
 

 

FYTOTERAPIA-ALAN KOULUTUS  
 

Järjestäjä:  Frantsilan Koulutuskeskus 
 

Paikka:  Frantsilan Hyvän Olon Keskus (Kyröspohjantie 320, 39100 Hämeenkyrö)  
 

Kesto:  1. Vuosi / Perusopoinnot / Yrttihoitaja, 3-4 pv. jaksoina, pääsääntöisesti joka 
toinen kuukausi, 8 kurssia 

 

 2. Vuosi / Jatko-opinnot eli Fytoterapeutti / luontaishoitaja, 3 pv. jaksoina, 
pääsääntöisesti joka toinen kuukausi, 7 kurssia 

 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yrttien monipuolisesta käytöstä niin rohtona, 
ryytinä kuin ruokanakin. Ensimmäisen opiskeluvuoden eli 8 opintojakson jälkeen valmistutaan 
yrttihoitaja/neuvojaksi ja toisen vuoden jälkeen diplomifytoterapeutti/luontaishoitajaksi.  
 

Koko 2-vuotinen koulutus antaa ammatilliset valmiudet toimia fytoterapia-alan luontaishoitajana ja 
tiedon jakajana. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös täydennyskoulutuksena luontaishoitajille ja eri alojen 
terapeuteille hoitojen tueksi ja avuksi kotihoitoihin. 
 

Laajemman LKL:n vaatimukset täyttävän diplomin saadakseen, opiskelijalla tulee olla suoritettuna 
myös Lääketieteen ja terveydenhoidon perusteet 14op (378h) ja Ensiapukoulutus 0,5op (16h). Nämä ehtii 
suorittamaan hyvin fytoterapeuttikoulutuksen aikana.  
 
Koulutuksen sisältö: 
1. vuosi / Perusopinnot / Yrttihoitaja/-neuvoja:   
Ensimmäisenä koulutusvuotena paneudutaan kasvien tunnistukseen ja terapeuttisiin ominaisuuksiin 
terveysteemoittain keskittyen lähinnä kotimaisiin rohtokasveihin ja niiden niin sisäiseen kuin ulkoiseen 
hoitokäytäntöön. Koulutuksessa tehdään myös yrtti- ja wellness-hoitoja kuten jalkakylpyjä, kääreitä ja hauteita.  
 

Ensimmäinen osio on 4-päiväinen (to-su), muuten 3-päiväinen (pe-su). Teemajaksojen sisällöt näet 
liitteestä. 
 
2. vuosi / Diplomifytoterapeutti / luontaishoitaja:  
Toisena vuotena syvennytään lisää hoitokäytäntöön ja erilaisiin fytoterapeuttisiin, aromaterapeuttisiin ja 
kukkaterapeuttisiin tapoihin hoitaa ihmistä vauvasta vaariin. Wellness-hoitoja myös harjoitellaan 
lähiopetusjaksoilla. Pitkässä oppimäärässä opitaan reseptien kehittämistä ja rohdoksi valmistamista sekä 
syvennytään lisää kasveihin, hoitoihin, ravintoterapiaan ja akupainallukseen. Omana aikana tehtäviä hoitoja on 
lisäksi 50kpl. 
 
2-vuotisen Diplomifytoterapeutti/luontaishoitajakoulutuksen viimeisellä jaksolla jaettavaan diplomiin 
vaaditaan kaikissa koulutusosioissa mukanaoloa, etätehtävät, 4 harjoitusainetta, seminaarityö ja yhteensä 
100 omana aikana tehtyä kirjattua harjoitushoitoa sekä hoitonäyte opettajalle. Hoidollinen opinnäyte 
asiakkaalle sekä lopputentti tehdään toiseksi viimeisellä osiolla. Näistä kerrotaan tarkemmin koulutuksen 
aikana.  
 

Lääketieteen ja terveydenhoidon perusopinnoista voi kysellä lähimmästä terveydenhoito-
oppilaitoksesta, avoimesta yliopistosta tai opiskella se etäkoulutuksena (Itä-Suomen yliopiston koulutus, 
Luontaishoitoalan opiskelijoille suunnattu https://itshealth.fi/) LKL:n sivuilta löytyy myös muita mahdollisia 
kouluttajia (https://www.lkl.fi/koulutus/laaketieteen-kouluttajat/). Luonnollisesti sairaanhoitaja-, lähihoitaja- sekä 
hieroja- tai fysioterapeutti- tai lääkärikoulutuksen anatomia, fysiologia ja tautioppi riittävät fytoterapeuttidiplomin 
saamiseen terveydenhoidon perusteiksi.  
 

Tarpeen ja kurssilaisten toiveiden mukaan voimme järjestää lisä- ja täydennyskoulutusta mm. 
aromaterapiasta, shiatsusta ja akupainannasta, kiinalaisesta perinteisestä lääketieteestä ja joogaterapiasta.  
 
 
 

https://itshealth.fi/
https://www.lkl.fi/koulutus/laaketieteen-kouluttajat/


 

 

Koulutuksen kustannukset  
Voit maksaa koulutuksen yksittäin per osio tai koko koulutuksen kerralla etukäteen. 
 

Koulutusosio:  365 euroa / osio  
Hinnat sisältävät alv:n 24%, ITSlearning sähköisen oppimisjärjestelmän käyttöoikeuden (materiaalit, 
tehtävät ym.), kurssien yrttiraaka-aineet, harjoitustöiden ja tenttien tarkastukset, henkilökohtaisten 
opinnäytteiden vastaanotot ja todistukset. Koulutuksen hintaan kuuluu myös kasvislounaat ja 
iltapäivän yrttiteet / kahvit.     
 

