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Kosmetologi/kosmetiikkaneuvoja 
Eesti Iluteeninduse Erakool, Lootsi 10, 10151 Tallinna, Viro. Www.iluteeninduskool.ee 

 
Työpaikka 
Työtehtävinämme oli jalkahoidot, käsihoidot, kasvohoidot ja geelilakkaukset. Jalkahoidot 
on erittäin suosittuja halvan hinnan takia ja teimmekin niitä enimmäkseen. Yllätyksenä tuli, 
ettei oppilaat tehneet ollenkaan vartalohoitoja. Ne hoidettiin viereisessä hierontapaikassa, 
jossa hierojana  oli ammattilainen. 
 
Työkielenä käytimme paljon suomea, sillä hoitola on aivan satamassa ja sinne tulee monet 
suomalaiset esimerkiksi suoraan laivasta. Meille annettiin pääasiassa suomalaiset 
asiakkaat ja muut oppilaat saivat virolaiset. Asiakkaat olivat erittäin mukavia. Jonkun 
verran jouduimme käyttämään englannin kieltä. Muiden opiskelijoiden kanssa puhuimme 
englantia, viroa tai käytimme eleitä. Opettajat paikassa puhuivat hyvin suomea. He 
osasivat myös viroa ja venäjää. 
 
Huomasimme, että työkulttuurissa oli paljon eroa verrattuna suomeen. Oppilaat eivät 
noudattaneet työaikoja. He saattoivat esimerkiksi kadota kesken työpäivän ilmoittamatta, 
usein myös jätti tulematta koko päivänä ja pyysi soittamaan, jos tarvitsee apua. Saimme 
paljon positiivista palautetta siitä, että olimme aina ajoissa paikalla ja lähdimme vasta 
päivän päätyttyä. Ihmiset oli kuitenkin ystävällisiä, heiltä uskalsi kysyä apua jos sitä tarvitsi. 
He tervehtivät aamulla ja päivän lopussa. Taukoja pidettiin silloin, kun ei ollut asiakkaita. 
Välillä saattoi olla niin, että asiakkaita riitti kokoajan, ettei kerennyt tauolle, mikä on 
normaalia meidän ammatissamme. 
 
Huomasimme myös, että Virossa asiakkaat antavat paljon helpommin tippiä, kuin 
Suomessa. Mekin saimme aika usein muutaman euron tipin. 
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Asuminen 
Asuimme Teko Hostellissa. Olimme samassa huoneessa. Siellä oli kaksi sänkyä, 
vaatekaapit, sekä oma vessa ja suihku. Huoneessa oli valmiina peitot ja tyynyt, sekä 
pyyhkeet. Siivooja kävi kerran viikossa, yleensä lauantaisin ja hän vaihtoi lakanat ja 
pyyhkeet samalla puhtaisiin. Hostelli oli ihan perus siisti. Jokaisessa kerroksessa oli oma 
yleinen keittiö, vessat ja suihkut. Hostellissa majoittuu sekä turisteja, että myös paljon 
opiskelijoita. Vaikka opiskelijoita oli paljon, oli siellä silti rauhallista ja sai nukuttua. 
 
Omat pyykit sai pestyä hostellin pyykkituvassa, josta löytyi kaikki tarvittava pyykinpesuun 
ja jälkikäsittelyyn. Aika pyykkitupaan piti varata etukäteen ja yksi koneellinen pyykkiä 
maksoi 2€. 
 
Hostellissa oli aina joku respassa. Öisin siellä oli vartija. Säännöt oli kirjoitettu laminoidulle 
paperille, joka oli meidänkin huoneessa. 
 
Aulassa oli yhteinen oleskelutila, jossa oli pari sohvaa, televisio, pöytiä ja tuoleja, kirjoja, 
sekä tietokone, jota sai käyttää vapaasti. 
 
Ensimmäisestä kuukaudesta maksoimme 390€, jonka maksoimme puoliksi eli 190€ per 
henkilö. Seuraavasta kuukaudesta maksoimme 180€ per henkilö, koska heillä vaihtui joku 
järjestelmä, niin hintakin muuttui. Loppuajasta maksoimme sitten noin 50€ per henkilö. 
Maksut piti maksaa käteisellä. 
 



