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Hieronnan ammattitutkinto
Omaehtoisena koulutuksena Rovaniemellä 19.8.2019 - 18.12.2020
Hieronnan ammattitutkinnon suorittaneen työn kuvaus
Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Hän edistää potilaidensa hyvinvointia ja toimintakykyä.
Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut toimii hierojana yhteistyössä sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja
liikunta-alan ammattihenkilöiden kanssa. Hän suunnittelee ja toteuttaa potilaan hieronnan ja hierontaa
tukevat muut hoidot. Hän ohjaa potilasta tuki- ja liikuntaelimistön oireiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä
terveellisissä elämäntavoissa. Ammattitutkinnon valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista on mahdollista
kohdentaa raajanivelten liikkuvuuden edistämiseen, elimistön nestekierron edistämiseen, ikääntyvän potilaan
hierontaan sekä kansansairauksien ennaltaehkäisyyn.
Hieronnan ammattitutkinnon suorittanut voi hakea koulutettu hieroja -ammattinimikkeen käyttöoikeutta
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeiden mukaisesti. Hieronnan ammattitutkinnon
suorittaneen rekisteröinti terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin tapahtuu koulutettu hieroja -nimikkeellä.
Koulutettu hieroja on nimikesuojattu ammattihenkilö terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
mukaisesti. Jotta tutkinnon suorittanut voi toimia sosiaali- ja terveysalalla ammattihenkilönä, tulee
koulutuksessa saavuttaa riittävä pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet.
Haku

Hakeutuminen sähköisesti osoitteessa www.redu.fi/koulutuskalenteri 19.5.2019 mennessä. Haastatteluihin
kutsutut haastatellaan 3.6.-4.6.2019. Koulutukseen valituille ilmoitetaan opiskelupaikasta 12.6.2019 jälkeen.
Lisätietoja: Lehtori Juha Paksuniemi puh. 020 798 4349, juha.paksuniemi@redu.fi
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Opintojen henkilökohtaistaminen
Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan eri tavoin hankittu aiempi
osaaminen. Tutkinto suoritetaan oman etenemissuunnitelman mukaisesti. Ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan aidoissa
työtehtävissä.

Ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen
Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka toteutetaan oppilaitoksessa hierontatyön palvelutoiminnassa. Näytöt voidaan
järjestää myös vaatimukset täyttävissä työyhteisöissä oppilaitoksen ulkopuolella. Näyttöihin voi osallistua riippumatta tavasta, jolla
osaaminen on hankittu. Tutkinto on valmis, kun kaikki siihen sisältyvät tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
Osaamisen hankkiminen
Osaamista hankitaan lähi-, verkko- ja etäopetuksessa, opetusta tukevassa palvelutoiminnassa oppilaitoksen asiakaspalvelussa sekä
työpaikalla käytännön työtehtävissä. Lähiopiskelu toteutetaan 2-10 päivän lähijaksoina oppilaitoksessa. Koulutuksen kesto voi vaihdella
yksilöllisesti aiemmin hankitun osaamisen mukaan.
Hieronnan ammattitutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnon osat, 100 osaamispistettä (osp)
• Tuki- ja liikuntaelinongelmaisen potilaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 70 osp
• Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp (valittava 50 osp)
• Elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen, 25 osp
• Ikääntyvän potilaan hieronta, 25 osp
• Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä, 25 osp
• Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen, 25 osp
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta | 25 osp
• Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnosta, liikunnanohjauksen perustutkinnosta, terveysalan ammattitutkinnosta,
liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta, kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta tai
mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta enintään 25 osaamispisteen laajuisesti.
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset
Hieronnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen
määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).
Hakijan tulee arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaa ja toimintakykyään suhteessa hieronnan
ammattitutkinnon terveydentilavaatimuksiin. Oma kuvaus nykyhetken terveydentilasta riittää
valintatilanteessa. Oppilaitos voi terveydentilakuvauksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja
opiskelijaksi ottamisen arviointia varten.
Terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä hieronnan ammattitutkinnossa:
Koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen estävä:
• ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä

terveyttä tai toimintakykyä rajoittava sairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä
rajoittava sairaus
•
toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma
•
veriteitse tarttuva sairaus
•

päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
Maksut
Opiskelijamaksu on 200 euroa. Opiskelijamaksu kattaa opinnoista
aiheutuvat materiaali-, kopiointi- ja TVT-kustannukset. Opinnoissa
tarvittavat oppikirjat, työasut ja suojavarusteet opiskelija hankkii itse.
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Hieronnan ammattitutkinto 19.8.2019 - 18.12.2020
Omaehtoinen koulutus
Teoriaopintojen lähipäivät, työpaikalla oppiminen ja näytöt
SYKSY 2019
vko
Aloitusvalmennus

34

36

38

40

2.-6.9.

16.20.9.

30.9.4.10.

6

43

45

46

48

50

51

25.29.11.

9.13.12.

16.18.12.

12

13

14

16

23.27.3.

30.33.4.

14.17.4.

19.8.

Tutkinnon osat:
Tuki- ja liikuntaelin ongelmaisen potilaan terveyden ja
toimintakyvyn edistäminen (70 osp)

20.21.8.

21.- 4.-5.11. 11.25.10.
15.11.

KEVÄT 2020
vko

2

3

5

8.-10..1

13.17.1.

27.31.1.

7

9

11

10.14.2.

24.28.2.

9.-13.3.

18

19

21

22

Tutkinnon osat:
Tuki- ja liikuntaelin ongelmaisen potilaan terveyden ja
toimintakyvyn edistäminen (70 osp)

3.-5.2.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen
(30 osp)

16.17.3.

N
4.-8.5.

27.4.

N
25.5.

18.20.5.

Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
(25 osp)

SYKSY 2020
vko

34

35

37

39

41

17.19.8.

24.28.8.

7.-11.9.

21.25.9.

N
5.7.10.

43

45

46

48

50

51
N = näyttö
Huom! Työpaikalla oppiminen toteutuu
pääosiltaan oppilaitoksen opetustoimintaa
tukevassa palvelutoiminnassa

Tutkinnon osat:
Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen hierojan työssä
(25 osp)

25.9.

Raajanivelten liikkuvuuden edistäminen
Koulutuksen päätös

(25 osp)

19.- 2.-6.11. 11.23.10.
13.11

23.27.11.

N
9.11.12.
18.12.

