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Eläinhomeopatiakoulutus on jaettu peruskoulutukseen ja syventävään koulutukseen 
(45ov), joka valmistaa eläinhomeopaatin ammattiin.  
 
Peruskoulutukseen sisältyy elänhomeopatiaa, luontaislääketieteen yleisosio, eläinten anatomia ja fysiologiaa ja 
eläinrefleksologiaa yhteensä 20ov. Nämä edellä mainitut aiheet liittyvät olennaisina osina eläimen oirehdintojen 
ymmärtämisessä, koska eläin ei voi sanoin kertoa mikä vaivaa, eikä aina omistaja tai lääkäri.  Eläinhomeopaatin työssä 
on tärkeä ymmärtää mistä eläimen ongelmat johtuvat, jotta homeopaattisilla aineilla voi auttaa eläintä, edistää sen 
terveyttä ja hyvinvointia ja tehdä eläinhomeopaatin työtä tuloksellisesti. Peruskoulutusta on yhteensä 10 
lähiopetusviikonloppua.  

 
Syventävään koulutukseen (joka antaa valmiudet toimia eläinhomeopaattina), sisältyy eläinhomeopatiaa, 
eläinrefleksologiaa, eläinlääkärin luentoja, käytännön harjoittelua klinikka työskentelynä opettajan kanssa ja lopputyö 
yhteensä 20ov. Syventävä koulutus on 10 lähiopetusviikonloppua. Lisäksi opiskelijat osallistuvat eläinlääkärin 
luentopäiviin: koirien, kissojen ja hevosten sairaudet.  
 
Opiskelu kestää n.2½ vuotta, 5 lukukautta. Lähiopetusjaksoja yhteensä 20 (lukukausi 4+3+3+5+5).  Eläinlääkärin 
luentopäiviä on lisäksi kolme. 
 
Kustannukset: 
Eläinhomeopatia koulutuksen hinta on 5400€ (sis. alv 24%).  
Aikaisemmin suoritetuista opinnoista opiskelija saa hyvitystä (esim. eläinhierojat, eläinrefleksologit).  
Ilmoittautumismaksu on 300€ ja se vähennetään koulutuksen ensimmäisen lukukauden hinnasta.  
Ensimmäisen lukukauden maksu on 780€, toinen lukukausi on 810€, kolmas 810€, neljäs 1350 € ja viides lukukausi on 
1350€. Lisäksi eläinlääkärin luentopäivien kustannukset ovat 405€. Maksut sis. alv 24% ja lukukauden maksu voidaan 
maksaa kahdessa erässä. 
 

Kirjallista materiaalia sisältyy koulutusmaksun hintaan, mutta opiskelijat hankkivat opetukseen liittyvää kirjallisuutta myös 
itse. Tarpeelliset kirjat homeopatian opiskelussa ja käytännön työskentelyssä ovat oireluettelo eli repertory (hinta n. 
100€) ja Materia medica (hinta n.100€).
 
HOMEOPATIA - koulutuksen sisältö: 
Luontaislääketieteen perusteet   
Johdanto eläinhomeopatiaan 
-milloin voi käyttää 
-eläinhomeopatian harjoittaminen Suomessa ja muualla 
maailmassa 
-eläinhomeopatia ja lääketiede 
Homeopatian historia  
Homeopatian suuntaukset  
 
 
 
 

Homeopatian menetelmät   
Sairauden syntymekanismit 
Hahnemannin miasma-teoria 
Eläinten lajityypillisen käyttäytymisen  merkitys ja 
ravinnon merkitys terveyden edistämisessä ja 
sairauksien homeopaattisessa hoidossa 
Materia Medican lääkeainekuvien opiskelua 
Repertoryn käytön opiskelu 
Homeopaattinen haastattelu 
Eläinten homeopaattinen ensiapu ja akuutit vaivat 

Homeopaattisen aineen ja potenssin valinta 
Kroonisten vaivojen hoito  
Homeopaattisen hoidon toteutus ja seuranta 
käytännössä 
Kliininen homeopatia tautiryhmittäin 

- tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ja sairaudet 
- ruoansulatuskanavan sairaudet 
- urogenitaalialueen sairaudet 
- synnytykseen, pentujen hoitoon ja 

maitorauhasten sairauksiin liittyvät ongelmat 
- hengitysteiden sairaudet 
- iho- ja karvaongelmat, korva- ja 

silmäongelmat 
- sisäelimistön ja umpieritysjärjestelmän 

sairaudet 
- perinnölliset sairaudet ja kehityshäiriöt 

(miasmat) 
- neurologiset sairaudet ja käytöshäiriöt 

Eläinrefleksologia homeopatian apuna lääkeaineiden 
määrittämisessä 
Vastaanoton perustaminen ja eläinhomeopaatin työ 
Yrittäjänä toimiminen 
Lopputyö 
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HOMEOPATIAKOULUTUKSEN TYÖVÄLINEET: 
 

1. TEORIA OPETUS KÄYTÄNNÖN LÄHEISESTI 
2. KONTAKTIPÄIVÄT / 

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY 
3. ETÄTYÖPÄIVÄT / RYHMÄTYÖPÄIVÄT 
4. YKSILÖ- JA RYHMÄTYÖOHJAUS 
5. ITSENÄINEN TYÖSKENTELY  
6. OHJAUSKESKUSTELU 
7. TEHTÄVÄT JA HARJOITUKSET 
8. KIRJALLISUUS, ARTIKKELIT 
9. PÄIVÄKIRJAT 
10. HAASTATTELUT 
11. TENTIT 
12. JATKUVA ARVIOINTI 
13. LOPPUTYÖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakemukset Eläinhomeopatia koulutukseen:    
Eläinten luontaislääkintäkoulu Weter / Marjut Nieminen 

toimisto@weter.fi   
Hakemuksesta tulee käydä ilmi kokemus eläinten hoidosta ja pidosta, aikaisempi koulutus, hakijan ikä ja lyhyt selostus 
miksi hakeutuu koulutukseen. 
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