Työmatkan kuljimme kävellen, sillä 
se oli vain pari kilometriä. 
Kävimme aamuisin kaupan kautta 
ostamassa jotain pientä evästä 
mukaan. Emme käyttäneet 
ollenkaan julkisia kulkuvälineitä, 
sillä liikkuminen kävellen oli 
helppoa ja Tallinna on loppujen 
lopuksi aika pieni paikka niin 
kävelymatkat eivät olleet pitkiä. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vapaa-aika 
Vapaa-ajalla tutustuimme kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin, kävimme kirpputoreilla ja eri 
ostoskeskuksissa. Kävimme esimerkiksi suositussa Kadriorg- puistossa. Kaverit ja perheet 



kävivät myös moikkailemassa aika paljon viikonloppuisin. Emme ite käyneet kertaakaan 
Suomessa, vaikka aluksi niin suunnittelimme. Tutustuimme muutamiin paikallisiin ihmisiin, 
sillä kaduilla törmätessä he tulevat todella usein juttelemaan ja pyytämään vaikka 
jäätelölle. Vapaa-aika kului hyvin, varsinkin kun olimme kahdestaan matkassa. Jos olisi 
ollut yksin, voi olla että olisi voinut tulla hieman yksinäistä. 
 
Työpaikkamme pyysi meidät mukaan Tallinnan kauneusmessuille ja tottakai menimme 
mukaan. Messut olivat aika isot, mutta myös paljon pienemmät kuin esimerkiksi 
Helsingissä I Love Me- messut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva kohdemaasta muuttui jonkun verran, ehkä ennemminkin Tallinnasta. Se on ennen 
vaikuttanut niin isolta kaupungilta, mutta kun siellä oppii kulkemaan, huomaa että se on 
oikeastaan aika pieni. Ihmiset ovat ystävällisiä ja sosiaalisia ja tulevat todella usein 
juttelemaan tai pyytämään neuvoa kadulla. Kadut olivat nättejä ja Tallinna oli oikein kaunis 
paikka. 

 

 
 
 
      
  
 
 
 

Suomessa on parempi ja 
tarkempi hygienia kuin Virossa, mutta opimme pärjäämään vähäisemmällä hygienialla 



esimerkiksi työpaikallamme. Suomessa hoitoloissa hinnat ovat kalliimpia, mutta meillä on 
hyvät ja laadukkaat tilat yleensä, sekä loistava asiakaspalvelu. Kun taas Virossa hoitolan 
tilat saattavat olla ei niin siistejä ja asiakaspalvelu ei niin hyvää. Opimme myös tietenkin 
kieltä ja kommunikointia vieraskielisen ihmisen kanssa. Virossa ihmiset ovat avoimempia, 
kuin Suomessa, mutta eron huomasi selvästi kaupassa käydessä, kun kassamyyjät eivät 
edes tervehtineet. 
 

Saimme hyviä kokemuksia itsenäisesti asumisesta 
vieraassa maassa, opimme selviytymään omin avuin, 
vaikka meillä olisi ollut tukihenkilöitä joilta kysyä apua 
tarvittaessa. Saimme myös käsitystä siitä, millaista olisi 
työskennellä ulkomailla. 
 
Saimme luotua kontakteja työssäoppimispaikallemme ja 
he ottavat mielellään tulevaisuudessakin Luksian 
kauneudenhoitoalalta opiskelijoita toppimaan. 
 
Suosittelemme lämpimästi muillekin opiskelijoille 
paikkaamme ja ylipäätään ulkomaille työssäoppimaan 
lähtemistä. Kannattaa alusta asti ottaa 
työssäoppimisajasta kaikki irti, vaikka aika saattaa tuntua 
ensin pitkältä, mutta se menee nopeasti. 
 
Saimme tukea Erasmukselta, tuki riitti, kunhan osasi 

budjetoida. Jonkun verran omaa rahaa kannattaa tietysti olla mukana jos haluaa jotain 
ostella. 
 
Jos arveluttaa lähteä ulkomaille työssäoppimaan, mutta olisi halua niin kannattaa lähteä 
Viroon. Se on lähellä ja pääsee helposti Suomeen moikkailemaan tuttuja. 
 
Loppujen lopuksi kokemus oli todella hieno ja suosittelemme muille. Jos lähtee kaverin 
kanssa, niin kannattaa muistaa, että hänen kanssaan kannattaa tulla toimeen koko 
ulkomaanjakson ajan. Tallinna oli kaunis paikka ja emme kadu yhtään että lähdimme! 
 

 


