
1



MAAILMAN 
PARAS 

KAMPAAJA 

3

Tarinaa ja numeroita kaikille tutusta 

ja useimmille tuntemattomasta kampaajan 

ammatista, tuhannen suomalaisen ja sadan 

kampaajan silmin keväällä 2022.

OMISTETTU SUOMALAISILLE

HIUSAMMATTILAISILLE

-TUTKIMUS
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Ylivoimainen valtaosa 

hiusammattilaisista 

on parturi-kampaajia,

mutta koska sana toistuu 

tekstissä jatkuvasti, 

käytämme lyhyempää ja 

arkikielisesti kuitenkin 

ymmärrettävää muotoa 

KAMPAAJA.

Maailman paras kampaaja -tutkimus
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MIKSI 
TUTKIMUS 
TEHTIIN?

Jo Promisen luomistyön alkumetreillä 

haimme tietoa kampaajan työhön 

liittyen, ja huomasimme, että 

suomalainen tutkimus aiheesta 

loistaa poissaolollaan. Syntyi idea 

tutkimuksen tarpeesta ja tekemisestä. 

Kampaamot ovat pieniä yrityksiä, 

ja taloudelliset mahdollisuudet 

tehdä tutkimusta ovat vähäiset. 

Haluamme tuottaa ja jakaa kampaajille 

asiakasymmärrystä lisäävää tietoa, 

miltä työ näyttää asiakkaiden ja 

omien kollegoiden silmin. 

Kansainvälisestä kampaamoita 

koskevasta kirjoittelusta löysimme 

kiinnostavia artikkeleita kampaajan 

työstä ja linkkejä tutkimuksiin 

sosiaalisista ammateista. Töistä, 

joiden ohessa syntyy ystävyysmäisiä 

keskusteluita ja pitempiä henkilö-

kohtaisia kaupallisia tuttavuuksia

Halusimme selvittää, minkälainen 

on suomalaisen asiakkaan suhde 

kampaajaansa ja kampaajan suhde 

asiakkaaseen. Molemmin puolin 

sanoitettuna, elettynä elämänä 

ja numeroina. Ja mitkä asiat ovat 

työssä ja vuorovaikutuksessa tärkeitä 

kampaajan ja asiakkaan näkökulmista.

Haluamme myös jakaa havaintojamme 

julkisesti ja tehdä osaltamme 

kampaajan työtä tutummaksi. Mitä 

paremmin kampaajan työn tuntee, 

sen enemmän sitä osaa arvostaa.

Maailman paras kampaaja -tutkimus
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NÄIN TUTKIMUKSEN TIETO KERÄTTIIN

SANANEN TUTKIMUKSEN AJANKOHDASTA

KAMPAAJAT

Värväsimme helmikuussa 2022 puhelimitse sata suomalaista kampaajaa 

vastaamaan kysymyksiin heille lähetetyn verkkolinkin kautta. 

Nuorimmat kampaajat olivat kaksikymppisiä ja vanhimmat reilusti yli 

eläkeiän. Tiedonkeruun kumppani oli tutkimusyritys Norstat.

ASIAKKAAT

Haimme vastaajiksi tuhat työikäistä (18–64-vuotiasta) suomalaista 

tutkimusyritys Norstatin verkkopaneelista. Vastaamisen ehtona oli 

käynti kampaajalla vähintään kolme kertaa vuodessa. Naisten ja 

miesten osuudet olivat samansuuruiset. 

TAUSTATYÖ 

Perehdyimme tutkimuksen johtopäätöksiä varten myös huolellisesti 

kevyempään ja vakavampaan kirjoitteluun ja tutkimukseen aiheesta.

Helmikuussa 2022 tutkimukseen vastatessaan asiakkaat ja kampaajat ottivat 

kantaa omaan pitkäaikaiseen tapaansa asioida kampaamoissa. 

Valtaosaan vastauksista ajankohdalla ei ole ollut suurta vaikutusta. 

Tammi–helmikuussa 2022 kampaamokäynnit olivat hivenen normaalia hiljaisempia 

koronatilanteen vuoksi, kun taas vuoden 2021 jälkimmäinen puolisko oli sujunut 

varsin normaaleissa merkeissä. 

Kaikkein syvin kuoppa käyntimäärissä koettiin heti koronaepidemian alussa 

maalis–toukokuussa 2020, kun korona pudotti kampaamokäynnit hetkeksi liki 

puoleen aiemmasta.
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KUINKA USEIN KÄYMME KAMPAAJALLA?

KÄYNNIN TYYPILLINEN KESTO

Kampaajalla käynnin useus vaihtelee suuresti, 

mutta jos keskimmäinen suomalainen pari vedettäisiin pakasta:

Kolmella miehellä neljästä on lyhyet hiukset, naisista noin joka neljännellä. 

Lyhyemmät hiukset vaativat tiheämpää hoitoväliä. 

