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Opiskele aromaterapian ammattilaiseksi! 

 

Tieteeseen, tutkimukseen sekä vuosikymmenien kansainvälisiin kokemuksiin 

perustuva koulutus käynnistyy Suomessa loppusyksystä 2022. 

 

AROMAPRAKTIKKO-KOULUTUS 2022-2024 

(englanniksi Aroma practioner) 

Aromapraktikon työ sisältää mm. aromaneuvontaa, aromahierontaa ja/tai 

aromahoitoja asiakkaan fyysisen ja henkisen tasapainon saavuttamiseksi ja 

terveyden ylläpitämiseksi.  

Lue lisää aromaterapiasta https://www.aromainsel.fi/beispiel-seite/ . 

 

Aromapraktikko-koulutus perustuu ajantasaisiin kansainvälisiin 

koulutusvaatimuksiin. Koulutuksen jälkeen sinun on helppo jatkokouluttaa 

itseäsi myös kansainvälisesti. 

Koulutuksessa saat laajat tiedot aromaterapiasta. Sinulla on aromapraktikko -

koulutuksen jälkeen tarvittava aromaterapiaosaaminen lääkäreiden, 

farmaseuttien tai eri alojen terapeuttien kanssa työskentelyyn. Silloin kun kyse 

on sairauksien parantaminen, niin aromaterapian harjoittaminen kuuluu 

lääkäreille.  

Aromaterapia on osa fytoterapiaa eli kasvilääkintää.  Ammattimaista 

aromahoitoa voidaan antaa sairaaloissa, hoivakodeissa, vanhainkodeissa tai 

vastaavissa paikoissa sekä omalla vastaanotolla esimerkiksi kosmetologina tai 

hierojana.  Aromaterapia luetaan ns. täydentäviin ja vaihtoehtoishoitoihin 

(CAM-complementary and alternative medicine) ja sopii hyvin käytettäväksi 

yhdessä koululääketieteen kanssa.  
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Aromaterapia on hyvä hoitomuoto myös kotona oman ja läheisten 

hyvinvoinnin tukena, kun on käynyt asianmukaisen koulutuksen. 

Aromapraktikko -koulutukseen voit luonnollisesti osallistua, vaikka haluaisit 

käyttää aromaterapiaa pelkästään omaan ja/tai läheisten hyvinvoinnin tukena. 

Koulutus koostuu seuraavista kursseista: 

1.  Aromaterapian perusteet  

2.  Kasvitieteen ja biokemian perusteet   

3.  Eteeristen öljyjen biokemia   

4.  Aromaterapia hyvinvoinnin tukena 

5.  Aromaneuvonta   

6.  Aromahoidot   

7.  Luonnonkosmetiikan perusteet 

8.  Tieteellinen tutkimus aromaterapiassa 

9.  Yrittäjyys, tentteihin ja näyttöön valmistautuminen 

10.  Tentit ja näytöt, valmistuminen 

Sitovat ilmoittautumiset aromapraktikko -koulutukseen viimeistään 
30.08.2022 mennessä. 

Aromapraktikko-koulutus toteutetaan, kun siihen on ilmoittautunut vähintään 

14 opiskelijaa. 

Opiskelumuodot: kontaktiopetus, etäopetus tietoliikenneyhteyden välityksellä 

(Zoom), itsenäinen opiskelu, tehtävien ja työnäytteiden suorittaminen. 

Kirjallisuus: Suomenkielisen aromaterapian perusteoksen puutteen vuoksi 

käytämme oppimateriaalina Aromainfo-tietopankkia. Opiskelijan tulee hankkia 

tietopankin lisenssi omakustanteisesti. Tilaukseen saa -10 % alennuksen 

kouluttajalta.  
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Kouluttaja: Päivi Blöchl, Dipl. Aromapraktikerin 

 Henkilökohtaiset aromaneuvonnat yksityisille ihmisille 

 Air Design (tuoksukonseptit) yrityksille ja yhteisöille 

 Esitelmät, kurssit ja luennot Itävallassa  

 Huoneilman tuoksutus eteerisillä öljyillä (koulut, lastentarhat, vastaanotot, 

yritykset) 

 Luennoitsijana Itävaltalaisessa aromaterapiakoulussa (www.aromainfo.at) 

 Luennoitsijana ja opettajana Suomessa (Aromafoorumi ry, Aromaterapeutit ry, 

Avalon Coaching, feeling GmbH, Florame Finland-Naturellement.fi, Frantsila, 

Ikifit Oy, I love me-messut, Luonnonkaunis-messut, Mielirohto, Suomen 

Fytoterapeutit ry, Verdevita jne.) 