Koko koulutus: 
Ensimmäinen koulutusvuosi maksaa 2920€ (8 osiota). Voit maksaa kaiken kerralla etukäteen, jolloin saat 
10% alennuksen eli maksettavaksi tulee 2628€. 
 

Toinen koulutusvuosi maksaa 2555€ (7 osiota). Voit maksaa kaiken kerralla etukäteen, jolloin saat 10% 
alennuksen eli maksettavaksi tulee 2299,50€. 
 

Koko 2-vuotinen koulutus maksaa yhteensä 5475€ (15 osiota). Voit maksaa myös tämän kerralla 
etukäteen, jolloin saat 15% alennuksen eli maksettavaksi tulee 4653,75€  
 
Yöpymis-, aamiais- ja päivällismahdollisuus Frantsilan Hyvän Olon Keskuksessa. Majoituspaketin 
hinta on 120€ (sis. 2 yötä ryhmähuoneessa, 2 aamiaista, 2 päivällistä sekä yrttisaunan): Omat liinavaatteet voi 
ottaa mukaan tai vuokrata 20€. Lisäyö ja aamupala 50€. Varaukset: www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi / 
040 591 8742. 
 
Koulutuksen pääopettaja: 
Virpi Raipala-Cormier - luontaisterapiakouluttaja, fytoterapeutti (master herbalist), shiatsuterapeutti, perinteisen 
kiinalaisen lääketieteen asiantuntija, agronomi 
 
Muita opettajia mm. 
ENSIMMÄINEN VUOSI 

Marja Ruuti, ravitsemusterapeutti 
Petri Laurikka, urheiluhierojaopettaja, luontaisterapeutti, akupunkturisti, rentoutusohjaaja, lymfaterapeutti 
Henriette Kress, yrttiterapeutti  
Sauli Siekkinen, yleislääketieteen erikoislääkäri 
Reetta Linden, psykiatrinen sairaanhoitaja 
Raija Pullinen, vyöhyketerapeuttikouluttaja 
Anna Karhu-Cormier, fytoterapeutti, kuvataiteiden maisteri 
Mirja Remes, fytoterapeutti, horstmankouluttaja, kukkaterapeutti 
James Cormier, agronomi, Frantsilan Luomuyrttitilan tehtaanjohtaja, jooga- ja meditaatio-opettaja 

TOINEN VUOSI 
Yvonne Holm, farmasian tohtori, farmakognosian eli rohdosopin dosentti 
Sinikka Piippo, kasvitieteen tohtori 
Marja Jokela, fytoterapeutti, vyöhyketerapeutti 
Anitta Korpela, ayurvedahoitaja, sairaanhoitaja 
Mika Rönkkö, luontaistuotekauppiasliiton toiminnan johtaja, fytonomi 
Jaakko Halmetoja, superfood asiantuntija 
Helena Mykrä, ekonomi, homeopaatti 
Jupiter Cormier, Frantsilan Luomuyrttitilan toimitusjohtaja, kansainvälisen politiikan maisteri 
Jaana Paloposki, homeopaatti 

 
 
Koulutukseen haku alkaa 1.10.2018 ja päättyy 15.4.2019. Täytä yhteystietolomake / 
hakulomake ja lähetä se viimeistään 15.4.2019 alla olevaan osoitteeseen tai skannaa 
ja lähetä meilillä. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä: 

Frantsilan Luomuyrttitila / Fytoterapiakoulutus 
Tippavaarantie 6 / 39200  Kyröskoski  /   frantsila.luomu@frantsila.com 

http://www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi/


 

 

 

DIPLOMI-FYTOTERAPEUTIKSI / LUONTAISHOITAJAKSI 
valmistumiseksi JA LKL:n rekisteriin pääsemiseksi tulee seuraavat 
ammattiopinnot olla suoritettuina: 

 
 

 

1. TERAPIA-ALAN AMMATTIOPINNOT    29 OP  (774h) 

2. LUONTAISTERAPIA AMMATTINA –OSIO         3 OP  (81 h) 

3. LÄÄKETIETEEN ELI TERVEYDENHOIDON PERUSTEET  14 OP  (378 h) 

4. ENSIAPUKOULUTUS      0,5 OP (16 h) 

 

 
 

 

TERAPIA-ALAN OPINNOT  29 OP  (774h) 
 

Ammattiopinnot    19 OP (514h) 
josta lähikontaktiopetusta 15,3 OP (414h) ja etäopiskelua 3,7 OP (100h) 
 

Itsenäinen hoitoharjoittelu    7,4 OP (200h) 
 

Kirjallinen lopputyö     2,2 OP  (60h) 
   

 
 

 

LUONTAISTERAPIA AMMATTINA -OSIO 3 OP  (81h) 
 

Lääketieteen ja luontaislääketieteen historia 
Luontaislääketieteen käsitteet 
Katsaus eri hoitomuotoihin 
Ympäristö ja terveys 
Valvonta ja vastuu 
Luontaisterapeutin asema Suomessa 
Terapeutti yrittäjänä 
Luontaisterapia-alan haasteet ja mahdollisuudet terveyden ja hyvinvoinnin kentällä 
   

 
 

 

LÄÄKETIETEEN ELI TERVEYDENHOIDON PERUSTEET  14 OP  (378h) 
 

Anatomia ja fysiologia 5 op (133h) 
Tautioppi 7,5 op (200h) 
Kansanterveystyö ja hoitotyön perusteet 1,5 op (47h) 
   

 
 
 

 