NOIN 1 KERTA
2 KUUKAUDESSA

SUOMALAINEN MIES:

NOIN 1 KERTA
3 KUUKAUDESSA

SUOMALAINEN NAINEN:

 KESTO Miehet Naiset

 Puoli tuntia tai alle 88 % 9 %

 Yleensä tunnin tai yli kestäviä 3 % 57 %

 Vaihtelee 8 % 34 %

 USEUS Miehet Naiset

 Vähintään kerran kuukaudessa 17 %  7 %

 6–10 kertaa vuodessa 41  % 38 %

 3–5 kertaa vuodessa 41 % 54 %
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KUINKA USEIN KÄYT 
SAMALLA KAMPAAJALLA
 KÄYNTITOTTUMUS Naiset Miehet

 Lähes aina samalla henkilöllä 74 % 56 %

 Sama liike, vaihtuva henkilö 11 % 30 %

 Kaksi tai kolme suosikkia, 

 joita vaihtelen
8 %  6 %

 Vaihtelen jatkuvasti vapaasti kampaamoa 7 % 9 %

Suomalaisten hiusten pituus*

*Vastaajien näkemys omasta hiuspituudestaan.

PITKÄT, LYHYET TAI JOTAIN SILTÄ VÄLILTÄ

LYHYET HIUKSET 
TAI KALJU

NAISET %28 %45 %31

MIEHET %78 %20 %2

PUOLIPITKÄT 
HIUKSET

PITKÄT HIUKSET
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”Hieman yli puolet miehistä 
ja peräti kolme neljäsosaa 
naisista käy lähes aina 
samalla kampaajalla.”

%85
asiakkaista käy lähes aina 
samassa kampaamoliikkeessä.

Noin

MIESASIAKKAAT 

sitoutuvat yhtälailla 

kampaamoliikkeeseen 

kuin yksittäiseen 

kampaajaan.

NAISASIAKKAAT 

sitoutuvat 

huomattavasti 

enemmän yksittäiseen 

kampaajaan
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On ilo huomata, että tyytyväisyys kampaamoiden palveluihin ja halu suositella 

omaa kampaajaa tuttaville on muihin toimialoihin nähden tavanomaista 

korkeampi.

Kääntäen, vaikka oma palvelutyytyväisyys olisi hyvä, tyytyväisyys on 

todennäköisesti hyvä myös kilpailevassa naapurikampaamossa.

ASTEIKOLLA  0 = (ERITTÄIN EPÄTODENNÄKÖISESTI) – 10 =(ERITTÄIN TODENNÄKÖISESTI).

 SUOSITTELU Miehet Naiset

 Suosittelutodennäköisyys 10–9 61 % 72 %

 Suosittelutodennäköisyys  8–7 30 % 24 %

 Suosittelutodennäköisyys 0–6  9 % 4 %

 NPS +52 +68

KAMPAAMOIDEN PALVELU EROTTUU 
EDUKSEEN MUISTA TOIMIALOISTA
Kuinka todennäköisesti suosittelisit viimeksi käyttämääsi 
kampaamoa ystävillesi ja tuttavillesi?

Kampaamoiden asiakastyytyväisyys on korkea.

NPS-lukujen keskiarvo yli toimialaisesti on noin 30. 

NPS eli Net Promoter Score* 

on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. 

Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä 

asteikolla 0–10. 

Vastaukset jaetaan kolmeen luokkaan: 

9–10 = suosittelijat

7–8  = passiiviset / neutraalit

0–6  = arvostelijat 

*NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä

suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku sijoittuu välille

–100 (kaikki pelkkiä arvostelijoita) ja +100 (kaikki pelkkiä

suosittelijoita).

Esim. Naiset: suosittelijat 72 % – arvostelijat 4 % = 68.
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Kampaamoasiakkaat käyvät siis yleensä 
yhdessä samassa paikassa ja ovat tyytyväisiä.

Säännöllisissä kampaamoasiakkaissakin 
on huomattavan kokoinen osuus 

vaihtoalttiimpia asiakkaita. 

MIESASIAKAS 

käy säännöllisesti 

yhdessä paikassa olematta 

erityisen tyytyväinen.

1 4Noin

NAISASIAKAS

käy säännöllisesti 

yhdessä paikassa olematta 

erityisen tyytyväinen.

1 6Noin

MIESASIAKAS 

on erittäin tyytyväinen 

ja sitoutunut yhteen 

kampaamoon.

6 10Noin

NAISASIAKAS

on erittäin tyytyväinen 

ja sitoutunut yhteen 

kampaamoon.

Noin 7 10

VAIHTOALTTIIMMAT ASIAKKAAT

TYYTYVÄINEN ASIAKAS     SITOUTUNUT ASIAKAS
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KAMPAAJIEN AMMATTITAITO NAUTTII 
POIKKEUKSELLISEN KORKEAA ARVOSTUSTA.

Asiakkaiden tyytyväisyys jopa 
hiuksenhienosti ylittää kampaajien 
arvion omasta ammattitaidostaan.JA KYLLÄ !!

suomalaisista 
pitää kampaajia 
ammattitaitoisina 
ja osaavina.

Yli

%80
 KAMPAAJAT OVAT AMMATTITAIOISIA JA OSAAVIA Asiakkaat Kampaajat

 Samaa mieltä 84 % 82 %

 Ei samaa eikä eri mieltä 14 % 16 %

 Eri mieltä   2 % 2 %
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KAMPAAJAN VALINNASSA 
KAIKKEIN RATKAISEVINTA

RATKAISEVIN SYY VALITA KAMPAAJA 
ON ERILAINEN MIEHILLÄ JA NAISILLA

Hyvän kampaajasuhteen ydin on ehdottomasti TAITO SAADA ASIAKAS TYYTYVÄISEKSI 

HIUKSISTAAN. Keskustelu on tärkeä osa vuorovaikutusta. Kuitenkin vain joka 

viides asiakas pitää kykyä saada asiakas viihtymään tärkeimpänä kampaajan 

valintasyynä.

