Hius- ja kauneudenhoitoalan
neuvontapalvelut -tutkinnon osa
(Kosmetiikkaneuvoja), Hius- ja
kauneudenhoitoalan perustutkinto
Toteutustapa: Verkko
Koulutusalat: Palvelualat
Osaamisalat: Ihon hoidon osaamisala

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon kuuluvia tutkinnon osia voi suorittaa myös
erikseen, esimerkiksi jo valmistuneena ammattilaisena vahvistaakseen olemassa olevaa
osaamistaan tai ottaakseen haltuun aivan uusia tekniikoita tai työtapoja. Tutkinnon osia
ovat Neuvontapalvelut (25 osp), Ehostuspalvelut (15 osp), Kylpylähoitopalvelut (15 osp)
sekä Juhla- ja teemakampaukset (15 osp).

Kenelle tarkoitettu
Kenelle tarkoitettu
Koulutus on tarkoitettu kosmetologiksi valmistuneelle, joka haluaa vahvistaa kosmetiikan
tuoteosaamista ja myyntiosaamista.
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Toteutus
Koulutus toteutetaan verkko-opintoina verkko-oppimisympäristössä ja työpaikaikoilla
tapahtuvana koulutuksena.

Aikataulu
Koulutus alkaa pyörimään non-stop-koulutuksena tammikuusta 2022, jolloin selviää myös
tarkemmat verkko-opetuspäivät.
Opintojen kesto vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Tärkeää tietoa hakeutumisesta
Hakemukset käsitellään 2-3 viikon kuluessa saapumisesta. Loma-ajat voivat pidentää
käsittelyaikaa.

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
Oppivelvollisuuden lain piirissä olevat opiskelijat
Koulutus on maksuton oppivelvollisuuslakia koskeville opiskelijoille sen kalenterivuoden
loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee seuraavia:
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opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon/koulutukseen kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppivelvollisuuslaki koskee pääosin vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.
Oppivelvollisuuslaista voi lukea lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
Muut opiskelijat
Myös muille opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua
kuitenkin seuraavista:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon/koulutukseen kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Koulutus on maksutonta myös muille opiskelijoille.

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimus
Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä
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sähköinen taustatietolomake. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva
työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta
oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.
Työsuhteinen oppisopimus: HAKULOMAKE
Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen sisältöä, siirtää koulutuksen ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon perusteet
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Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020 690 159
Sähköposti
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Maarit Jokela
Kouluttaja
Puhelinnumero
040 634 9765
Sähköposti
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Toimipiste
Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1
Ala
Koulutus- ja valmennuspalvelut » Hius- ja kauneudenhoitoala
Ota yhteyttä
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