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KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan psykologian oppiaine ja psykiatrian
osasto yhdessä Kognitiivisen psykoterapian
yhdistys ry sekä Luote Oy:n kanssa.

TAUSTA

Koulutus on asetuksen terveydenhuollon
ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a
mukaista psykoterapeutin ammattinimik-
keeseen johtavaa koulutusta, joka on arvioitu
ja jonka toteutumista seurataan Helsingin
yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen
hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja
terveydenalan lupa- ja valvontaviran-
omaiselta Valviralta psykoterapeutin
ammattinimikkeen. Opiskelijat otetaan
Helsingin yliopiston (täydennyskoulutus-)
opiskelijoiksi ja he suorittavat Helsingin yli-
opiston opetuksesta ja asian-
tuntijaorganisaation opetuksesta muodostu-
van koulutuksen.

KOGNITIIVINEN AIKUISTEN
YKSILÖPSYKOTERAPIA JA
KOULUTUKSEN TAVOITE

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tie-
dolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityi-
sesti aikuisten yksilöpsykoterapeuttina. Kou-
lutuksen suoritettuaan koulutettava pystyy
itsenäisesti hoitamaan asiakkaitaan kognitii-
visen psykoterapian menetelmin ja arvioi-
maan kognitiivisen psykoterapian mahdolli-
suuksia ja vaikuttavuutta osana psykologista
apua hakevan ihmisen hoidon kokonaisuutta.
Koulutusohjelma antaa valmiudet toteuttaa
sekä pitkäjänteisiä että aikarajallisia yksilö-
psykoterapioita.

Kognitiivinen psykoterapia sisältää useita
psykoterapiamuotoja. Näillä on yhteiset juu-
ret, mutta painotukset ja työskentelytavat
vaihtelevat. Psykoterapiassa keskeisiä työs-
kentelyn kohteita ovat asiakkaan pulmia tuot-
tavat ajatukset tai uskomukset ja näihin liit-

tyvät tunteet. Kognitiivisen psykoterapian
perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet
liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla aja-
tuksia joustavampaan suuntaan saadaan ai-
kaan muutosta tunnekokemuksessa. Viime
vuosikymmeninä on ymmärretty tunteiden
keskeinen merkitys ihmisen kokemusten or-
ganisoitumisessa sekä siten myös psyko-
terapeuttisessa työskentelyssä. Myös käyttäy-
tymisen konkreettista, aktiivista muuttamista
pidetään tärkeänä, kun psykoterapiassa halu-
taan saavuttaa pysyvää muutosta.

Kognitiivinen psykoterapia on tasavertaista ja
tavoitteellista asiakkaan kokemuksen yhdessä
tutkimista. Sen tavoitteena on auttaa asiakas-
ta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa ko-
kemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja
siten löytämään keinoja näiden muuttami-
seen myös tosielämässä. Terapiatyöskentelyn
lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökoh-
tainen, ainutkertainen kokemus.

Koulutuksessa opiskellaan yleisten psyko-
terapeuttisten tietojen ja -valmiuksien lisäksi
kognitiivisen psykoterapian teoriaa ja mene-
telmiä. Näiden menetelmien tuloksellisuu-
desta on saatu vahvaa näyttöä keskeisten
mielenterveydenhäiriöiden hoidossa, mistä
syystä sitä puolletaankin monissa kansallisis-
sa ja kansainvälisissä hoitosuosituksissa.
Koulutusohjelma käsittelee näitä sisältöjä
ajankohtaisen tieteellisen tiedon valossa tu-
kien opiskelijan kykyä käsitellä ja arvioida
kognitiivisessa viitekehyksessä tehtävää psy-
koterapiatutkimusta.

Koulutus soveltuu mielenterveystyön ammat-
tilaisille koulu- ja opiskelijaterveydenhuollos-
sa, neuvoloissa, työterveyshuollossa ja järjes-
töjen palveluissa sekä psykiatristen akuutti-
ja kuntoutusosastojen, poliklinikoiden ja päi-
väsairaaloiden henkilöstölle, jotka voivat
työssään hyödyntää kognitiivisen psykotera-
pian menetelmiä.



HAKUEDELLYTYKSET JA
VALINTAPERUSTEET

Hakukelpoisuuden kriteerit esitetään Helsin-
gin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen
erillisessä hakuoppaassa. Kriteerit noudatta-
vat asetuksen terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä  (VNA  1120/2010)  §2  a  asettamia  eh-
toja hakijan taustakoulutuksesta sekä työko-
kemuksesta. Lisäksi hakija osallistuu asetuk-
sen edellyttämään soveltuvuuden arviointiin,
joka toteutetaan kahdella erillisellä soveltu-
vuushaastattelulla.