15

 VALINTAKRITEERI Naiset Miehet

 Perusammattitaito hiustenleikkuussa 23 % 58 %

 Kyky toteuttaa juuri minulle 

 sopivia malleja 
54 % 18 %

 Kyky keskustella ja saada asiakas viihtymään 17 % 22 %

 Osaa neuvoa, miten kotonakin  
 kampaus säilyy hyvänä

14 %  1 %

 Tuntee viimeisimmät hiustrendit 2 % 0 %

MIESASIAKKAAT

hakevat kampaajaa, 

jonka he uskovat 

olevan yleensäkin 

hyvä kampaaja.

NAISASIAKKAAT

hakevat kampaajaa,jonka 

he uskovat olevan 

juuri heille ja heidän 

hiuksilleen hyvä kampaaja.



KAMPAAJAT ITSE ARVIOIVAT, ETTÄ 
ASIAKKAAT VALITSEVAT KAMPAAJANSA 
KESKUSTELUKEMIAN NOJALLA

Kampaajan työ on kirjaimellisesti kokonaisvaltaista palvelemista, 
jossa varsinkin naisasiakkaiden vaatimuslista on melko pitkä.

Kolmasosa naisista vaatii myös, että kampaajan pitää olla tarkoin perillä 

viimeisimmistä hiustrendeistä. 

KAIKKI SEURAAVAT ASIAT OVAT
USEIMMILLE NAISASIAKKAISTA ERITTÄIN 
TÄRKEITÄ VALINTAPERUSTEITA:

Maailman paras kampaaja -tutkimus16 

Kyky toteuttaa juuri minulle sopivia malleja  85 %

Kyky keskustella ja saada asiakas viihtymään 62 %

Perusammattitaito hiustenleikkuussa 57 %

Osaa neuvoa miten kampaus säilyy kotonakin hyvänä 53 %

Puolet kampaajista uskoo, että kyky keskustella ja saada asiakas viihtymään 

on asiakkaalle kaikkein tärkein kampaajan valintaperuste. Ja vastaavasti 

puolet kampaajista uskoo, että tärkein valintaperuste asiakkaille on joko 

kyky tehdä juuri asiakkaan hiuksille sopivia malleja tai ihan vaan yleinen 

perusammattitaito työssä.

Asiakkaista kuitenkin neljä viidestä painottaa hiustenleikkuuseen liittyviä 

seikkoja ja vain joka viides keskustelua. On luultavaa, että asiakkaat haluavat 

hieman liioitella vastauksissaan ”järkeviä” valintaperusteita.



MINKÄ TAKIA VAKIOKAMPAAJAA 
SITTEN VAIHDETAAN

 VALINTAKRITEERI
Kampaajien
oma arvio

Naisasiakkaiden 
oma arvio

 Perusammattitaito hiustenleikkuussa 16 % 23 %

 Kyky toteuttaa juuri minulle sopivia malleja 31 % 54 %

 Kyky keskustella ja saada asiakas viihtymään 42 % 17 %

Vaihdon syynä on yleensä keskinkertainen palvelukokemus – ei siis huono tai 

epämiellyttävä palvelukokemus. Vain joka toinen suomalainen on vaihtanut edes 

kerran kampaajaa huonon asiakaskokemuksen vuoksi. Epämiellyttävät kokemukset 

ovat voittopuolisesti tyytymättömyyttä kampaamokäynnin lopputulokseen.

KUINKA SUURI OSA SUOMALAISISTA ON JOSKUS 
VAIHTANUT KAMPAAJAA  SEURAAVISTA SYISTÄ?

VALTAOSA KAMPAAJAVAIHDOISTA TAPAHTUU PUHTAAN VAIHTELUNHALUN 

VUOKSI, JA SYYSTÄ ETTÄ ASIAKAS KOKEE, ETTEI OLE SAANUT KAMPAAJALTA 

RIITTÄVÄSTI UUSIA IDEOITA.

17

Ei ollut tyytyväinen hiustenleikkuun lopputulokseen 35 %

Korkea hinta yllätti 12 %

Keskustelu tuntui tungettelevalta 10 %

Kampaaja myi tuotteita tai palveluita liian aktiivisesti 8 %

Kävimme minua nolottavan keskustelun  4 %

Mutta varmaa on myös se, että pelkän tuttavallisen viihtymisen varaan ei 

kannata rakentaa liian yksipuolisesti. Asiakkaiden vaatimuslista ja odotustaso 

kampaajien ammattitaidon suhteen on kova. Varsinkin naisasiakkailla.
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asiakkaista kokee, että oma suosikkikampaaja on 

omat hiustarpeet taitavasti huomioiva ja jatkuvasti 

vinkkejä antava ammattilainen, joka on myös kohtelias 

ja taitava keskustelija.2 3

NÄIN ASIAKKAAT KUVAILEVAT
OMAA SUOSIKKIKAMPAAJAANSA 
KAIKKEIN USEIMMIN
”On ammattitaitoinen ja mukava”. 

”Tuntee hiusmieltymykseni ja hiukseni, osaa tehdä 
myös uusia ehdotuksia.”

”Sopivan puhelias, kohtelias, luonteva käytös”.

”Kun lähden kampaajalta, olo on rentoutunut”.

