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Koulutuksessa noud atetaan Jyväskylän yliopiston hyväksym ää perhe - ja pariterapian
psykoterapeuttikoulutusohjelm an opintosuunnitelm aa. Systeeminen perhe - ja pariterapia on
am m atillinen ja tietoinen pyrkim ys hoitaa perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä
perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä sekä niid en aiheuttam aa kärsim ystä.
Koulu tuksessa painottuvat perheterapian suuntaukset, jotka liittyvät sosiaalisen
konstruktionism in käsityksiin tod ellisuud en sosiaalisesta rakentum isesta. N äm ä kontekstuaaliset
ja d iskursiiviset terapiasuuntaukset tarkastelevat ihm iseläm än ongelm ia paikallisina ja
väliaikaisina tarinoina, joid en syntyä ja kuvauksia tarkastellaan osana sosiaalisia sekä kulttuurisia
systeem ejä. Voim avarakeskeisissä lähestym istavoissa yhtenä keskeisenä tarkoituksena on löytää
asiakkaina olevien ihm isten läheis- ja sosiaalisessa verkostossa olevat voim avarat.
Koulutuksessa painotetaan d ialogisia, reflektiivisiä, narratiivisia ja yhteistoim innallisia työ - ja
ajattelutapoja. Koulutuksen keskeisiä teem oja ovat d ialoginen ihm iskäsitys ja terapeutin
d ialogisten taitojen kehittäm inen, om ien ajattelu - ja toimintatapojen reflektiivinen arviointi,
verkostokeskeisyys sekä koulutuksen kytkeytym inen opiskelijoid en om aan työhön ja
työkontekstiin. Koulutukseen sisältyy teoria- ja menetelmäopetusta 320 tuntia, työnohjausta 128
tuntia ja koulutuspsykoterapiaa 100 tuntia.

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Psykoterapian
opetus- ja tutkim usklinikka ja Dialogic Partner Oy (w w w.d ialogic.fi).

KOULUTTAJAT
Kouluttajina toim ivat seuraavat vaativan erityistason perheterapeutit:
 Eija-Liisa Rautiainen, PsT, psykologi (koulutuksen pääkouluttaja)
 Pekka H olm , sosiaalityöntekijä ja lasten psykoterapeutti (teoriakouluttaja)
 Jorm a Ahonen, sosiaalipsykologi (työnohjaaja)
 Lasse Pruuki, TT, d os., teologi (työnohjaaja)
 Aapo Pääkkö, sosiaalikasvattaja (työnohjaaja)
 Päivi Jord an-Kilkki, MuM, m usiikkiterapeutti (koulutuspsykoterapeutti)
 Katri-Ina Euram aa, kasvatustieteen kand id aatti (koulutuspsykoterapeutti)
Vastuuprofessorina on professori Jaakko Seikku la, Jyväskylän yliopisto

HIN TA
Koulutusm aksu on 16.000 euroa, josta psykoterapian työnohjauksen osuus on 3.680 euroa.
Koulutusm aksu sisältää teoria- ja m etod iopetuksen, psykoterapian ryhm äm uotoisen
työnohjauksen ja ryhm äm uotoisen koulutuspsykoterapian. Koulutusohjelm an
soveltuvuushaastattelun hinta on 100 euroa, joka m aksetaan suoraan haastattelijoille.
Koulutusm aksu laskutetaan opiskelijoilta kaksi kertaa vuod essa eli yhteensä kahd eksassa erässä
(2.000 euroa / erä). Koulutusm aksu on m ahd ollista jakaa siten, että psykoterapian työnohjaus
laskutetaan erikseen.

KOULUTUKSEN RAKEN N E JA SISÄLTÖ
Koulutusohjelm an rakenne ja sisältö on kuvattu Jyväskylän yliopiston hyväksym ässä
opetussuunnitelm assa (Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus - koulutusohjelm a).

KOULUTUKSEN ALKAMIN EN
Koulutuksen avaussem inaari järjestetään 17.–18.5.2016 Espoossa. Syyslukukaud en 2016
lähiopetuspäivät ovat 1. –2.9., 4. –5.10., 15. –16.11. ja 8. –9.12.16.

VALIN TAPERUSTEET
H akukelpoisuus ja valintaperusteet on ilm oitettu Jyväskylän yliopiston
psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa.

KOULUTUKSEEN HAKEMIN EN
Koulutukseen otetaan 18 opiskelijaa. Koulutuksen hakuaika ja haun yhteyd essä tarvittavat
lom akkeet löytyvät Jyväskylän yliopiston Internet-sivuilla osoitteessa:
w w w.jyu.fi/ psykoterapeuttikoulutus. H akemisesta löytyy tarkem m at ohjeet Jyväskylän yliopiston
psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta (kohta 3: H akum enettely).
Koulutuksen hakuaika alkaa 1.2.2016 ja päättyy 31.3.2016. Soveltuvuushaastattelut pid etään
lauantaina 23.4.2016 Espoossa, Dialogic Partner Oy:n koulutustiloissa osoitteessa Postipuuntie 2,
02650 Espoo. H aastatteluihin valitut hakijat saavat kutsun haastatteluun hakuajan päättym isen
jälkeen.

TIED USTELUT
Anne Jaskio, koulutussuunnittelija
Psykoterap ian opetus- ja tutkim usklinikka
anne.jaskio@jyu.fi
puh. +358-40-8053492
ja
Eija-Liisa Rautiainen, koulutuksen pääkouluttaja
Dialogic Partner Oy
eija-liisa.rautiainen@dialogic.fi,
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