
 
 

 

Jyväskylän yliopiston psykoterapiakoulutus 

PERHE- JA PARITERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS (66 OP) 

Tornio 2019−2023        

       

HAKUAIKA: 1.−31.3.2019 
 
Koulutuksessa noudatetaan Jyväskylän yliopiston hyväksymää perhe- ja pariterapian 
psykoterapeuttikoulutusohjelman opintosuunnitelmaa.  Systeeminen perhe- ja pariterapia on 
ammatillinen ja tietoinen pyrkimys hoitaa perheen vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä 
perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. 
 
Koulutus opettaa rakentamaan ja ylläpitämään dialogista ja terapeuttista vuorovaikutusta 
erilaisten asiakkaiden ja heidän ihmissuhdeverkostojensa kanssa. Koulutus perehdyttää 
perheterapian teoriaan ja sen käytännön sovellutuksiin tarpeenmukaisesti ja tilannelähtöisesti. 
Koulutuksessa opitaan ymmärtämään perheiden, vuorovaikutussuhteiden sekä ihmismielen 
ilmiöitä, ongelmia ja dynamiikkaa. Koulutus auttaa integroimaan biologisia, psykologisia ja 
sosiaalisia näkökulmia ja menetelmiä. Tavoitteena on opiskelijan oman itsetuntemuksen 
kehittyminen ja persoonallisen työskentelytavan löytäminen. Koulutus kehittää taitoa toimia 
vaativissa vuorovaikutustilanteissa ja mielenterveyden kriiseissä sekä opettaa toimimaan 
verkostoituneesti ja yhteistoiminnallisesti. 
 
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 tutkimusklinikka. 
 
KOULUTTAJAT 
Kouluttajina toimivat seuraavat vaativan erityistason perheterapeutit:  

 Kari Valtanen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri (koulutuksen pääkouluttaja) 

 Päivi Köngäs-Saviaro, ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri 

 Elina Löhönen, psykologi 

 Mia Kurtti, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja 

 Kristiina Jussila, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja 

 Sirkku Maikkula, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja 

 Riitta Södervall, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja 

 Birgitta Alakare, psykiatrian erikoislääkäri  

 Jouni Petäjäniemi, psykiatrian erikoissairaanhoitaja 

 
Vastuuprofessorina on professori Aarno Laitila, Jyväskylän yliopisto 



 
 

 

HINTA 
Koulutusmaksu on 8.069 euroa 24 opiskelijan ryhmässä tai 10.588 euroa 18 opiskelijan ryhmässä.  
Koulutusmaksu sisältää teoria- ja metodiopetuksen ja se laskutetaan opiskelijoilta kaksi kertaa 
vuodessa eli yhteensä kahdeksassa erässä.  
 
Psykoterapian ryhmämuotoinen työnohjaus (3.100 euroa) maksetaan suoraan työnohjaajalle ja 
ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia (1.400 euroa) maksetaan suoraan 
koulutuspsykoterapeutille. Nämä kulut voi myös maksaa erissä (esim. kerran vuodessa yhteensä 
neljässä erässä). 

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ 
Koulutusohjelman rakenne ja sisältö on kuvattu Jyväskylän yliopiston hyväksymässä 
opetussuunnitelmassa (Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus - koulutusohjelma). 

KOULUTUKSEN ALKAMINEN 

Koulutuksen avausseminaari järjestetään 10.–11.10.2019 Torniossa.  

VALINTAPERUSTEET 
Hakukelpoisuus ja valintaperusteet on ilmoitettu Jyväskylän yliopiston 
psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa. 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 
Koulutukseen otetaan 18 tai 24 opiskelijaa. Koulutusryhmän koko päätetään opiskelijavalinnan 
yhteydessä. Koulutuksen hakuaika ja haun yhteydessä tarvittavat lomakkeet löytyvät Jyväskylän 
yliopiston Internet-sivuilla osoitteessa: www.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus. Hakemisesta löytyy 
tarkemmat ohjeet Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta (kohta 3: 
Hakumenettely). 
 
Koulutuksen hakuaika alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019. Soveltuvuushaastattelut pidetään 
toukokuussa 2019 Keroputaan sairaalan koulutustiloissa Torniossa. Haastatteluihin valitut hakijat 
saavat kutsun haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen.  Soveltuvuushaastattelusta ei peritä 
maksua. 

 

TIEDUSTELUT 
Anne Jaskio, koulutussuunnittelija  
Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka  
anne.jaskio@jyu.fi 
puh. +358-40-8053492  
ja  
Kari Valtanen, koulutuksen pääkouluttaja  
kari.valtanen@lpshp.fi  
puh. 040−8389940 
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