Parhaat kampaajat ehdottavat sopivin välein uusia ideoita, ainakin sitten 

pienempiä, vaikka ajattelevatkin tuntevansa asiakkaan maun ja tyylin.

Asiakkaat arvostavat, ettei heihin suhtauduta itsestäänselvyyksinä. 

Kampaajat huomioivat asiakkaita aika-ajoin todella kauniisti.

”Oli aurinkoinen kesäperjantai-iltapäivä ja raitapaketin 
jälkeen kampaaja teki erittäin kauniit ja kestävät kiharat, 
kun kuuli minun lähtevän viikonlopuksi mieheni kanssa 
pienelle hotellilomalle. Kampaamosta jäi ihana tunne, 
tiedossa kaikkea kivaa, rentoutumista, kaunis sää 
ja tunsin itseni nätiksi – tosi mukava muisto :)”
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USEIMMIN KAMPAAMOASIAKKAIDEN 
YKSITTÄISET HUIPPUKOKEMUKSET 
LIITTYVÄT UUDEN TYYLIN 
LÖYTYMISEEN ITSELLE 
”Kampaaja näytti puhelimestaan kuvaa leikkauksesta jonka 
teki uusimmassa koulutuksessa, että sopisi minulle ja leikkasi 
upean tukan.”

”Tyttären häät ja meidän kaikkien hiustenleikkuut ja 
kampaukset.”

”Kampaaja valitsi minulle sopivan hiusvärin ihoni ja oman 
hiustenvärini värianalyysin perusteella.” 

”Kun on ollut hauskaa ja saanut samalla esimerkiksi hienon 
lettikampauksen.”

”Elämäni ensimmäinen hiusten värjäys 14-vuotiaana.” 

”Minua kuunneltiin. Minusta pidettiin huolta koko käynnin ajan 
ja kampaaja oli ihanan iloinen.”

”Kampaajani on ihannekampaaja. Aina ammattitaitoinen, 
asiakaslähtöinen, tilanteen tasalla, tekee sen mitä pyytää, 
antaa palan luksusta (esimerkiksi hieroo päänahkaa 
pesutilassa), kommunikoi asiakkaan kanssa, jos asiakas niin 
haluaa, osaa lukea asiakasta, on idearikas ja kekseliäs, tietää 
mikä sopii kenellekin ja on taitava värien kanssa.”
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”Kampaaja osasi diagnosoida kilpirauhasen vajaatoiminnan 
harventuneesta tukastani. Hakeuduin sen perusteella lääkäriin, 
ja laboratoriotestit varmistivat kampaajan arvion oikeaksi.”

”Kampaaja antoi luumupussin ja tennispalloja lapsilleni.”

”Kampaaja näytteli Disney-hahmoa lapsen hiustenleikkuun 
aikana.”

JOSKUS KAMPAAJAT OSAAVAT 
TODELLA YLLÄTTÄÄ

”Olin innoissani ja kampaaja osallistui ilooni.”

”Kun parturini ensimmäistä kertaa trimmasi partani 
ja huomasin, että siitä saa siistin näköisen.”

Kampaajan työtä helpottaa suuresti, jos asiakas osaa kertoa tai kuvata, 

mitä haluaa.

”Vapaat kädet” on vaarallinen ilmaisu. Asiakas 
harvoin tarkoittaa sitä oikeasti. Ja asiakkaan käsitys 
lyhyestä tai pitkästä, tai saa lyhentää reilusti kannattaa 
aina tarkentaa.
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NÄISTÄ ASIOISTA OLEN KESKUSTELLUT 
AINAKIN JOSKUS KAMPAAMOSSA / ASIAKAS 
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 AIHEET

 Omat harrastukset ja vapaa-aika 72 %

 Päivän uutisaiheet ja julkisuuden henkilöt 61 %

 Oman paikkakunnan asiat 59 %

 Omat työasiat 59 %

 Kampaajan omat kuulumiset 57 %

 Ihmissuhteet, parisuhteet, lapset 52 %

 Terveys 50 %

 Neuvot millä tuotteilla saan hiukset näyttämään hyvältä 45 %

 Kampaajan työhön liittyvät yleiset asiat 41 %

 Neuvot, miten saan kampauksen pysymään kotona hyvänä 38 %

 Yhteiset tuttavat 31 %

Noin joka viides asiakas 

haluaa puhua JATKUVASTI 

hyvinkin henkilökohtaisista 

asioistaan kampaajan kanssa. 

TUHANNEN SUOMALAISEN KAMPAAMOASIAKKAAN VASTAUSTEN NOJALLA 

Lisäksi joka viides 

haluaa puhua JOSKUS

henkilökohtaisista 

asioistaan.



Kampaajan vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on kiinteä luonnollinen osa 

työtä ja asiakkaat odottavat keskustelua. Yli puolet asiakkaista muistaa 

keskustelleensa myös kampaajan kuulumisista.

Hiuksista keskustelu on yleensä ajallisesti pienempi, mutta tärkeä osa 

keskustelua. Yleisistä puheenaiheista keskustelun lisäksi kampaamokäyntien 

aikana paljastetaan hyvinkin henkilökohtaisia asioita itsestä. 

Kuuntelijalla on luotetun henkilön asema. 

Keskustelu on iso osa asiakaskokemusta ja huomattavan suurelle osalle

asiakkaista kaikkein suurin sitova tekijä asiakassuhteessa.

