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           AMMATTIIN JOHTAVA 
    ELÄINTENLUONTAISHOITAJAKOULUTUS              
 

Alkaa joko hevoshieronnan tai koirahieronnan jaksoilla. 
 

Eläinten luontaishoitajakoulutuksessa perehdytään luontaislääkinnän menetelmiin ja 
käyttömahdollisuuksiin eläinten terveyden edistämisessä ja vaivojen hoidossa. Pääsyvaatimuksena on   

pitkällinen kokemus eläinten hoidosta tai pidosta. 

 
Koulutus on monimuoto-opiskelua. Se sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua ohjauksessa ja 

myös itsenäistä työskentelyä. Koulutuksessa perehdytään homeopaattisten aineiden ja kasvien  
käyttämiseen, koirien ja hevosten hierontaan ja ravinnon merkitykseen eläinten hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä. Myös eläinten luonnolliseen käyttäytymiseen perehtyminen ja eläinlääkärin 
luennot sisältyvät opiskeluun.  

 

Koulutus koostuu lähiopetusjaksoista ja etäopiskelusta. Koulutus kestää noin 3 vuotta (40 ov).  
Etäopiskeluna tehdään dokumentoituja hoitoharjoitteluja, esitelmiä ja muita tehtäviä.   

 
Opiskelija saa Eläinten luontaishoitajatodistuksen suoritettuaan kaikki opiskelujaksot ja etätehtävät 

hyväksytysti. Tämän ammattiin johtavan koulutuksen käytyään opiskelija voi hoitaa eläimiä käyttäen 

asianmukaisesti luontaislääkinnän menetelmiä hoidettavan parhaaksi.   
 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: 
 

Luontaislääkinnän pääperiaatteet ja hoitotyö 
Eläinten hyvinvointia edistävä ravinto  (2ov)  

-   terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja hoito luontaislääkinnän avulla 

-    hoitamisen filosofia 
-    eri hoitomenetelmien esittely 

-    hoitajan työ ja hoitotyön arviointi 
 

Kotieläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi (6,5 ov)   

- eläinlajille tyypillisen käyttäytymisen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa   
- eläinlajille tyypillisen ravinnon merkitys  

- lisäaineiden  ja ympäristömyrkkyjen vaikutukset eläimen terveydentilaan 
 

Eläinten hieronta (18ov)  

- Eläinten hierontakoulutus on jaettu kahteen eri osa-alueeseen, koirien ja hevosten hierontaan 
 

Eläinten homeopaattinen hoito tai eläinrefleksologia (8ov)   
- homeopaattinen ensiapu  

- eläinten yleisimmät vaivat ja niiden hoito  
- käytännön harjoittelua hoitotapauksina 

  

Hoitajana / Yrittäjänä toimiminen (0,5 ov)   
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Lopputyö ja loppukoe (2ov)  

-     kirjallinen koe 

- jokainen opiskelija tekee käytännön tilanteessa kokonaisvaltaisen eläimen hoitosuunnitelman joka 
tarkistetaan yhteisessä seminaarissa   

- seminaarityön esittely ryhmälle 
       

Eläinlääketieteen peruskurssi  (4ov)    koirat, kissat, hevoset, lehmät (tai jyrsijät) 

- anatomia ja fysiologia   
- mikrobiologia ja aseptiikka   

- lääkeaineoppi   
- tautioppi   
 

Jos opiskelija on suorittanut luontaislääketieteen ja/tai eläinlääketieteen opintoja (esim. koira- tai 
hevoshieronta tms.), hän voi saada niistä hyvitystä tässä koulutuksessa. Tällöin opiskelijan kanssa 

tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). 
 

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET: 

Koulutuksen hinta on yhteensä 6210€, 23 lähiopetusjaksoa (sis. alv 24%). Maksun voi suorittaa erissä 
kukin koulutusjakso erikseen (koirahieronta-, hevoshieronta-, eläinrefleksologia/ eläinhomeopatia) 

  

Tiedustelut  ja hakemukset: 

• Eläinten Luontaislääkintäkoulu Weter / Marjut Nieminen p. 040 5064101  

• email: toimisto@weter.fi      

• www.weter.fi                                                        
 

 


