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INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOU-
LUTUS  

Koulutusohjelma on hyväksytty yh-
teiskuntatieteellisessä tiedekunnassa 
19.2.2015 ja on voimassa 31.12.2020 
asti. 

Integratiivisen psykoterapian koulu-
tusohjelma on Valtioneuvoston ase-
tuksen 1120/2010 tarkoittama psyko-
terapeuttikoulutus, joka antaa psyko-
terapeuttina toimimisen edellyttämän 
osaamisen ja mahdollistaa psykotera-
peutin ammattinimikkeen käyttöoi-
keuden hakemisen. Osaaminen osoi-
tetaan näytöllä. Koulutusohjelman 
suoritettuaan opiskelija pystyy yksilö-
psykoterapeuttisen hoidon itsenäi-
seen läpiviemiseen osana aikuisten ja 
nuorten mielenterveyspalvelujen hoi-
to‐ ja kuntoutusprosessia.  

Integratiivisessa psykoterapiassa ta-
voitteena on työskentelytapa, joka 
huomioi asiakkaiden yksilölliset hoi-
dolliset tarpeet hoidon eri vaiheissa 
mahdollisimman hyvin. Tähän pyri-

tään erityisesti painottamalla eri psy-
koterapiamenetelmille yhteisiä, muu-
tosta tutkitusti tuottavia tekijöitä, 
kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiak-
kaan ja terapeutin välillä. Psykotera-
peutti toimii asiakkaiden yksilöllisten 
tarpeiden mukaan soveltaen eri asi-
akkaiden hoitoon eri psykoterapia-
menetelmien teoreettisia hahmotus-
tapoja ja tekniikoita. Psykoterapian 
lähtökohtana on asiakkaan ja tera-
peutin välinen hyvä yhteistyösuhde. 
Hoito toteutuu yhteisenä neuvottelu-
na sopivista työtavoista ja tavoitteis-
ta. Integratiivisen psykoterapeutin 
ominaisuuksia ovat avoimuus ja jous-
tavuus suhteessa eri psykoterapiateo-
rioihin ja työtapoihin sekä vapaus 
koulukuntaisesta ajattelusta. Jousta-
van työotteensa vuoksi integratiivinen 
psykoterapia soveltuu kaikkien kes-
keisten mielenterveysongelmien hoi-
tomenetelmäksi.  
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1. OPISKELIJAVALINTA  

Koulutusohjelmaan valittavalla tulee 
olla  

1) soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto tai soveltuva sosiaali- ja terveys-
alan ammattikorkeakoulututkinto; 
tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi 
olla suoritettuna yhteensä 30 opinto-
pisteen psykologian tai psykiatrian 
opinnot; tai 2  

2) sairaanhoitajan opistoasteen tut-
kinto ja tutkinnon lisäksi erikoistumi-
nen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole 
sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai  

3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulko-
mailla suoritettu koulutus.  

Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulu-
tutkinnoiksi katsotaan psykologian 
maisterin tutkinto, lääketieteen lisen-
siaatin tutkinto, muu soveltuva ter-
veydenhuollon tutkinto sekä yhteis-

kuntatieteiden tai valtiotieteen mais-
terin tutkinto, jossa on pääaineena 
kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaa-
lipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. 
Soveltuviksi ammattikorkeakoulutut-
kinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet 
sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi 
(AMK). Erityistapauksissa myös muu 
tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, 
hakijan opintojen ja työkokemuksen 
perusteella.  

Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä 
on lisäksi vähintään kahden vuoden 
työkokemus mielenterveyspalveluissa 
tai sitä vastaavassa tehtävässä, todet-
tu soveltuvuus psykoterapeutin am-
mattiin ja mahdollisuus tehdä psyko-
terapiatyötä aikuisten tai nuorten 
kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla 
tulee myös olla riittävä englanninkie-
len taito.  
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2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE  

Koulutusohjelman laajuus on 70 opintopistettä ja se koostuu teoria- ja menetelmä-
opintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen asiakastyön, koulutus-
psykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet 
koostuvat opintojaksoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria- ja menetelmäopinnot  

IPST100 Integratiivisen psykoterapian perusteet     5 op  

IPST110 Terapeuttisten yhteistyötaitojen kehittäminen    5 op  

IPST120  Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen  
ymmärtäminen     5 op  

