PERHE- JA PARITERAPIAN KOULUTTAJAKOULUTUS VOIMAVARAKESKEINEN SUUNTAUS 2020-2022, ESPOO
Koulutuksen järjestäjä: Dialogic Partner Oy.
Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen
johtoryhmä on 6.2.2013 hyväksynyt koulutuksen
opetussuunnitelman.
KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutus pyrkii edistämään uudenlaista asiakkaiden ja asiantuntijoiden
yhteistoiminnallisuuteen perustuvaa sekä voimavaroihin suuntautuvaa työotetta.
Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien (1) psykoterapeuttisia taitoja ja (2)
erityisesti taitoja toimia työnohjaajana, kouluttajana ja konsulttina sekä (3) kykyjä ja
valmiuksia edesauttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden kehittämistä
demokraattisempaan ja humaanimpaan suuntaan. Opiskelijat kehittävät henkilökohtaisia
taitoja toteuttaa dialogisuutta ja ohjata reflektiivisiä prosesseja haastavissa asiakas- ja
työnohjaustilanteissa. Oppimisen fokus on siinä, miten rakennetaan dialogisia
yhteistyöprosessaja ja toimitaan yhteistoiminnallisesti perheiden ja sosiaalisten
verkostojen kanssa. Koulutus on yhtenäinen oppimisprosessi, joka antaa valmiudet
toimia perhe- ja pariterapiakouluttajana sekä perhe- ja pariterapian työnohjaajana. Nyt
haussa oleva koulutus on kolmas Dialogicin järjestämä – KOKO3.
KOULUTETTAVAT JA KOULUTUSPAIKKA
Koulutukseen voivat hakea henkilöt, joilla koulutuksensa perusteella on Valviran
(TEO:n) myöntämä oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.
Koulutukseen valitaan enintään 14 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan pääosin Dialogicin
tiloissa Espoon Leppävaarassa.
KOULUTUSTOIMIKUNTA JA KOULUTTAJAT
Koulutustoimikunnan muodostavat koulutuksen pääkouluttajat. Koulutustoimikunta
vastaa opiskelijavalinnoista ja hyväksyy koulutusohjelman sisällöt.
Koulutuksen johtaja on Eija-Liisa Rautiainen, PsT psykologi ja VET-perheterapeutti
Muut pääkouluttajat ovat:
Jorma Ahonen, YTM, sosiaalipsykologi, VET-perheterapeutti
Katri-Ina Euramaa, KK, VET-perheterapeutti ja työnohjaajakouluttaja
Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, VET-perheterapeutti ja lastenpsykoterapeutti
Päivi Jordan-Kilkki, MM, perhe- ja pariterapiakouluttaja sekä musiikkiterapeutti
Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe-ja pariterapiakouluttaja
Jaakko Seikkula, PsT, professori (emeritus), VET-perheterapeutti

EETTINEN TOIMIKUNTA
Koulutuksen eettisen toimikunnan muodostaa psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan
johtokunnan jäsenet.
KOULUTUKSEN LAAJUUS JA SISÄLLÖT
Koulutus sisältää yhteensä 49 lähiopetuspäivää (402 tuntia) 2,5 vuoden aikana.
Koulutuksen kokonaislaajuus on 50 opintopistettä. Lähiopetuspäivät jakaantuvat
seuraavasti:
Teoriaopetus, 25 lähiopetuspäivää (200 tuntia, 18 op)
Teoriaopetus tapahtuu pääasiassa kahden päivän workshop -seminaareissa, joista
kullakin kerralla on oma erityisteemansa. Teoriaopetuksessa painottuvat
voimavarakeskeisen psykoterapian peruslähtökohdat, dialogisuus asiakastyössä,
psykoterapiatutkimuksen merkitys terapiatyön kehittämiselle, sosiaaliset verkostot,
psykoterapeuttikouluttajan taidot sekä suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon
peruselementit ja niiden muutos. Teoriaopetuksesta vastaavat Eija-Liisa Rautiainen,
Pekka Holm ja Jaakko Seikkula.
Työnohjaus, 12 lähiopetuspäivää (102 tuntia, 6 op)
Työnohjaus tapahtuu kahdessa pienryhmässä koko koulutuksen ajan. Työnohjauksen
päämuoto on suora tai videoavusteinen työnohjaus, mutta poikkeuksena ja yhteisesti
sovittuina myös muut muodot. Osallistujat toimivat, ohjauksen tukemana, työnohjaajina
myös toisilleen. Osana työnohjausprosessia koulutettavat tekevät vähintään yhdestä
hoitoprosessista ns. yhteisen tutkimisen haastattelun, jossa hoitoa arvioidaan yhdessä
hoitavan työryhmän ja asiakasperheen kanssa. Koulutukseen kuuluu myös viimeisenä
vuonna toteutettava ns. näyttö, jossa kukin opiskelija vuorollaan kuvaa ja perustelee
(kirjallisesti ja suullisesti), videoidun perhetapaamisen avulla, omaa työskentelyään sekä
teoreettisesti että menetelmällisesti. Kouluttajatyönohjaajina toimivat Jorma Ahonen ja
Lassi Pruuki.
