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HAKUAIKA: 1.–28.2.2019
Koulutuksessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston hyväksymää perhe- ja pariterapian
psykoterapeuttikoulutusohjelman opintosuunnitelmaa. Systeeminen perhe- ja pariterapia on
ammatillinen ja tietoinen pyrkimys hoitaa perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä
perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä.
Koulutusohjelmaan sisältyy useita suomalaiseen perheterapiatraditioon kuuluvia perhe- ja
pariterapeuttisia menetelmiä. Sen keskeisiä läpäiseviä teemoja ovat vuorovaikutuksellisuus ja
dialogisten taitojen kehittäminen, oman toiminnan reflektiivinen arviointi, verkostokeskeisyys,
voimavarakeskeisyys, traumanäkökulma sekä koulutuksen välitön liittyminen opiskelijoiden
työhön ja työyhteisöön. Koulutusohjelman lähestymistapa perheterapiaan on integratiivinen,
painottaen psykoterapiatutkimusta ja terapiamenetelmistä riippumattomien yhteisten
vaikuttavien tekijöiden (common factors) merkitystä. Lasten osallisuutta perheterapian aktiivisina
osallistujina korostetaan ja lähisuhdeväkivallan ja muiden vallan väärinkäytöksien huomioimista
pidetään keskeisenä. Koulutuksen kesto on 3,5 vuotta.
Koulutukseen sisältyy teoria- ja menetelmäopetusta 304 tuntia. Työnohjaus 128 tuntia ja
koulutuspsykoterapia 80 tuntia toteutetaan kolmessa kuuden opiskelijan pienryhmässä.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Psykoterapian
opetus- ja tutkimusklinikka ja Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus Oy.

KOULUTTAJAT
Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit:






Pekka Borchers, LL, FT, psykiatrian erikoislääkäri (koulutuksen pääkouluttaja)
Jan-Christer Wahlbeck, FK, psykologi
Aino Maija Rautkallio, FM, psykiatrian erikoissairaanhoitaja
Helena Lounavaara-Rintala, FK, psykologi
sekä muut erityisasiantuntijat.

Vastuuprofessorina on professori Aarno Laitila, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSMAKSUT
Koulutusmaksu on 11.795 euroa, joka sisältää teoria- ja metodiopetuksen. Koulutusmaksu
laskutetaan opiskelijoilta kaksi kertaa vuodessa eli yhteensä seitsemässä erässä (1685 €/ erä).
Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus Oy laskuttaa lisäksi opiskelijoilta erikseen
psykoterapian ryhmämuotoisen työnohjauksen kustannukset 2910 €/opiskelija (sis. alv 563,23 €)
sekä ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian kustannukset 1819 €/opiskelija (sis. alv 352,06€).
Koulutusohjelman soveltuvuushaastattelun hinta 120 euroa ei sisälly koulutusmaksuun.
Haastattelu maksetaan haastattelun yhteydessä.

KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT
Koulutuksen avausseminaari järjestetään 26.–27.9.2019 Helsingissä. Tarkempi paikka ja
syyslukukauden muut seminaaripäivät ilmoitetaan myöhemmin.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ
Koulutusohjelman rakenne ja sisältö on kuvattu Jyväskylän yliopiston hyväksymässä
opetussuunnitelmassa (Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus - koulutusohjelma).

VALINTAPERUSTEET
Hakukelpoisuus ja valintaperusteet on ilmoitettu Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HAKUAIKA
Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa. Koulutuksen hakuaika ja haun yhteydessä tarvittavat
lomakkeet löytyvät Jyväskylän yliopiston internet-sivuilta osoitteessa:
www.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus.
Soveltuvuushaastattelut pidetään 3.4., 4.4. ja 10.4.2019 osoitteessa: Helsinginkatu 8 B 45, 00500
Helsinki. Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan sähköpostilla haastatteluaika hakuajan
päättymisen jälkeen.
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