
1-VUOTINEN PARITERAPIAKOULUTUS  
- PARIPSYKOTERAPIAKOULUTUS 

KOULUTETUILLE PERHETERAPEUTEILLE  
k.2021-s.2021 HELSINGISSÄ 

18. kurssi 
(Tämä koulutus antaa perheterapeuteille pätevyyden toimia 

paripsykoterapeutteina Kelan puitteissa) 
 
 

KOHDERYHMÄ JA KOULUTUKSEN TAVOITE 
Koulutus on tarkoitettu koulutetuille perheterapeuteille (erityistason, vaativan erityistason) 

tai muun vastaavan koulutuksen suorittaneille. Pariterapiakoulutus rakentuu kaikille 

osallistujille tutulle perustalle, eli niille luovan systeemisille, psykodynaamisille, 

ratkaisukeskeisille, reflektiivisille ja narratiivisille näkökulmille ja menetelmille, joita jo 

suoritettuihin perheterapiakoulutuksiin on sisältynyt. Tavoitteena on vahvistaa, syventää ja 

laajentaa valmiuksia toimia pariterapeuttina ja ammatillisesti selviytyä parisuhteen 

intensiivisen hoidon teoreettisista, teknisistä ja kokemuksellisista erityishaasteista. 

 

Koulutusryhmään otetaan ainoastaan 8-12 osallistujaa jotta olisi mahdollista toteuttaa 
koulutus, missä on riittävästi tilaa prosessimaiselle työskentelylle, yhteiselle keskustelulle 
ja omien tapausten työnohjaukselliselle työstämiselle kouluttajan kanssa. Koulutus on 
kahden kokeneen perheterapia- ja paripsykoterapiakouluttajan yhdessä toteuttama eheä 
ja intensiivinen prosessi eikä mikään irrallisten, suurelle ryhmälle järjestettyjen, 
luentopäivien sarja. Koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien välillä toteutuvaa 
suunnitelmallista ja ohjattua opiskelua sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä 
toteutuvaa. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä.  
 
KOULUTUSSUUNNITELMA JA –OHJELMA 
Koulutus koostuu kouluttajan vetämistä päivistä (10), osallistujien välitehtävistä ja 

paripsykoterapiaharjoittelusta sekä luetusta kirjallisuudesta keskustelemisesta 

vertaisryhmissä ja kirjallinen lopputyö. Koulutuspäivät ovat lauantaita. Kellonaika on muuten 

aina 10-18 mutta päätösseminaarin aikataulusta päätetään myöhemmin. Paikka: Karjalatalo 

Helsingissä eli Käpylänkuja 1 (III.krs summeri nro 4 jossa lukee ”Vuorovaikutus A”). 

  

30.1.2021 Aloitusseminaari (Jan-Christer Wahlbeck)  

20.2.2021 Psykodynaaminen näkökulma, parisuhde, paripsykoterapia objekti- ja 

kiintymyssuhdeteorioiden näkökulmista (Pirjo Tuhkasaari) 

27.3.2021 Seksuaalisuus ja väkivalta parisuhteessa – narsismin ja depression ulottuvuuksissa 

(Pirjo Tuhkasaari) 

24.4.2021 Luovan systeeminen ja jungilainen paripsykoterapia (Jan-Christer Wahlbeck) 

5.6.2021 Mustasukkaisuus ja uskottomuus (Jan-Christer Wahlbeck) 



28.8.2021 Seksuaalisuus, homo- ja lesbosuhteet – paripsykoterapia (Pirjo Tuhkasaari) 

25.9.2021 Avioero ja uusperhe paripsykoterapian kannalta (Pirjo Tuhkasaari) 

16.10.2021 Parisuhteen ja paripsykoterapian prosesseista (Pirjo Tuhkasaari) 

13.11.2021 Ihmisenä olemisen peruskysymykset ja parisuhde (Jan-Christer Wahlbeck) 

4.12.2021 Päätösseminaari (Pirjo Tuhkasaari & Jan-Christer Wahlbeck) 

 

KOULUTTAJAT 
Kouluttajina toimivat Jan-Christer Wahlbeck (psykologi, psykoterapeutti-VET, vaativan 

erityistason perheterapiakouluttaja, paripsykoterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja, 

kirjailija) ja Pirjo Tuhkasaari (psykiatrian ESH, psykoterapeutti-VET, vaativan erityistason 

perheterapiakouluttaja, koulutuspsykoterapeutti (Therapeia), paripsykoterapiakouluttaja). 

 

KUSTANNUKSET 
Koulutuksen hinta on 1600 € + (24% ALV) 384 € eli yhteensä 1984 €.  

 

HAKEMINEN 
Hakemukset lähetettävä mahdollisimman pian mikäli haluaa varmistaa opiskelupaikan koska 
paikat täytetään sen mukaan kun tulee hyväksyttäviä hakemuksia. Hakemukset lähetetään 

sähköpostitse: j-c.wahlbeck@pp.inet.fi 
 

Tiedustelut: Jan-Christer Wahlbeck puh. 0400-703 050 tai e-mail:  

j-c.wahlbeck@pp.inet.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