IPST130  Psykoterapeuttiset lähestymistavat masennuksen ja  
ahdistushäiriöiden hoidossa     5 op  

IPST140  Psykoterapeuttiset lähestymistavat  
persoonallisuushäiriöiden hoidossa     5 op  

IPST150  Psykoterapeuttiset lähestymistavat kompleksisten  
psyykkisten häiriöiden ja psykoosien hoidossa   5 op  

IPST160 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote  
omassa työssä     5 op  

IPS170  Psykoterapeutin identiteetti, persoonallisuus ja  
oma työtapa       5 op  

Työnohjaus  
IPST200  Psykoterapian työnohjaus    16 op  

Koulutuspsykoterapia  
IPST300  Yksilöllinen koulutuspsykoterapia     4 op  

Opinnäytetyö  
IPST400  Opinnäytetyö    10 op  
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3. KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT  

IPST100  Integratiivisen psykoterapian perusteet, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perillä psykoterapiasta 
hoitomuotona sekä sen käytön yleisistä sovelluksista, mahdollisuuksista ja rajoit-
teista, tuntee alan lainsäädännön, eettiset ohjeet ja säännöt, tiedostaa psyko-
terapeutiksi kehittymisen ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvan proses-
sinomaisen luonteen ja tunnistaa tämän kehittymisen osatekijöitä. Hän tuntee psy-
koterapioiden integraation keskeistä kehittämistyötä, nykytilaa ja kehityshistoriaa, 
psykoterapioille yhteiset vuorovaikutukselliset ilmiöt ja on selvillä integratiivisen 
psykoterapian erityisluonteesta eri työtapoja ja teorioita yhdistelevänä työotteena. 

Sisältö: Psykoterapian ja psykoterapian integraation keskeiset käsitteet ja niiden 
kehitys. Psykoterapian eri suuntaukset, niiden teoreettiset viitekehykset ja työtavat. 
Lainsäädäntö ja eettiset ohjeet. Psykoterapeutiksi kouluttautuminen.  

Opetusmuodot: Seminaariopetus, asiakastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennak-
kotehtävät. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

Seminaarit:  

 Aloitusseminaari 

 Integratiivisen psykoterapian perusteet  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

Eronen, S. & Lahti-Nuuttila, P. (toim.) (2012). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratii-
visen lähestymistavan perusteita. Helsinki: Edita. (osin)  

Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012). Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim.  

 

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST110  Terapeuttisten yhteistyötaitojen kehittäminen, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terapeuttisen yh-
teistyösuhteen keskeiset tekijät ja niiden ilmenemisen eri psykoterapeuttisissa lä-
hestymistavoissa. Hän osaa arvioida terapiaedellytykset, osoittaa hallitsevansa te-
rapiasuhteen aloittamisen ja ylläpitämisen sekä asiakkaan ongelmien käsitteellistä-
misen. Opiskelija on omaksunut perustiedot psykoterapeuttisesta muutoksesta eri 
psykoterapeuttisissa lähestymistavoissa.  

Sisältö: Yhteistyösuhde, käsitteellistäminen ja muutos psykoterapiassa.  
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Opetusmuodot: Seminaariopetus, asiakastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennak-
kotehtävät. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

Seminaarit:  

 Yhteistyösuhde psykoterapiassa  

 Käsitteellistäminen psykoterapiassa  

 Muutos psykoterapiassa  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

Kognitiivinen psykoterapia (toim. Kähkönen, Karila & Holmberg, 2008), luku: Käsitteel-
listäminen ja keskeiset työtavat 

Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Terapiasuhde – muutosprosessin perusta. Te-
oksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratii-
visen lähestymistavan perusteita (91–113). Helsinki: Edita.  

Safran, J.D. & Muran, J.C. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. New York: Guil-
ford. 

Teyber, E. & McClure, F. (2011) Interpersonal process in therapy. An integrative model. 
6. painos. Brooks/Cole. 

