
 

 

Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutus 

GESTALT- PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 83 op. 

 
Helsinki, 2022-2025 

       
HAKUAIKA: 1.-28.2.2022    

  
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Gestalt-terapia on perinteikäs  integratiivinen  psykoterapiasuuntaus. Suomessakin on koulutettu Gestalt-
psykoterapeutteja jo 1980-luvulta lähtien. Gestalt-terapian vaikuttavuus on todettu lukuisissa tutkimuksissa 
ja kansainvälinen yhteistyö on vilkasta. 

Gestalt-terapian näkökulma on holistinen - siten psyykkisten ilmiöiden rinnalla tärkeäksi nousevat myös 
kokemuksellinen ja kehollinen työskentely. Terapeuttisessa työskentelyssä korostuu tässä-ja-nyt-
toimintatapa. Ongelmallisten asioiden työstämisen ohella hyödynnetään työskentelyssä ihmisen omia 
voimavaroja jotta hän kykenee prosessin edetessä ottamaan itse vastuun omasta eheytymisestään ja 
elävöitymisestään.  

Gestalt-psykoterapia on kontekstuaalista; ihminen syntyy suhteista sekä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
suhteissaan toisiin ihmisiin ja laajempaan ympäristöön. Tästä johtuen Gestalt-terapiassa on asiakkaan ja 
terapeutin välinen suhde erityisellä tavalla huomioitu sekä käsitteissä että taustateorioiden tuomana 
käytäntönä. Fenomenologinen ja dialoginen työskentelyote antavat terapeutille vankan ja konkreettisen 
perustan terapeuttiseen kohtaamiseen.  

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa itsenäisesti toimivia gestalt-psykoterapeutteja. Koulutus antaa hyvät 
valmiudet yksilöpsykoterapeuttisen työskentelyn lisäksi työskennellä myös ryhmien, pariskuntien ja 
perheiden kanssa.  

Koulutus koostuu teoriaopintojen, kokemuksellisen työskentelyn, työnohjauksen tuella tapahtuvan 
psykoterapeuttisen asiakastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön kokonaisuuksista. Koulutus 
toteutetaan kahden päivän seminaareissa kuukausittain, 10 kertaa vuodessa. Seminaareja on yhteensä 35. 
Työskentelytapa seminaareissa on pääasiassa vuorovaikutuksellista ja kokemuksellista, siten integroidaan 
teoriaa käytännön terapiatyöhön. 

Materiaali kokemukselliseen oppimiseen tulee opiskelijoiden asiakastyöstä, omasta elämästä sekä ryhmässä 
tapahtuvasta työskentelystä. Kiinteänä osana opiskelua on jatkuva dialoginen palauteprosessi, missä 
opiskelija itse, opiskelijakollegat sekä kouluttajat yhdessä tukevat oppimisprosessin sujuvaa etenemistä. 
Koulutus virittää opiskelijat jatkuvan oppimisen asenteeseen, joka jatkuu myös psykoterapiakoulutuksen 
jälkeen.  

Osaaminen osoitetaan näytöllä. 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT 
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Psykoterapian opetus- ja 
tutkimusklinikka ja Gestalt-terapiayhdistys ry. 



 

 

KOULUTTAJAT 
Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii PsM, kouluttajapsykoterapeutti Anna-Kaisa Turpeinen. Lisäksi 
kouluttajina toimivat kouluttajapsykoterapeutit PsM Teemu Heino, PsM Yrjö Säävälä, PsM Hanna 
Rauanheimo, PsM Riku Kivinen, PsM Walter Arnold, PsM Riitta Selin. 

 
Vastuuopettajana on yliopistonlehtori Aarno Laitila Jyväskylän yliopistosta. 

KOULUTUSMAKSUT 
 
Koulutusmaksu on 17.892 euroa, joka sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen. Koulutus laskutetaan 
seitsemässä erässä (2.556 €/erä).  
Psykoterapian ryhmätyönohjauksen (122,5 tuntia) tuntihinta on 25 €/hlö, yhteensä 3.075 € maksetaan 
suoraan työnohjaajalle. 
Koulutukseen kuuluvan oman ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian (105 tuntia) tuntihinta on 15 €/hlö, 
yhteensä 1.575 € maksut opiskelija suorittaa suoraan koulutuspsykoterapeutille. 

 
Koulutukseen kuuluvan yksilöpsykoterapian (27 tuntia) kustannukset opiskelija maksaa itse suoraan 
valitsemalleen soveltuvalle koulutuspsykoterapeutille. Yksilöpsykoterapian kustannus on riippuvainen 
valitusta terapeutista, viitteellinen hinta-arvio on n. 2.400€. 

 
Soveltuvuusarvioinnin hinta on 100 €. Maksu maksetaan Gestalt-terapiayhdistys ry:lle. 

KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT 
Koulutus alkaa elokuussa 2022 Helsingissä ja kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta) työn ohessa suoritettuna.  
Koulutuksen aloitusseminaari on 15.-16.8.2022. Muut syksyn seminaaripäivät ovat: 12.-13.9.2022, 10.-
11.10.2022, 7.-8.11.2022, 12-.13.12.2022 

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ 
Koulutuksen rakenne ja sisältö on kuvattu Jyväskylän yliopiston hyväksymässä opetussuunnitelmassa 
(Gestalt-psykoterapian psykoterapeuttikoulutus -koulutusohjelma). 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET 
Koulutukseen otetaan yhteensä 16 opiskelijaa. Hakemisesta löytyvät tarkemmat ohjeet Jyväskylän yliopiston 
psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta (kohta 3. Hakumenettely). Hakukelpoisuus ja valintaperusteet on 
ilmoitettu Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa. 

HAKUAIKA 
Koulutuksen hakuaika alkaa 1.2.2022 ja päättyy 28.2.2022. Soveltuvuushaastattelut pidetään Helsingissä 
huhtikuussa 2022. Haastatteluihin valitut saavat kutsun sähköpostitse haastatteluun hakuajan päättymisen 
jälkeen. 

TIEDUSTELUT 
Anne Jaskio, koulutussuunnittelija    Anna-Kaisa Turpeinen, pääkouluttaja  
Jyväskylän yliopisto,       anna-kaisa.turpeinen@gty.fi tai  
Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka   info@gty.fi 
puh. +358-40−8053492     puh. +358-50-3213100 
anne.jaskio@jyu.fi            
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