
 

 

AROMATERAPEUTTI/LUONTAISHOITAJA-
KOULUTUS 2019 - 2021 
 

Järjestäjä: Frantsilan Koulutuskeskus 
 

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

Kesto: 1. Moduuli / Perusopinnot / Aromaneuvoja/-hoitaja / 2 pv. jaksoina (paitsi osio 5 
on 3-päiväinen), kerran kuukaudessa, 6 osiota 

 

 2. Moduuli / Jatko-opinnot / Aromaterapeutti / luontaishoitaja, 2 pv. jaksoina 
(paitsi osio 13 on 3-päiväinen), pääsääntöisesti joka toinen kuukausi, 7 osiota 

 

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aromaterapian eli eteeristen, aitojen 
haihtuvien kasviöljyjen keinoihin hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti. Ensimmäisen moduulin eli 6 
opintojakson jälkeen valmistutaan aromaneuvoja/-hoitajaksi ja toisen vuoden jälkeen 
aromaterapeutti/luontaishoitajaksi.  
 

Koko 2-vuotinen koulutus antaa ammatilliset valmiudet toimia 
aromaterapeutti/luontaishoitajana. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös 
täydennyskoulutuksena eri alojen terapeuteille, luontaishoitajille ja hierojille hoitojen tueksi ja 
avuksi kotihoitoihin. 
 

Laajemman em. 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 koulutuksen aikana.  
 

Koulutukseen voi luonnollisesti osallistua vaikkei tavoitteena olisikaan valmistuminen. 
 
 
Koulutuksen sisältö: 
1. Moduuli / Perusopinnot / Aromaneuvoja/-hoitaja:   
Ensimmäisenä koulutusvuotena paneudutaan tärkeimpien eteeristen öljyjen käyttöalueisiin ja 
niihin liittyviin vaikutuksiin ja varoituksiin sekä tehdään aromaterapeuttisia osahoitoja. 
 

Jotta valmistuu aromaneuvojaksi, tulee tehdä etätehtävien lisäksi omana aikanaan 10 osahoitoa ja 
20 raportoitua neuvontaa.  Aromahoitajaksi valmistuminen etätehtävien lisäksi vaatii 30 
osahoitoa ja 20 raportoitua neuvontaa.  Näistä kerromme lisää koulutuksen alussa. 
 

Osioita on 6 ja ne ovat 2-päiväisiä (la 10-18 ja su 9-17), paitsi 6. osio on 3-päiväinen (pe 10-18, la 
9-18, su 9-17). Teemajaksojen sisällöt näet liitteestä. 
 

2. Moduuli / Aromaterapeutti-luontaishoitaja:  
Toisena vuotena syvennytään lisää eteeristen öljyjen maailmaan sekä hoitokäytäntöön ja erilaisiin 
aromaterapeuttisiin tapoihin hoitaa ihmistä vauvasta vaariin. Wellness-hoitoja myös harjoitellaan 
lähiopetusjaksoilla. Omana aikana tehtäviä hoitoja on kaiken kaikkiaan 100kpl (1. + 2.vuosi) 
 

Osioita on 7 ja ne ovat 2-päivisiä (la 10-18 ja su 9-17) paitsi osio 13 on 3-päiväinen (pe 10-18, la 
9-18, su 9-17). Teemajaksojen sisällöt näet liitteestä.   
 
2-vuotisen Aromaterapeutti/luontaishoitajakoulutuksen viimeisellä jaksolla jaettavaan diplomiin 
vaaditaan kaikissa koulutusosioissa mukanaoloa, etätehtävät, seminaarityö ja yhteensä 100 
omana aikana tehtyä kirjattua harjoitushoitoa sekä 2 hoitonäytettä opettajille, 5 asiakkaan 
hoitoseuranta. 2 hoidollista opinnäytettä asiakkaille sekä lopputentti tehdään viimeisellä osiolla. 
Näistä kerrotaan tarkemmin koulutuksen aikana.  



 

 

 
 

Lääketieteen ja terveydenhoidon perusopinnoista voi kysellä lähimmästä terveydenhoito-
oppilaitoksesta, avoimesta yliopistosta tai opiskella se etäkoulutuksena (Luontaishoitoalan 
opiskelijoille suunnattu https://itshealth.fi/ tai Itä-Suomen yliopiston koulutus, 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 Aromaterapeutti/luontaishoitajadiplomin saamiseen 
terveydenhoidon perusteiksi.  
 
Koulutuksen kustannukset  
Voit maksaa koulutuksen yksittäin per osio tai koko koulutuksen kerralla etukäteen. 
 

Koulutusosio:  310 euroa / osio, paitsi osio 6 ja 13 (3pv) ovat 465€.  
Hinnat sisältävät alv:n 24%, materiaalit, tehtävien, harjoitustöiden ja tenttien tarkastukset, 
henkilökohtaisten opinnäytteiden vastaanotot ja todistukset. Koulutuksen hintaan kuuluu myös 
kasvislounaat ja iltapäivän yrttiteet / kahvit.     
 

Koko koulutus: 
Ensimmäinen koulutusvuosi maksaa 2015€ (6 osiota). Voit maksaa kaiken kerralla etukäteen, 
jolloin saat 10% alennuksen eli maksettavaksi tulee 1813,50€. 
 

