
 
 

 

Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutus 

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN 

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - MUSIIKKIPSYKOTERAPIAN 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO, 70 OP 

Jyväskylä/Helsinki 2017−2021 

HAKUAIKA: 1.– 31.3.2017  
Koulutuksessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston hyväksymää integratiivisen psykoterapian 
psykoterapeuttikoulutusohjelman opintosuunnitelmaa. Integratiivisen psykoterapian tavoitteena 
on työskentelytapa, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman 
hyvin terapian eri vaiheissa.   
 
Integratiivisen psykoterapeutin ominaisuuksia ovat avoimuus ja joustavuus suhteessa eri 
psykoterapiateorioihin ja työtapoihin sekä vapaus koulukuntaisesta ajattelusta. Joustavan 
työotteensa vuoksi integratiivinen psykoterapia soveltuu kaikkien keskeisten 
mielenterveysongelmien hoitomenetelmäksi. 
 
Koulutukseen sisältyy teoria- ja menetelmäopetusta 320 tuntia, työnohjausta 160 tuntia ja 
koulutuspsykoterapiaa 80 tuntia. 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ 
Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. 

KOULUTTAJAT 
Koulutusohjelman pääkouluttajina toimivat psykoterapian erikoispsykologit: psykoterapeutti VET, PsT Outi 
Kalla ja psykoterapeuttikouluttaja, PsL Henna Penttinen. Lisäksi kouluttajina toimivat professori Juha 
Holma (PsT, VET), yliopiston lehtori Kirsti-Liisa Kuusinen (PsT, VET), Päivi Jordan-Kilkki (psykoterapeutti, 
VET), Marko Punkanen (psykoterapeutti, VET) sekä psykoterapian erikoispsykologit: Outi Hietanen (PsL , 
VET),  Gudrun Kristmannsdottir (PsL, psykoterapeuttikouluttaja), Katja Kurri (PsT, VET), Jenni Leinonen 
(PsL, psykoterapeuttikouluttaja), Hannele Mäntysaari-Hetekorpi (PsL, psykoterapeuttikouluttaja), Minna-
Leena Seilonen (PsL, VET), Mauri Sivonen (FM, psykoterapeuttikouluttaja), Harri Valkonen (PsL, VET). 

KOULUTUSMAKSUT 
Koulutusmaksu 11.520 euroa laskutetaan kahdeksassa erässä lukukausittain (1.440 euroa/erä), 
koulutusmaksu sisältää teoria- ja metodiopetuksen.  
 
Koulutusmaksuun ei sisälly koulutukseen kuuluva ryhmämuotoinen työnohjaus (160 tuntia) eikä 
yksilömuotoinen koulutuspsykoterapia (80 tuntia), joiden kustannukset opiskelija suorittaa itse 
työnohjaajalle ja koulutuspsykoterapeutille. 
 
Koulutusohjelman soveltuvuusarviointihaastattelun hinta 120 euroa ei sisälly koulutusmaksuun. 
Haastattelu maksetaan käteisellä haastattelun yhteydessä.  



 
 

 

KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT 
Koulutus alkaa 14.–15.9. 2017 Jyväskylässä yhdessä integratiivisen psykoterapian 
psykoterapeuttikoulutuksen kanssa. Teoria- ja menetelmäopetus järjestetään siten, että 
pääsääntöisesti puolet seminaareista pidetään Jyväskylässä ja puolet Helsingissä. Koulutus kestää 
4 vuotta (8 lukukautta) työn ohessa suoritettuna. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan 
myöhemmin. 

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ 
Koulutusohjelman rakenne ja sisältö on kuvattu Jyväskylän yliopiston hyväksymässä 
opetussuunnitelmassa (Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus - 
Musiikkipsykoterapian suuntautumisvaihtoehto). 

VALINTAPERUSTEET 
Hakukelpoisuuteen edellytetään Suomessa suoritettu laaja-alainen musiikkiterapiakoulutus. Näitä ovat: 

• Sibelius-Akatemian Helsingin, Kuopion tai Seina ̈joen koulutuskeskuksen koulutus  

• Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosaston ja Sibelius-Akatemian ta ̈ydennys-koulutuskeskuksen 

toteuttama koulutus  

• Jyva ̈skylän yliopiston kolmivuotinen koulutus 

• Eino Roiha Instituutissa suoritettu koulutus (Jyväskylä, Tampere)  

• Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksiko ̈ssa ̈ suoritettu koulutus  

• Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvassa Tampereen sosiaalialan oppilaitoksessa suoritettu 

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (kuntoutusalan koulutusohjelma, musiikkiterapian 

suuntautumisvaihtoehto) ja sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike sosionomi 

(AMK) suuntautumisvaihtoehtona musiikkiterapia  

• Turun ammattikorkeakoulun taideakatemian musiikin koulutusohjelmassa suoritettu koulutus. 

 

Mikäli koulutukseen ei ole sisältynyt vähintään 30 opintopisteen laajuisia psykologian tai psykiatrian opintoja, ne tulee 

olla suoritettuina hakukelpoisuutta varten lisäopintoina. 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 
Koulutukseen otetaan 4-8 opiskelijaa. Koulutuksen hakuaika ja haun yhteydessä tarvittavat 
lomakkeet löytyvät Jyväskylän yliopiston Internet-sivuilta osoitteessa: 
ww.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus. Hakemisesta löytyy tarkemmat ohjeet Jyväskylän yliopiston 
psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta (kohta 3: Hakumenettely). 

HAKUAIKA 
Koulutuksen hakuaika alkaa 1.3.2017 ja päättyy 31.3.2017. Soveltuvuushaastattelut pidetään 
Jyväskylässä 28.4., 3.5., 8.5. ja 10.5.2017. Haastatteluihin valitut saavat kutsun haastatteluun 
hakuajan päättymisen jälkeen. 

TIEDUSTELUT 
Anne Jaskio 
Koulutussuunnittelija  
Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka 
anne.jaskio@jyu.fi 
puh. +358 40 805 3492 