Päivätyön lisäksi: 

 freelancerina Itävallan Dipl. Aromapraktikoiden yhdistyksessä (VAGA, 

www.aromapraktiker.eu) - Hallituksen jäsen 2009-2022 

 kannattajajäsen Aromafoorumi ry:ssä 

 jäsen ICAN – International Clinical Aromatherapy Network 

Lue lisää ja katso koulutuslista: www.aromainsel.fi tai www.aromainsel.com  

 

AROMAPRAKTIKKO-KOULUTUS 

Aromapraktikko -koulutuksen hinta on 2940 €. Maksu laskutetaan yhdeksässä 

erässä noin kuukausi ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tentti- ja näyttömaksu 

240 € laskutetaan, kun vaaditut kirjalliset  tehtävät on hyväksytty. 

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mikäli ilmoittautunut keskeyttää 

koulutuksen (pois lukien vakava sairastuminen tmv. yksilöllisesti käsiteltävä 

terveyteen liittyvä syy) hän on velvollinen maksamaan keskeyttämisen jälkeen 

kahden seuraavan, koulutukseen sisältyvän, kurssin osallistumismaksun. 
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Kontaktiopetuksessa on 80 % läsnäolopakko. Mikäli opiskelija on estynyt 

osallistumasta kontaktiopetukseen, hänen tulee opiskella asia itsenäisesti. 

Etäopetuksessa on 100 % läsnäolopakko. 

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa pakottavissa tilanteissa 

kurssien päivämääriä, koulutuspaikkaa tai osan teoriaopetuksesta 

etäopetukseksi, mikäli esimerkiksi uudet koronarajoitukset niin vaativat. Mikäli 

force majeure tilanteessa (esimerkiksi opettajan vakava sairastuminen) ryhmän 

opinnot joudutaan keskeyttämään, ei kurssimaksuja peritä. 

 
 

KOULUTUKSEN AIKATAULU, KURSSIEN SISÄLTÖ JA HINTA 
 
1. Aromaterapian perusteet, hinta 420,00 € 
18.11.2022 kello 9–15 
19.–20.11.2022 kello 9–17  
 

o Aromaterapian historiaa ja käsitteitä 

o Limbinen järjestelmä ja hajuaisti 

o Eteeristen öljyjen tie kehoon 

o Eteeristen öljyjen laatu ja laadunvalvonta  

o Eteeristen öljyjen vaikutukset 

o Valittujen eteeristen öljyjen tarkastelua 

o Oikeaoppinen tuoksusekoitusten teko, tuoksunuotit 

o Eteeristen öljyjen eri käyttötavat  

o Sisäinen käyttö 

o Käytön vasta-aiheet, allergiset reaktiot ja varotoimenpiteet 

o Ensiapu 

o Kasviöljyt 

o Hydrolaatit 

 

Jos olet jo käynyt aromaterapian peruskurssin ja haluat sen hyväksiluetuksi, 

lähetä todistus suoritetusta kurssista e-maililla koulutuksen järjestäjälle. Jos 

käyty peruskurssi vastaa tämän koulutuksen sisältöä ja laajuutta, se voidaan 

hyväksi lukea. Suositus peruskurssin käyneille on aina peruskurssin 

kertaaminen. Tällöin opiskelijalta laskutetaan ns. ”refresherin” hinta eli 50 % 

vähemmän. Vaikka kyse on ”vain” perusteista, niin tiede ja tutkimus tuottaa 

koko ajan uutta tietoa.  Kursseilla oppii aina jotain uutta.  
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2. Kasvitieteen ja biokemian perusteet, hinta 420,00 € 
13. – 15.01.2023 kello 9–17  
 

o kasvitieteen perusteet 

o kasviperheet 

o biokemian perusteet 

o oman kortiston työstäminen  

o valittujen eteeristen öljyjen tarkastelua 
 
3. Eteeristen öljyjen biokemia, hinta 420,00 € 
24.-26.03.2023 kello 9–17 

o öljyn kemiallinen koostumus ja sen merkitys 

o tärkeimmät aineosaryhmät 

o aineosien vaikutus mieleen ja kehoon 

o eri aineosaryhmien ja öljyjen vertailua 

o luonnollisten ja synteettisten aineosien vertailu 

o eteeristen öljyjen oikea annostelu sovellutuksesta riippuen 

o laatukriteerit  

o valittujen eteeristen öljyjen tarkastelua 

 

