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Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille 2020-2023
Haluatko mahdollistaa hyvää yhteistyösuhdetta ja saada välineet

KOHDERYHMÄ

tavoitteellisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentumiseen

Koulutukseen valitsemisen edellytyksenä on, että

psykoterapiatyössä?

hakijalla on soveltuva terveydenhuollon- tai korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai sen lisäksi on suoritettu

Integratiivisen psykoterapian lähtökohtana on asiakkaan ja terapeutin

vähintään 30 op. soveltuvia psykologian tai psykiatrian

välinen hyvä yhteistyösuhde. Koulutuksessa opitaan havainnoimaan

opintoja. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kahden

vuorovaikutussuhdetta asiakkaaseen, seuraamaan terapian etene-

vuoden työkokemus mielenterveystyössä tai sitä vastaa-

mistä ja sovittamaan aktiivisesti terapeuttisia interventioita asiakkaan

vissa tehtävissä. Hakijalla on oltava mahdollisuus tehdä

yksilöllistä edistymistä ja muutosvalmiutta huomioiden. Integratiivisen

psykoterapiatyötä koulutuksen aikana sekä henkilökoh-

psykoterapian luonteeseen kuuluu joustavuus ja avoimuus eri terapi-

tainen soveltuvuus psykoterapeutiksi.

asuuntausten työtapoja ja käsitteellistämistä kohtaan.
Hakukelpoisuus:

SISÄLTÖ

http://www.uef.fi/fi/web/aducate/hakeminen-koulutuksiin

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston
asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta.

Haku koulutukseen alkaa 20.5.2019 klo 9.00. Hakuaika
päättyy 19.6.2019 klo 15.00.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 70 opintopistettä ja kesto neljä vuotta.

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/19757/lomake.html

Koulutus toteutetaan Kuopiossa ja Joensuussa. Lähipäiviä 2 kertaa
kuukaudessa.

Koulutukseen valitaan 24 opiskelijaa. Ensimmäisessä
vaiheessa opiskelijoiden hakukelpoisuuden kriteerien

Koulutuksen sisältöalueet ovat:

täyttyminen tarkistetaan yliopistolla. Valintojen toises-

•

Teoria- ja menetelmäopinnot 40 op., josta lähiopetusta on 340 tuntia

sa vaiheessa hakukelpoisuuden täyttävät opiskelijat

•

Opinnäytetyö 10 op

kutsutaan koulutusohjelmakohtaiseen soveltuvuuden

•

Työnohjaus 16 op

arviointiin, joka pidetään Kuopiossa 26-27.9.2019.

•

Koulutuspsykoterapia 4 op

Aloituseminaari on 9-10.1.2020 mikäli opiskelupaikan
vahvistaneita on riittävä määrä.

Työnohjaus toteutetaan Kuopiossa, Joensuussa, Jyväskylässä ja/tai
etätyönohjauksena.

Koulutusohjelman prosessinominaisuudesta johtuen
AHOT-menettely (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen

HINTA

tunnistaminen) ei ole käytössä.

Koulutuksen hinta on 14 400 euroa (1800 euroa/lukukausi), veroton
palvelu. Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

YHTEYSHENKILÖT
• Annamari Lastunen (suunnittelija, TtT),

Yksilömuotoisen koulutuspsykoterapian ja ryhmämuotoisen työnohjauksen kuluista opiskelijat vastaavat itse.

annamari.lastunen@uef.fi, 050 441 2179
• Vojna Tapola (psykoterapian erikoispsykologi, PsT,
psykoterapeutti, VET), vojna.tapola@uef.fi, 045 136 4004
• Minna Valkonen-Korhonen (koulutuksen vastuuprofes-

www.facebook.com/weaducate | @weaducate

sori), minna.valkonen-korhonen@uef.fi, 044 711 3542

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEEN HAKUKELPOISUUDEN ANTAVIA TUTKINTOJA
Yliopistotutkinto:
•

lääketieteen lisensiaatti

•

psykologian maisteri

•

terveystieteiden maisteri

•

yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisteri (pääaineena sosiaalityö, sosiaalipsykologia, sosiaalipedagogiikka
tai kehityspsykologia)

•

filosofian maisteri (pääaineena logopedia, musiikkiterapia)

•

teologian maisteri (soveltuva suuntautuminen esim. sielunhoitoon liittyvä)

•

kasvatustieteiden maisteri (suuntana erityiskasvatus, erityisopettaja- tai varhaiserityisopettaja tai
pääaineena kasvatuspsykologia)

Ammattikorkeakoulututkinnot:
•

terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, toimintaterapeutti, geronomi,
psykofyysiseen fysioterapiaan tai vastaavaan erikoistunut fysioterapeutti)

•

sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (suuntana sosiaalialan asiakastyö tai mielenterveys ja päihteet)

Soveltuvia opistotason koulutuksia:
•

sairaanhoitajan tutkinto (psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja tai sairaanhoitaja, jonka perustutkintoon on
sisältynyt psykiatrinen sairaanhoito)

Lisäksi:
•

ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllä mainittuja tutkintoja. Opetushallituksen antama
ulkomailla suoritetun tutkinnon rinnastamispäätös hyväksytään psykoterapeuttikoulutuskelpoisuuden osoittavaksi
todistukseksi. Hakiessaan psykoterapeuttikoulutukseen ulkomaisen tutkinnon pohjalta, tulee hakijan osoittaa riittävän
suomen tai ruotsin kielen taito.

aducate.fi/psykoterapeutti

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätietoja:

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Koulutussihteeri Soile Virtanen

Savilahdentie 6B

040 355 2304

PL 1627, 70211 KUOPIO

soile.virtanen@uef.fi

aducate.fi

