemattomilla tuotteilla. Palvelin sekä virolaisia että ulkomaalaisia asiakkaita.
Palvelutilanteista selvisi hyvin englannin ja suomen kielellä tai kaikkien kielien sekoituksella. Toki
jos pidempään työskentelisin Virossa, niin luonnollisesti opiskelisin kielen. Ja jonkin verran sitä
toki tarttui mukaan nytkin. Myös liiketyöskentelyssä huomasin, että paljon on samaa ja tuttua,
mutta paljon myös eri tavalla toteutettua.

Työelämäjakso oli todella hyödyllinen. Työelämäjaksoni aikana oma osaamiseni sai vahvistusta ja
opin myös paljon uutta. Tulen tarvitsemaan oppimiani asioita ja tietoja opetuksessa. Ja
luonnollisesti myös itse työn tekemisen päivittäminen oli todella hyödyllistä. Hyvä reissu!
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