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen ymmärtäminen, 5 
op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tarkastel-
la keskeisiä psyykkisiä häiriöryhmiä kehityksellisestä näkökulmasta ja eri teoreetti-
sista viitekehyksistä ymmärrettyinä. Hän on perehtynyt kehityspsykologian keskei-
siin teorioihin ja käsitteisiin. Hän tuntee mielenterveyden ja sen häiriöiden psykolo-
gisen, sosiaalisen ja biologisen perustan sekä niiden muodostumisen kehityksellises-
tä ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta, on selvillä niistä yhteiskunnallisista ja 
kulttuurisista olosuhteista, joilla on vaikutusta yksilöiden ja perheiden elämään, 
ymmärtää mielenterveyden häiriöiden kehityksellisen näkökulman ja sen merkityk-
sen psykoterapiassa.  

Sisältö: Kehityspsykologian keskeiset käsitteet, normaalikehitys ja häiriökehitys, 
kehityksen sosiaalinen konteksti, varhainen vuorovaikutus. Kehityshistorian merki-
tys aikuisen toiminnassa.  

Opetusmuodot: Seminaariopetus, asiakastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennak-
kotehtävät. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

 

Seminaarit:  

 Varhainen vuorovaikutus ja lapsen kehitys  
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 Varhaisen vuorovaikutuksen ja lapsuuden kehityksen häiriöt ja aikuisen mie-
lenterveys  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W. (2008). Mentalizing in clinical practice. Wash-
ington, DC: American Psychiatric Publishing. (osin)  

Bowlby, J. (1988). A secure base. Clinical applications of attachment theory. London: 
Routledge.  

Dallos, R. (2006) Attachment Narrative Therapy: Integrating systemic, narrative and at-
tachment approaches. Maidenhead: Open University Press.  

Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Kehittyvä mieli – kehityspsykologinen ymmär-
rys psykoterapiassa. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapi-
assa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (171–212). Helsinki: Edita.  

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST130  Psykoterapeuttiset lähestymistavat masennuksen ja ah-
distushäiriöiden hoidossa, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot ma-
sennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden psykologisesta olemuksesta ja psykiatrisesta 
diagnostiikasta. Hän kykenee erottamaan masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden 
erilaiset ilmenemismuodot ja tuntee niiden keskeisimmät psykologiset selitysmallit 
sekä yhteyden muihin psyykkisiin häiriöihin. Hän hallitsee eri psykoterapiamene-
telmien mukaisten hoitojen soveltuvuuden arvioinnin asiakkaalle, käsitteellistämi-
sen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat. Hän osaa arvioida 
käyttämäänsä hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä asiakkaan kokonaishoidon 
kannalta.  

Sisältö: Psykoterapeuttiset lähestymistavat masennuksen ja ahdistushäiriöiden hoi-
dossa. Opinnäytetyön suunnittelu.  

Opetusmuodot: Seminaariopetus, asiakastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennak-
kotehtävät. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

Seminaarit:   

 Masennus ja mielialahäiriöt psykoterapeuttisen hoidon kohteina  

 Ahdistushäiriöt psykoterapeuttisen hoidon kohteina  

 Psykoterapiaprosessi masennuksen ja ahdistuksen hoidossa  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

Greenberg, L. S. & Paivio, S. (1997). Working with emotions in psychotherapy. New 
York: Guilford.  
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Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. (toim.) (2008) Kognitiivinen psykoterapia. Duode-
cim.  (soveltuvin osin) 

Lönnqvist, J., Henriksson, M. Marttunen, M., Partonen, T. (toim.) (s: 247-286). Psyk-
iatria. Duodecim. (soveltuvin osin) 

Wells, A. (1997) Cognitive therapy of anxiety disorders. Wiley.  

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST140  Psykoterapeuttiset lähestymistavat persoonalli-
suushäiriöiden hoidossa, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri psykoterapia-
menetelmien käsityksiä persoonallisuushäiriöistä ja erityisesti epävakaasta persoo-
nallisuushäiriöstä. Hän kykenee arvioimaan persoonallisuushäiriötasoisten ongel-
mien vakavuusastetta ja tunnistamaan psykiatrisen tautiluokituksen mukaiset per-
soonallisuushäiriöt ja erottamaan ne toisistaan. Hän hallitsee eri psykoterapiame-
netelmien mukaisten hoitojen soveltuvuuden arvioinnin asiakkaalle, käsitteellistä-
misen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat. Hän osaa arvi-
oida käyttämäänsä hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä asiakkaan kokonais-
hoidon kannalta.  

Sisältö: Psykoterapeuttiset lähestymistavat persoonallisuushäiriöiden hoidossa.  