Useat toteavat kampaamosuhteensa kestäneen yli 20 vuotta. Suhde samaan 

kampaajaan saattaa alkaa yksivuotiaana ja kestää kampaajan eläkkeelle 

jääntiin saakka.

Jonkin verran asiakkailla on taipumusta suosia oman ikäistään kampaajaa 

keskimääräistä enemmän.

Kampaamoasiakkuudet harvemmin juontavat juurensa työn ulkopuolelta. 

Vain joka kymmenes asiakassuhde rakentuu alun perin työn ulkopuolisten 

verkostojen kautta (tuttavuus, harrastus, muu yhdistävä tausta).

KAMPAAJASUHDE ON USEIN MYÖS
KAUPALLINEN YSTÄVYYSSUHDE
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”Osasta asiakkaista 
tulee vuosien mittaan 
tavallaan kavereita.”

kampaajista 

on 

tätä 

mieltä.%90



ASIAKKAIDEN MIELTYMYKSET 
TUTTAVALLISUUDEN SUHTEEN 

HILJAISTA KAMPAAJAA TOIVOO...

KAIKKI ARVOSTAVAT 

KOHTELIAISUUTTA JA 

HYVÄÄ LÄSNÄOLOA, MUTTA... 

Noin kaksi kolmesta asiakkaasta 

pitää eniten tuttavallisesti 

keskustelevista kampaajista.

Noin joka viides asiakas pitää 

eniten keskustelussa ammatillista 

etäisyyttä pitävistä kampajista.

MIESASIAKKAAT

yksi mies 

kahdeksasta.

NAISASIAKKAAT Yksi nainen kahdestakymmenestä.

KAMPAAJAT OVAT TOTTUNEET SIIHEN, ETTÄ 
SUURIN OSA ASIAKKAISTA HALUAA JUTELLA
Valtaosa kampaajistakin pitää mieluisana tuttavallista ja huumorintajuista

keskustelusuhdetta asiakkaan kanssa. Iloinen ja positiivinen asiakas saa 

kampaajankin viihtymään. 

Keskustelua vievät eteenpäin vahvasti asiakkaan mieltymykset. Kampaajan 

keskustelutaitojen vuoksi asiakas silti kokee keskustelun etenevän usein 

tasapainoisen vuorovaikutteisesti. Hiljaisuutta tai ammatillisen etäisyyden 

pitämistä toivoo asiakkailta enintään joka kymmenes kampaaja.

Maailman paras kampaaja -tutkimus24 



KUINKA SUUREN OSAN AJASTA 
KESKUSTELETTE YLEENSÄ 
KAMPAAMOKÄYNNIN AIKANA

25

 KESKUSTELUN OSUUS Naisasiakkaat Miesasiakkaat

 Valtaosan ajasta 59 % 37 %

 Noin puolet ajasta 27 % 29 %

 Ehkä noin neljäsosan ajasta 11 % 18 %

 Hiljaa, pois lukien alku- ja loppukeskustelu 4 % 16 %

Keskustelu on todella kiinteä osa kampaamossa käynnin kokemusta.

kertoo keskustelevansa 

asiakkaiden kanssa 

tyypillisesti 

SUURIMMAN OSAN AJASTA.

kertoo keskustelevansa

asiakkaiden kanssa 

tyypillisesti vähintään 

NELJÄSOSAN AJASTA.

KAMPAAJISTA KAMPAAJISTA

m
e
l
k
e
i
n

KAMPAAJIEN PUHELIAISUUS

NOIN JOKA 20. KAMPAAJA 

ON HILJAISTA SORTTIA, 

ja juttelee asiakkaiden kanssa 

yleensä vain pienen osan ajasta.

”Osaan työni hyvin ja lähtökohtaisesti pidän ihmisistä. Saan usein asiakkaan 

tyytyväiseksi sekä itseensä, että hiuksiinsa.  Joskus mörrimöykytkin lähtevät 

tuolistani rentoutuneina ja hyväntuulisina.”

”Välillä jopa mahdollisuus oppia asiakkailta, sillä istuuhan  asiakastuolissa vuoden 

aikana eri alojen ammattilaisia automekaanikoista rakennusalan ammattilaisiin.”
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Kampaamokäynnin jutunaiheet ovat usein kirjavia kuin aikakauslehti. 

Johdatuksena muuhun keskusteluun puhutaan usein hetki säästä ja vuodenajoista. 

Asiakkaan omat suurimmat mielenkiinnon aiheet ohjaavat keskustelua.

Asiakkaiden antamien vastausten nojalla, 

NÄISTÄ ASIOISTA JUTTELIMME VIIME
KAMPAAMOKÄYNNILLÄNI / ASIAKAS

HIUKSIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA JA KAMPAUKSEN KOTIHOITOKONSTEISTA 

KANNATTAISI MONEN KAMPAAJAN PUHUA LUULTAVASTI NYKYISTÄ ENEMMÄN JA USEAMMIN. 

Suuri osa naisasiakkaistakaan ei muista hiuksista viime 

tapaamisella keskustellun.
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 AIHEET

 Omat harrastukset ja vapaa-aika 46 %

 Päivän uutisaiheet ja julkisuuden henkilöt 45 %

 Kampaajan omat kuulumiset 45 %

 Oman paikkakunnan asiat 41 %

 Ihmissuhteet, parisuhteet, lapset 35 %

 Omat työasiat 30 %

 Terveys 29 %

 Neuvot millä tuotteilla saan hiukset näyttämään hyvältä 25 %

 Kampaajan työhön liittyvät yleiset asiat 21 %

 Neuvot, miten saan kampauksen pysymään kotona hyvänä 18 %

 Yhteiset tuttavat 18 %

!!!