4. Aromaterapia hyvinvoinnin tukena, hinta 280,00 € 
06-07.05.2022 kello 9–17 verkkoyhteydellä (ZOOM) 
 
Aromaterapia ja:  

o autonominen hermosto ja keskushermosto 

o ruoansulatus 

o psyyke ja pelkotilat 

o hengitys 

o vastustuskyky 

o vauvat, lapset, seniorit ja muut herkät ihmiset 

 

5. Aromaneuvonta, hinta 280,00 € 
19.-20.08.2023 kello 9–17  
 

o aromaneuvonta työnä 

o ammatillisuus, etiikka, lainsäädäntö, tietoturva 

o tuotemyynti ja neuvonta 

o aromaneuvonta käytännössä, aromaneuvonnan harjoittelua 

o valittujen eteeristen öljyjen tarkastelua 
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6. Aromahoidot, hinta 280,00 € 
30.09.-01.10.2023 kello 9–17 
 

o aromahoidot kotikäyttöön, yrittäjälle ja hoitoalalle 

o energeettinen aromahieronta 

o aromakylvyt 

o kääreet, hauteet ja kompressit 

o kuorinnat  

o aromahoitojen käytännön harjoittelu  

o valittujen eteeristen öljyjen tarkastelua 

 

7. Luonnonkosmetiikan perusteet, hinta 420,00 € 
17.11.-19.11.2023 kello 9–17  
 

o ihon rakenne ja toiminta 

o tislaus teoriassa ja käytännössä 

o luonnonkosmetiikan tuotteiden valmistus teoriassa 

o perus-luonnontuotteiden valmistaminen käytännössä (balsami, voide 

ym.)  

o luonnonkosmetiikkaan liittyvä lainsäädäntö aromatuotteiden 

valmistusta varten   

o valittujen eteeristen öljyjen tarkastelua 

 

8. Tieteellinen tutkimus aromaterapiassa, hinta 140,00 € 
20.01.2024 kello 9–17 verkkohteydellä (ZOOM) 
 

o erilaiset tutkimustavat ja niiden vertailua 

o tuoreita tutkimustuloksia eri puolilta maailmaa 

o tutkimusten kritiikki 

o lähteitä 

o tutkimusten lukeminen, kääntäminen ja tarkastelu 
 
9. Yrittäjyys, tentteihin ja näyttöön valmistautuminen, hinta 280,00 € 
02.-03.03.2024 klo 9–17 
 

o kertausta kirjallisesti sekä käytännössä tenttiä varten 

o suullisen tentin aiheet, valmistautuminen tutkintoon 

o kirjallisten hoitopäiväkirjojen palautus (20 aromaneuvontaa, 10 

aromahoitoa)  
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10. Tentit ja näyttö, valmistuminen, hinta 240,00 € 
08.-09.06.2024 
 

o kirjallinen tentti 08.06.2024 

o aromahoidon näyttö 08.06.2024 

o suullinen tentti ja diplomeiden jako 09.06.2024 + juhla 

Aromaneuvonnat sekä käytännön työharjoittelu tulee olla suoritettuna, palautettuna 

ja tarkastettuna ennen tenttejä ja näyttöä. Tarvittaessa uusintanäyttöjen ajankohta 

sovitaan erikseen. 

AROMAPRAKTIKKO-KOULUTUKSEN LAAJUUS 

1 opintopiste (op) = 27 tuntia opiskelijan työtä 

 16 lähiopetuspäivää a´ 7 h = 112 h = 4,5 op 

 3 päivää opetusta verkkoyhteydellä à 7 h = 21 h = 1 op 

 8 x 3 h lisäopetusta ja yksilöohjausta kurssien välissä (verkkoyhteydellä) = 

1 op 

 itsenäinen opiskelu ja kasvikorttien valmistus vähintään = 405 h = 15 op  

 työnäytteet 3 op sisältäen 10 x 4 h hoidon (sisältää hoidon valmistelun ja 

kirjaamisen) sekä 20 x 4 h neuvonnan (sisältää neuvonnan valmistelun ja 

kirjaamisen) ja palautekeskustelut asiakkaiden kanssa vähintään = yht. 

120 h = 4,5 op   

YHTEENSÄ 26 op = 702 h  

 

Huom! Sellaisten aineiden tuotantoon ja myyntiin, joita pidetään lääkkeinä tai 

EU:n kosmetiikka-asetuksen (direktiivi 76/768/ETY) 2 artiklassa tarkoitettuina 

kosmeettisina valmisteina, tarvitaan erillinen liiketoimintalupa.  

 

 

Koulutuksen järjestäjän yhteystiedot 
Päivi Blöchl 

e-mail: paeivi@aromainsel.com 

www.aromainsel.fi 

Puh.: +43-664-1314663 

 