Opetusmuodot: Seminaariopetus, asiakastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennak-
kotehtävät. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

Seminaarit:  

 Persoonallisuushäiriöiden ilmenemismuodot, kehityksellinen tausta ja taso-
diagnostinen arviointi  

 Persoonallisuushäiriöiden psykoterapeuttinen hoito  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., & Kernberg, O.F. (2006). Psychotherapy of Borderline Per-
sonality: Focusing on object relations. Washington, D.C.: American Psychiatric Publish-
ing, Inc.  

Koivisto, M., Stenberg, J-H., Nikkilä, H. & Karlsson, H. (2009) Epävakaan persoonalli-
suushäiriön hoito. Helsinki: Duodecim.  

Linehan, M. (1993) Cognitive-behavioral treatment of personality disorder. New York: 
Guilford.  

Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. E.(2003) Schema therapy: A practitioner’s guide. 
New York: Guilford.  

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  
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IPST150  Psykoterapeuttiset lähestymistavat kompleksisten 
psyykkisten häiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot 
traumaperäisen oireilun, syömishäiriöiden, riippuvuuksien, somatisointiongelmien 
ja psykoosien ja psykoottisen oireilun tunnistamisesta, psykologisesta ymmärtämi-
sestä ja arvioinnista ja niiden psykoterapeuttisesta hoidosta. Hän hallitsee eri psy-
koterapiamenetelmien mukaisten hoitojen soveltuvuuden arvioinnin asiakkaalle, 
käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat. 
Hän osaa arvioida käyttämäänsä hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä asiak-
kaan kokonaishoidon kannalta.  

Sisältö: Psykoterapeuttiset lähestymistavat traumaperäisten häiriöiden, syömis-
häiriöiden, riippuvuuksien, somatisointiongelmien, psykoosien ja psykoottisen oirei-
lun hoidossa.  

Opetusmuodot: Seminaariopetus, asiakastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennak-
kotehtävät. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

Seminaarit:  

 Traumaperäisten häiriöiden psykoterapeuttinen hoito  

 Syömishäiriöiden ja riippuvuuksien psykoterapeuttinen hoito  

 Somatisointihäiriöiden ja psykoottisten häiriöiden psykoterapeuttinen hoito  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

Allen, J.G. (2001). Traumatic relationships and serious mental disorders. New York: 
Wiley.  

Dimaggio, G. & Lysaker, P.H. (Eds.) (2010) Metacognition and severe adult mental dis-
orders. From research to treatment. London: Routledge.  

Kähkönen, S., Karila, I., Holmberg, N. (toim.) (2008) Kognitiivinen psykoterapia. Duode-
cim.  (soveltuvin osin) 

Paivio, S. C. & Pascual-Leone, A. (2010). Emotion-focused therapy for complex trauma: 
An integrative approach. Washington, DC: American Psychological Association Press.  

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST160  Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa 
työssä, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee psykoterapian 
tutkimiseen liittyviä kysymyksiä ja asetelmia ja psykoterapiatutkimuksen keskeiset 
tulokset. Hän osaa soveltaa tutkimuksellista otetta omaan työskentelyynsä, osaa 
huomioida eettiset näkökohdat omassa terapia- ja tutkimustyössään ja osoittaa 
tietämystä tutkimustiedon yhteydestä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön.  



11 
 

Sisältö: Psykoterapiatutkimuksen menetelmät ja tulokset. Opinnäytetöiden käsitte-
ly ja ohjaus.  

Opetusmuodot: Tutkimus- ja opinnäytetyöseminaarit 1 ja 2. Kirjallisuusopinnot 
verkkoympäristössä.  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  

McLeod, J (2010). Case study research in counselling and psychotherapy. London: Sage.  

Wahlström, J. (2012). Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät. Teoksessa S. 
Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähes-
tymistavan perusteita (35–70). Helsinki: Edita.  

Wahlström, J. (2012). Psykoterapia asiakkaan kokemana. Teoksessa S. Eronen, & P. 
Lahti-Nuuttila (toim.), Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan 
perusteita (114–141). Helsinki: Edita.  