!!!
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JOS KAMPAAJALLA KÄVISI 
VIISI ASIAKASTA PÄIVÄN AIKANA...

KESKUSTELUN AIHEET OVAT VÄLILLÄ 
HYVIN RASKAITA
LÄHEISEN KUOLEMA

PARISUHDE

PAKOLAISUUTEEN LIITTYVÄT KOKEMUKSET

LEIKKAUS

VAKAVA SAIRAUS

MIELENTERVEYS

AVIOERO

ITSEMURHA

SEKSIIN LIITTYVÄT ASIAT

LAPSEEN LIITTYVÄT ASIAT

Oheisen listan 

aiheet toistuvat

useiden asiakkaiden 

vastauksissa.

Kampaamokeskustelijoina suomalaiset asiakkaat voi jakaa viiteen melko 

samankokoiseen ryhmään.

Yksi kävisi kampaajan kanssa usein hyvin 

henkilökohtaista keskustelua omista itselle tärkeistä 

isoimmista ja ongelmallisista asioistaan osalla käyntiä.

Toinen juttelisi monipuolisesti kaikenlaisia, ja saattaa 

mennä hetkeksi melko henkilökohtaisiin asioihin kiinni.

Kolmas juttelisi melko aktiivisesti 

yleisemmistä ja kevyemmistä aiheista.

Neljäs puhuisi jonkin verran yleisiä, mutta 

on huomattavan osan käynneistä myös hiljaa.

Viides olisi varsin 

hiljaa koko käynnin ajan

ASIAKAS 1

ASIAKAS 2

ASIAKAS 3

ASIAKAS 4

ASIAKAS 5
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MISTÄ ASIAKKAAN KANSSA USEIN 
KESKUSTELLAAN / KAMPAAJAT 
 AIHEET

ALLE 
50-VUOTIAAT
KAMPAAJAT

YLI 
50-VUOTIAAT
KAMPAAJAT

 Asiakkaan harrastukset ja vapaa-aika 77 % 56 %

 Päivän uutisaiheet ja 

 julkisuuden henkilöt 
86 % 85 %

 Kampaajan omat kuulumiset 45 % 29 %

 Oman paikkakunnan asiat 59 % 58 %

 Ihmissuhteet, parisuhteet, lapset 78 % 67 %

 Asiakkaan työasiat 49 % 43 %

 Asiakkaan terveys 73 % 65 %

 Neuvot millä tuotteilla saan 

 hiukset näyttämään hyvältä
86 % 79 %

 Kampaajan työhön liittyvät yleiset asiat 35 % 10 %

 Neuvot, miten saan kampauksen 

 pysymään kotona hyvänä
67 % 73 %

 Yhteiset tuttavat 26 % 12 %

Näyttäisi siltä, että nuoremmilla kampaajilla keskustelu etenkin 

henkilökohtaisista aiheista on vieläkin vilkkaampaa kuin iäkkäämmillä 

kampaajilla. Kampaamokeskustelut tuskin siis ovat tällä hetkellä tai 

tulevina vuosinakaan ainakaan vähenemään päin.
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NÄISTÄKIN ASIOISTA ON KESKUSTELTU 
IMURIN VALINTA

PUTKAREISSU

RYHMÄSEKSI

AUTON PALAMINEN

KARHUN KOHTAAMINEN LUONNOSSA

VENEVARKAUS

NAAPURIN JOULUVALOT

TAKAPIHAN HUUMEKAUPPA

HIRVIEN KIIMAKUOPPA

TULIPALO

LÄPIKÄYTY 
SUKUPUOLENVAIHDOSLEIKKAUS

JUICEN KUOLEMA

ASIAKAS KERTOI KÄYVÄNSÄ 
JYVÄSKYLÄSTÄ ASTI HELSINGISSÄ 

TUTULLA KAMPAAJALLA VAIN 
HIUSTENLEIKKUUTA VARTEN 

ASIAKAS ILMOITTI 
KESKEN HIUSTENLEIKKUUN 
HALUAVANSAKIN KALJUN

”Olen pitkän kampaajaurani aikana käynyt kaikki surut ja 
murheet läpi. Hyväksikäyttö, lapsen kuolema, perheväkivalta, 
sairaudet…”

”Toiset avautuvat todella paljon. Olen kuunnellut 
synnytykset alusta loppuun ja kaikkea tosi intiimiä 
parisuhdeasiaa yms. Tunnen joskus olevani enemmän 
kuin psykologi elämänhallinnassa.”

”Joskus tietää enemmän asiakkaan asioista, kun hänen 
läheisimmät henkilöt.”

”Toiset haluavat kertoa kaikki asiansa, ja haluavat myös 
kannanottoja.”

Jos asiakkaissa on vaihtelua, niin useampaa sataa henkilöä palvelevat 

kampaajat kohtaavat kyllä toistuvastikin keskustelun koko kirjon. 

Ja välillä pyydetään ihan neuvontaakin vaikeissa asioissa.