Oma psykoterapia, 12 lähiopetuspäivää (100 tuntia, 6 op)
Koulutuspsykoterapia toteutetaan perheterapialle ominaisella tavalla kahdessa kiinteässä
pienryhmässä oman perhetaustaan tutustumisen eri muodoilla. Kouluttajaterapeutteina
toimivat Katri-Ina Euramaa ja Päivi Jordan-Kilkki.
Koulutukseen sisältyy lisäksi välitehtäviä ja vähintään 3000 sivua kirjallisuutta sekä
kirjallinen opinnäytetyö, joiden laajuus on yhteensä 20 op. Lisäksi opiskelijan tulee
tehdä koulutuksen aikana psykoterapeuttista potilastyötä (perheterapeuttinen harjoittelu)
vähintään 300 x 45 min. Vertaisryhmätyöskentelyä on yhteensä 80 oppituntia,
jakaantuen viiteen lukukauteen 16 x 45 min.
VUODEN 2020 LÄHIOPETUSPÄIVÄT
…tiedot tulevat tähän helmikuussa 2019
KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen osallistumismaksu on yhteensä 9 500 + 2 280 (alv 24%) = 11 780 €, joka
laskutetaan viidessä (1 900 + alv) yhtä suuressa erässä. Maksuun sisältyvät
valintahaastattelu, teoriaseminaariopetus (sisältäen osallistumisen suomalaiseen

perheterapiakongressiin keväällä 2022) sekä työnohjaus ja oma terapia pienryhmissä.
Koulutettavien itsensä maksettavaksi jäävät koulutuksesta aiheutuvat mahdolliset
matka- ja majoituskulut sekä kirjallisuuden hankkimisesta aihetuvat kulut.
VALINTAPROSESSI JA HAKUMENETTELY
Koulutukseen hakeutuvan tulee olla erityistason perheterapeutti ja hänellä tulee olla
oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Hakijalla tulee myös olla
mahdollisuus tehdä perheterapiaa koko koulutuksen ajan sekä riittävä englannin tai
ruotsin kielen taito (koulutuksessa käytetään vieraskielistä kirjallisuutta).
Soveltuvuushaastattelussa hakijan on osoittauduttava alalle hyvin soveltuvaksi.
Hakuaika koulutukseen päättyy 22.11.2019. Hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella
kirjeellä, josta tulee käydä ilmi:
• Hakijan yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
• Hakijan koulutus ja ammatti
• Kuvaus siitä, miten perheterapia ja psykoterapia liittyvät hakijan nykyisiin ja
tuleviin työtehtäviin
• Hakijan muut psykoterapeutti- tai vastaavat koulutukset, joilla on hakijan
mielestä merkitystä
• Hakijan saama työnohjaus ja mahdollinen oma psykoterapia
• Kertomus psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen merkityksestä hakijalle.
Erityisesti toivomme pohdintaa siitä, mitä voimavarasuuntautuneisuus merkitsee
hakijalle ja yleensä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiselle sekä kuvausta
hakijan motivaatiosta työnohjaajajana ja/tai kouluttajana toimimiseen (enintään 1
sivu).
• Lyhyt kuvaus hakijan nykyisestä elämäntilanteesta
Hakemukseen liitetään jäljennös Valviran (TEO:n) todistuksesta psykoterapeutin
ammattinimekkeen käyttöoikeudesta.
Hakemukset lähetetään postitse osoitteella: Dialogic, Upseerinkatu 1-3, 02650 Espoo
tai sähköpostitse: pekka.holm@dialogic.fi
Vähimmäisvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka
järjestetään ma 9.12.2019 Espoossa Dialogicin tiloissa, osoitteessa Upseerinkatu 1-3.
Tieto valinnasta koulutukseen ilmoitetaan 16.12.2019 mennessä.
LISÄTIETOJA:
Koulutuksen johtaja Eija-Liisa Rautiainen:eija-iisa.rautiainen@dialogic.fi, 050-3568777
tai Pekka Holm: pekka.holm@dialogic.fi ,040-5467741