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST170  Psykoterapeutin identiteetti, persoonallisuus ja oma työ-
tapa, 5 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida omaa 
psykoterapeutiksi kehittymistään ja sen jatkuvaa prosessinomaista luonnetta ja 
osatekijöitä omalla kohdallaan. Hän kykenee myös kuvailemaan omaa integratiivis-
ta työtapaansa. Hän osoittaa kykyä ylläpitää tiedollista osaamistaan osallistumalla 
alansa kongresseihin tai seuraamalla tieteellistä kirjallisuutta ja verkostoitumalla 
alan järjestöihin. Hänellä on valmius edelleen kehittää terapeuttisia taitojaan ylei-
sesti ja erityisesti, hakea ammatillista tukea terapeuttisesti haastavissa tilanteissa 
esimerkiksi hankkimalla työnohjausta tai käyttämällä tilanne- ja tapauskohtaista 
konsultaatiota ja tekemällä työtä ongelmiltaan vaihtelevan asiakasjoukon kanssa. 
Hän on tietoinen psykoterapeuttisen työn rasittavuustekijöistä ja osaa huolehtia 
omaan työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä.  

Sisältö: Psykoterapeutiksi kasvaminen, oman työtavan tarkastelu, opinnäytetöiden 
käsittely, koulutusprosessin reflektointi.  

Opetusmuodot: Seminaariopetus, opinnäytetöiden esittely, kokemuksellinen työs-
kentely. Kirjallisuusopinnot verkkoympäristössä.  

Seminaarit:  

 Psykoterapeutti-identiteetti: kokemuksellinen seminaari  

 Opinnäytetyöseminaari  

 Lopetusseminaari  

Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin.  
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Hick, S.F. & Bien, T. (2008) Mindfulness and the therapeutic relationship. New York: 
Guilford 

Geller, S.M. & Greenberg L.S. (2011) Therapeutic presence. Mindful approach to effec-
tive therapy. APA 

Rønnestad, M. H. & Skovholt, T.-M. (2003) The journey of the counselor and therapist: 
research findings and perspectives on professional development. Journal of Career De-
velopment, 30, 1.  

Lisäksi seminaarikohtaista kirjallisuutta.  

 

IPST200 Psykoterapian työnohjaus, 16 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa psykotera-
pian teorioita ja työtapoja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Hän osaa 
toteuttaa yksilöpsykoterapiaprosessin itsenäisesti osana asiakkaiden hoito- tai kun-
toutusprosessia. Hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen suhdetta hoidon vai-
kutuksiin.  

Sisältö: Vähintään 300 tuntia ohjattua asiakastyötä, kahden työnohjaajan ohjaama-
na, sisältäen vähintään kolme terapiaa, joista vähintään yksi yli vuoden kestävä.  

Opetusmuoto: Työnohjaus pienryhmissä 160 tuntia.  

 

IPST300  Koulutuspsykoterapia, 4 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman elämän-
kokemuksensa yhteyden omiin henkilökohtaisiin toimintatapoihinsa ja tunnereak-
tioihinsa sekä osaa käyttää tätä hyväksi asiakassuhteiden muodostamisessa ja yllä-
pitämisessä ja hoitoprosessien läpiviemisessä. Hän pystyy ymmärtämään asiakkai-
den kokemusta hoitotapahtumassa.  

Opetusmuoto: Vaativan erityistason tai vastaavan pätevyyden omaavan psyko-
terapeutin antama yksilöllinen koulutuspsykoterapia vähintään 80 tuntia koulutuk-
sen aikana.  

IPST400  Opinnäytetyö, 10 op  

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tutkimuksellisesti 
lähestyä eri psykoterapian ilmiöitä ja havainnoida ja eritellä omaa työtapaansa ja 
osuuttaan hoitoprosessien kulussa. Hän osaa hakea ja lukea kriittisesti arvioiden 
tutkimuskirjallisuutta ja tuntee tutkimusraportoinnin perusteet.  

Sisältö: Itsenäisesti toteutettu ja kirjallisesti raportoitu opinnäytetyö.  

Opetusmuoto: Seminaarimuotoinen opinnäytetyön suunnittelu, ohjaus ja rapor-
tointi.  
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4. OSAAMISEN OSOITTAMINEN NÄYTÖLLÄ  

Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu sovi-
tulla tavalla koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuk-
sen loppuvaiheessa suoritettavasta, tapausjäsennykseen perustuvasta näyttöko-
keesta. 