Kaikkein rankimpien keskustelujen jälkeen on joskus todella mukava saada 

seuraavaksi hiljaisempi asiakas, ja levätä töiden jälkeen kotona vielä 

kunnolla. Vähemmän syvälliset aiheetkin voivat muodostua joskus rasittaviksi. 

Helmikuussa 2022 useampi kampaaja totesi, että koronasta keskustelu ryhtyi 

jossain vaiheessa väsyttämään aivan erityisesti. Koronakeskustelu toistui 

kirjaimellisesti yli tuhat kertaa kahden vuoden aikana useiden kampaajien 

kohdalla.
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”En halua olla taikuri, joka saa hiukset näyttämään 
hyvältä, mutta jonka asiakas ei saa ikinä kotona 
näyttämään hiuksia yhtä hyvältä kuin lähtiessään 
kampaajalta. Haluan olla kampaaja, johon voi luottaa.”

”Lähes jokaisen asiakkaan kanssa käyn läpi,  
kuinka tukkaa hoidetaan kampaamokäynnin jälkeen. 
Se mistä ja miten keskustellaan riippuu toteutetusta 
työstä ja kampauksesta.”

KAMPAUKSEN PYSYMINEN JA 
NÄYTTÄMINEN HYVÄLTÄ MYÖS KOTONA 
ON OSA HYVÄÄ ASIAKASKOKEMUSTA.
Useilla kampaajilla hiusten kotihoidon läpikäynti on päivänselvä osa 

kampaamopalvelua ja asiakaskokemusta. Sitoutuneimmat naisasiakkaat arvostavat 

kampaajaa, joka käy läpi kotihoitoa ja konsteja pitää kampaus hyvänä 

seuraavaan käyntikertaan.

”Otin ensimmäistä kertaa hiustenpidennykset ja 
kampaaja kannusti ja kertoi miten hiusta tulee hoitaa ja 
kuinka huoltokäynnit tapahtuvat ja kuinka eri tavoilla voi 
toimia kun pidennykset halutaan kokonaan ottaa pois.”

”Paras kokemus on ihana leikkaus, hyvät tuotteet 
kotiin ja mukava kolmetuntinen kampaajalla”
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MITÄ ASIOITA KAMPAAJAT KÄYVÄT 
ASIAKKAIDEN KANSSA HIUSTENHOITOON 
LIITTYEN USEIN LÄPI
• Muotoilutuotteet, shampoo, hoitoaineet ja sopiva pesuväli.

• Hiusten kampaaminen ja työstäminen, muotoiluraudan käyttö.

• Helppojen kampaustyylien opettaminen.

• Millä aineilla ja miten toimien saa kotonakin hiukset laitettua.

• Asiakkaan hiustyypin huomioonottaminen hiustenhoidossa ja sopivissa

hoitoaineissa.

• Sävyn ylläpito, päänahan hoito, latvojen kunnossapito, hopeashampoo.

• Keväällä muoti, kesällä kuivuminen, syksyllä kampauksen kestävyys

kosteilla  säillä, ja talvella sähköisyys.

”Luontevia keskusteluaiheita on paljon. Usein 
keskustelu lähtee hiustenpesusta liikkeelle”
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 HIUSTENHOITOTUOTTEIDEN OSTOTIHEYS Naisasiakkaat Miesasiakkaat

 Useamman kerran vuodessa 32 % 9 %

 Noin kerran vuodessa 25 % 15 %

 Joskus, mutta hyvin harvoin 37 % 44 %

 Ei ostanut kertaakaan 5 % 33 %

KUINKA USEIN ASIAKKAAT OSTAVAT 
HIUSTENHOITOTUOTTEITA KAMPAAJALTA

Valtaosa miehistäkin on ainakin joskus ostanut kampaamosta hiustuotteita. 

Tuotteiden tarjoamista ei kannata pelätä yhtään, kun niillä voi parantaa 

asiakkaan kampauksen pysymistä pitkään hyvänä.
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 LAATUKOKEMUS KAMPAAMOTUOTTEISTA Naisasiakkaat Miesasiakkaat

 Erittäin myönteiset 43 % 30 %

 Myönteiset 49 % 59 %

 Ei myönteiset eikä kielteiset 7 % 10 %

 Kielteiset 1 % 1 %

 Erittäin kielteiset 0 % 1 %

MILLAISET OVAT KOKEMUKSESI 
KAMPAAMOIDEN HIUSTENHOITOTUOTTEIDEN 
LAADUSTA

Asiakkaiden kokemukset tutun hiusammattilaisen heille 
sopiviksi arvioimista tuotteista ovat todella myönteiset.
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”Kampaajan ammatissa tulee hallita sekä kemian että 
väriopin teorioita ja samaan aikaan seurata muotia ja 
trendejä, sekä kouluttautua koko ajan lisää pysyäkseen ajan 
tasalla.”

”Me teemme pohjatyön ja jotta pohjatyö pysyisi hyvänä, 
jatkohoidon tekee asiakas itse. Emme ole taikureita, mutta 
me voimme auttaa miten hiukset pysyisivät kauniina.”

”Meillä tarvitsee olla hyvä empatia ja kyky kuunnella ihmistä, 
sekä myös aika paljon ajatuksen lukua olisi hyvä osata.”

”Ala on palkitseva mutta aika haastava ja rankka. 
Siitä todella pitää tykätä ja olla intohimoa tehdä sitä.”