Toinen koulutusvuosi maksaa 2325€ (7 osiota). Voit maksaa kaiken kerralla etukäteen, jolloin saat 
10% alennuksen eli maksettavaksi tulee 2092,50€. 
 
Yöpymis-, aamiais- ja päivällismahdollisuus löytyy Frantsilan Hyvän Olon Keskuksessa. 
Majoituspaketin hinta on 80€ (sis. 1 yön ryhmähuoneessa, aamiaisen, päivällisen, iltateen sekä 
yrttisaunan). 3-päiväisen majoituspaketin hinta on 130€ (sis. 2 yötä, 2 päivällistä, 2 aamiaista, 2 
iltateetä sekä yrttisaunan). Omat liinavaatteet voi ottaa mukaan tai vuokrata 20€. Lisäyö ja 
aamupala 50€. Varaukset: www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi / 040 591 8742. 
 
 
Koulutukseen haku alkaa heti ja päättyy 5.8.2019. Mukaan otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä: www.frantsila.com/kurssit 
 

https://itshealth.fi/
https://www.lkl.fi/koulutus/laaketieteen-kouluttajat/
http://www.frantsilanhyvanolonkeskus.fi/
http://www.frantsila.com/kurssit


 

 

Opettajat 
Mervi Hardén Vastaava kouluttaja, diplomiaromaterapeuttikouluttaja, laillistettu hieroja, 

hermoratahieroja, akupunkturisti sekä fytoterapeutti 
 Mervi esittelee mm. eteeristen öljyjen käyttötavat, annostelut, indikaatiot eli 

vaikutusalueet ja aromaterapeuttiset hierontamenetelmät. Mervi ottaa esille 
runsaasti käytännön esimerkkejä eri kohderyhmille ja terveysongelmiin. 

 
Päivi Blöchl Diplomiaromaterapeutti, kouluttaja, Itävallan aromaterapeuttien yhdistyksen 

hallituksen jäsen 
 Päivi valaisee Euroopan käytäntöä, tutkimustuloksia eri puolilta maailmaa ja 

pohtii tulevaisuuden näkymiä sekä eteeristen öljyjen sisäistä käyttöä, sen 
ongelmia ja yleisiä varotuksia. Päivi kertoo käytännön esimerkkejä Itävallan 
sairaaloista. Hän syventää myös kasvien kemiallisten aineiden ja eteeristen 
öljyjen laadun tutkimusta, kemotyyppejä ja hydrolaatteja 

 
Angelika Maasikmäe 
 Diplomiaromaterapeutti, laillistettu hieroja 
 Angelika ohjaa raskauden, synnytyksen ja imetysajan sekä vauvojen 

aromaterapiaa. Aromaterapeutti eli 2. moduulissa hän ohjaa liukukuppi- ja 
selluliittihoidot. 

 
Virpi Raipala-Cormier 
 Diplomifytoterapeuttien  (yrtti-) ja luontaishoitajien, shiatsuterapeuttien sekä 

joogaopettajien kouluttaja 
 Virpillä on laaja koulutuspohja myös muista terapioista kuten perinteinen 

kiinalainen lääketiede, homeopatia, kukkaterapia ja joogaterapia. Virpi ohjaa 
hoitotuotteiden ja luonnon parfyymin valmistusta sekä vetää aamujoogaa 
kiinnostuneille. 2. moduulissa Virpi ohjaa yrttien ja kukkaterapian käyttöä sekä 
erilaisia spa-hoitoja. 

 
James Cormier Frantsilan tehtaanjohtaja, shiatsu- ja polariaterapeutti, meditaatio- ja 

joogaopettaja 
 James demonstroi kasvien tislausta Frantsilan Luomuyrttitilan tehtaassa sekä 

kertoo eteeristen öljyjen laatu- ja sisäänostokriteereistä. James vetää 
kiinnostuksen mukaan myös iltameditaatioita.  

 
Anna Karhu-Cormier 
 Diplomifytoterapeutti, joogaopettaja, Frantsilan Scent Lab’in suunnittelija 
 Anna kertoo kokemuksistaan eteerisistä öljyistä arjen ilona. 
 
Marja Jokela Fytoterapeutti, diplomivyöhyketerapeutti, refleksologi 
 Marja vetää luontaishoidot ammattina osion, jossa paneudutaan myös 

yrittämiseen. Marjan parikymmenvuotinen kokemus luontaishoitajana antaa 
opiskelijoille käytännön ymmärrystä mitä alalla tarvitsee tietää. Marja vetää 
myös pienen vyöhyketerapiaharjoitteen sekä avainasioita ravinnosta. 

 
 

 



 

 

 
 
 

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

 
 

 

1. TERAPIA-ALAN AMMATTIOPINNOT       30 OP  (812h) 

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  30 OP  (812h) 
 

Ammattiopinnot    13 OP (352h) 
josta lähikontaktiopetusta 9,3 OP (252h) ja etäopiskelua 3,7 OP (100h) 
 

Itsenäinen hoitoharjoittelu  14,8 OP (400h) 
 

Kirjallinen lopputyö     2,2 OP  (60h) 
   

 
 

 

LUONTAISTERAPIA AMMATTINA -OSIO 3 OP  (81h) 
 

Lääketieteen ja luontaislääketieteen historia 
Luontaislääketieteen käsitteet 
Katsaus eri hoitomuotoihin 
Ympäristö ja terveys 
Ravinto hoitojen tukena 
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) 
   

 
 


