
 
 

 
 

Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutus 

PERHE- JA PARITERAPIAN  

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 66 OP 

Helsinki / Jyväskylä / Tampere 2017–2021 

HAKUAIKA: 15.8.–16.10.2017       

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.  
Koulutusohjelmaan sisältyy useita suomalaiseen perheterapiatraditioon kuuluvia perhe- ja 
pariterapeuttisia menetelmiä. Sen keskeisiä läpäiseviä teemoja ovat vuorovaikutuksellisuus ja 
dialogisten taitojen kehittäminen, oman toiminnan reflektiivinen arviointi, verkostokeskeisyys, 
voimavarakeskeisyys, traumanäkökulma sekä koulutuksen välitön liittyminen opiskelijoiden 
työhön ja työyhteisöön. Koulutusohjelman lähestymistapa perheterapiaan on integratiivinen, 
painottaen psykoterapiatutkimusta ja terapiamenetelmistä riippumattomien yhteisten 
vaikuttavien tekijöiden (common factors) merkitystä. Lasten osallisuutta perheterapian aktiivisina 
osallistujina korostetaan ja lähisuhdeväkivallan ja muiden vallan väärinkäytöksien huomioimista 
pidetään keskeisenä. 
 
Koulutukseen sisältyy teoria- ja menetelmäopetusta 320 tuntia. Työnohjaus 128 tuntia ja 
koulutuspsykoterapia 100 tuntia toteutetaan kolmessa seitsemän opiskelijan pienryhmässä.  

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT 
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Psykoterapian 
opetus- ja tutkimusklinikka, Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus Oy ja Keski-Suomen 
perheterapiakouluttajat. 

KOULUTTAJAT 
Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit: 

 Pekka Borchers, LL, FT, psykiatrian erikoislääkäri (koulutuksen pääkouluttaja) 
 Jukka Harmainen, KM, sosiaalityöntekijä 
 Tapio Ikonen, PsL, psykoterapian erityispsykologi 
 Ilpo Kuhlman, PsT, psykologi 
 Juha Metelinen, mielenterveyshoitaja 
 Aino Maija Rautkallio, FM, psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
 Eira Tikkanen, TtM, psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
 Jan-Christer Wahlbeck, FK, psykologi 

 



 
 

 
 

sekä muut erityisasiantuntijat. 
 
Vastuuprofessorina on professori Jaakko Seikkula, Jyväskylän yliopisto 
 

KOULUTUSMAKSUT 
Koulutusmaksu on 14.760 euroa, josta psykoterapian työnohjauksen osuus on 3.390 euroa. 
Koulutusmaksu sisältää teoria- ja metodiopetuksen, psykoterapian ryhmämuotoisen 
työnohjauksen sekä ryhmämuotoisen koulutuspsykoterapian. Koulutusmaksu laskutetaan 
opiskelijoilta kaksi kertaa vuodessa eli yhteensä kahdeksassa erässä (1.845 euroa/ erä). 
Koulutusmaksu on mahdollista jakaa siten, että psykoterapian työnohjaus laskutetaan erikseen. 
Koulutusohjelman sovelutuusarviointihaastattelun hinta 120 euroa ei sisälly koulutusmaksuun. 
Haastattelu maksetaan sen yhteydessä.  

KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT 
Koulutuksen avausseminaari järjestetään Jyväskylässä 14.–15.12.2017. 
Koulutus kestää 4 vuotta (8 lukukautta) työn ohessa suoritettuna. Seminaaripäivät järjestetään  
Helsingissä ja Jyväskylässä, pienryhmät (psykoterapian työnohjaus ja ryhmämuotoinen  
psykoterapia) Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. 

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

VALINTAPERUSTEET 
Hakukelpoisuus ja valintaperusteet on ilmoitettu Jyväskylän yliopiston psykoterapeutti-
koulutuksen hakuoppaassa. 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA HAKUAIKA 
Koulutukseen otetaan 21 opiskelijaa. Koulutuksen hakuaika ja haun yhteydessä tarvittavat 
lomakkeet löytyvät Jyväskylän yliopiston Internet-sivuilta osoitteessa: 
www.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus. Hakemisesta löytyy tarkemmat ohjeet Jyväskylän yliopiston 
psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta (kohta 3: Hakumenettely). 
Koulutuksen hakuaika alkaa 15.8.2017 ja päättyy 16.10.2017. Soveltuvuushaastattelut pidetään 
osoitteessa Helsinginkatu 8 B 45 00500 Helsinki viikoilla 44 ja 45 . Haastatteluun kutsuttaville 
ilmoitetaan kirjeitse haastatteluaika hakuajan päättymisen jälkeen. 

TIEDUSTELUT 
Anne Jaskio 
Koulutussuunnittelija, Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka 
anne.jaskio@jyu.fi 
puh. +35840−805 34 92 
Pekka Borchers 
Pääkouluttaja, Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus, Helsinki 
pekka.borchers@fimnet.fi 
puh: +35850-3558135 

mailto:anne.jaskio@jyu.fi
mailto:pekka.borchers@fimnet.fi