NELJÄN KAMPAAJAN SANOIN:
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 KAMPAAJAN AMMATIN ARVOSTUS Asiakkaat Kampaajat

 Samaa mieltä 30 % 22 %

 Ei samaa eikä eri mieltä 47 % 40 %

 Eri mieltä 23 % 38 %

KAMPAAJIEN AMMATTITAITOA ARVOSTETAAN, 
MUTTA AMMATTIA ITSESSÄÄN EI YHTÄ PALJON.

KAMPAAJAN AMMATTI ON ARVOSTETTU, 
SAMAA VAI ERI MIELTÄ? 

Vaikka kampaajien ammattiosaamista arvostetaan ja asiakastyytyväisyys on hyvä, 

sekä asiakkaiden että kampaajien mielestä ammatin yleisessä arvostuksessa 

olisi paljon parantamisen varaa.
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MIKÄ KAMPAAJAN TYÖSSÄ ON 
PARASTA KAMPAAJIEN MIELESTÄ?

KAMPAAJAN TYÖSSÄ SAA PALJON 
POSITIIVISTA PALAUTETTA MONEEN 

MUUHUN TYÖHÖN VERRATTUNA

”Mahdollisuus nähdä työnsä lopputulos, joka on myös asiakkaan parempi fiilis.”

”Työ on lopultakin vaihtelevaa, ilahduttavaa ja luovaa.”

”Asiakkaiden ilahtumisen näkeminen. Hoitaa asiakkaan hiukset kuntoon ja ryhtiin.”

”Sosiaalisuus, kuulla ihmisiä niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.”

”Saa olla käsityöihminen ja halutessaan yrittäjä.”

KAMPAAJIEN KOKEMUKSET TYÖN PARHAISTA PUOLISTA 

YHDISTÄVÄT ERITTÄIN LAAJASTI VASTAAJIA.

kampaajista kertoo saaneensa 

EDELLISENÄ TYÖPÄIVÄNÄ 

asiakkaalta kiitosta 

lopputuloksesta

kampaajista on kerrottu 

VIIMEISEN VIIKON AIKANA, 

miten kivaa on olla 

hänen asiakkaanaan.

%85 %80
Kampaajat luovat sekä ulkoista 

että sisäistä iloa ja tyytyväisyyttä.
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”Kampaajan ammatista tiedetään sittenkin 
aika vähän, vaikka kaikki käyvätkin kampaajalla.”

KIELTEINEN ASIAKASPALAUTE 
KAMPAAJALLE ON HARVINAISTA
On myös riski, jos asiakkaat eivät kerro kielteistä palautetta. Vain kolmannes 

kampaajista on saanut kielteistä palautetta käynnin lopputuloksesta viimeisen 

12 kuukauden aikana.

Vain joka kolmannelle kampaajalle on ihmetelty palvelun korkeaa hintaa viimeisen 

12 kuukauden aikana.

Ja asiakas on käyttäytynyt häiritsevästi ainoastaan joka seitsemännen kampaajan 

kohdalla viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Monessa muussa asiakaspalvelutyössä kielteinen palaute on päivittäistä ja 

häiriöasiakkaiden määrä viikoittainen.

KAMPAAJA ON LUOTTOHENKILÖ, JOTA KUNNIOITETAAN.

KAMPAAJAN AMMATISTA ON KERROTTU 
MELKO VÄHÄN MEDIASSA MONIIN MUIHIN
AMMATTEIHIN VERRATTUNA
 AMMATTI ON ESILLÄ MEDIASSA Asiakkaat Kampaajat

 Samaa mieltä 55 % 52 %

 Ei samaa eikä eri mieltä 39 % 37 %

 Eri mieltä 6 % 12 %



MITÄ KAMPAAJAT HALUAISIVAT 
TYÖSTÄÄN TIEDETTÄVÄN
”Asiakkaiden ilahduttamisen vastapainoksi, työ on 
sekä fyysisesti että psyykkisesti melko raskasta ja vaatii 
palautumista. Asiakkaan kokonaisvaltainen palvelu on 
intensiivistä ja henkisesti kuluttavaa.”

”Ja läheskään kaikki eivät ymmärrä, miten vähän 
asiakkaan maksamasta rahasta jää kampaajalle.”

”Suurin osa tuskin arvaa, että vuorojen myöhästymiset 
johtuvat yli 90 % edellisten asiakkaiden myöhässä
saapumisesta. Hyvin harvoin kampaaja arvioi tarvittavia 
aikatauluja väärin.”

”Kuinka vaativaa ja tarkkaa erityisosaamista värien ja 
sävyjen laittaminen erilaisiin hiuksiin on. On hallittava 
kemiaa, värioppeja, muotia ja trendejä.”

”Jatkuvan kouluttautumisen määrän tarve ja se, kuinka 
monipuolista tämä on. Saa olla kampaaja, parturi,  
psykologi, siivooja, talonmies, markkinoinnin someosaaja 
ja paljon muuta.”
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Tämä on Promisen ensimmäinen, mutta ei 

varmastikaan viimeinen kampaajatutkimus. 
Aihe on sen verran mielenkiintoinen, että 

jatkoa seuraa. Pidetään kampaajien lippu 

korkealla ja pysytään kuulolla.

#SUPPORTYOURLOCALHAIRDRESSER 

@PROMISEHELSINKI  
#PROMISEHELSINKI

PROMISEHELSINKI.FI  

INFO@PROMISEHELSINKI.FI