KOULUTTAJAT

Kouluttajina koulutusohjelmassa toimivat
vaativan erityistason/ kouluttaja- psykotera-
peutit joilla on kouluttajapätevyys kognitiivi-
sen psykoterapian viitekehyksestä: PsL Virpi
Ylijukuri ja TM, Ps.sh Irena Miettinen (vas-
tuukouluttajat). Muut kouluttajat ovat PsM
Jyri Tamminen, PsL Petri Mäntynen, PsL
Seppo Anttonen, LL, psykiatrian erikoislääkä-
ri Maaria Koivisto, PsM Anna-Maija Kokko,
PsT Kirsti-Liisa Kuusinen, PsM Susanna Ma-
rila, PsL Soili Kajaste, YM Teija Niemelä, PsM
Jorma Fredriksson, PsM Jyrki Tuulari, PsM
Pia Charpentier, PsM Pasi Häll, VTM Merja
Kuusela, FM Tuula Liski,  TtT Taru Juvakka.

Koulutusohjelmalla on lisäksi Helsingin yli-
opiston nimeämä vastuuhenkilö. Helsingin
yliopiston psykiatrian ja psykologian profes-
sorit ja yliopistonlehtorit vastaavat yliopiston
kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille
yhteisestä opetuksesta.

KOULUTUSMAKSUT

Koulutus on yliopistojen maksullista täyden-
nyskoulutusta. Koulutuksen maksu on
14.931,- euroa opiskelija (24 opiskelijan ryh-
mä) ja 16.320,- euroa opiskelija (20 opiskeli-
jan ryhmä) (ALV 0 %*) sisältäen koulutuksen
teoria- ja menetelmäopinnot. Teoria- ja me-
netelmäopintojen koulutusmaksu määräytyy
siihen osallistuvien opiskelijoiden lukumää-

rän mukaan. Koulutusmaksut vahvistetaan
opiskelijavalinnan tuloksen selvittyä ja ne
jakautuvat seitsemälle lukukaudelle (noin
2.336 tai 2.100 €/lukukausi).

*) mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkin-
nassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteu-
tusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero.

Koulutusohjelmaan kuuluu lisäksi opiskelijan
oma koulutuspsykoterapia (ryhmäpsykotera-
pia 40 t ja yksilöpsykoterapia 40 t) sekä psy-
koterapeuttisen potilastyön työohjaus. Niiden
kustannukset eivät sisälly yllämainittuun hin-
taan vaan opiskelija suorittaa ne koulutus-
psykoterapeutille tai työnohjaajalle suoraan.
Ryhmäpsykoterapian hinta on 1200 €/5 hen-
gen ryhmässä ja 1500 €/4 hengen ryhmässä.
Yksilöpsykoterapian hinta määräytyy koulu-
tuspsykoterapeutin oman taksan mukaan.
Työnohjaus maksaa (130 t) 4.875,- eu-
roa/opiskelija, alv 0%, kun opiskelija on ter-
veydenhuollon toimija, muussa tapauksessa
hintaan lisätään alv 24%. Lisäksi koulutusoh-
jelman soveltuvuusarviointi ja valinta maksaa
150 euroa (sis alv 24%), joka ei kuulu koulu-
tusohjelman hintaan. Haastattelu maksetaan
sen yhteydessä.

Koulutuksen kustannuksista vastaavat koulu-
tettava tai hänen työnantajansa. Koulutusta
suunnittelevan suositellaan neuvottelevan
hänen työnantajansa kanssa koulutuskustan-
nuksiin osallistumisesta.

Koulutukseen otetaan 20 tai 24 opiskelijaa ja
se aloitetaan vain, mikäli ryhmän minimiko-
ko täyttyy.

KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA
OPETUSTILAT

Koulutus alkaa elokuussa 2017 ja kestää 3,5
vuotta (7 lukukautta) vuotta työn ohessa suo-
ritettuna. Koulutus alkaa kahden päivän in-
ternaattijaksolla, joka on suunniteltu eri-
tyisesti tukemaan koulutuksen aloittamista ja
koulutus päättyy niin ikään kahden päivän
internaattijaksoon. Kansainvälisen asiantun-



tijan seminaari järjestetään pääkaupunkiseu-
dulla erikseen ilmoitetuissa tiloissa. Muilta
osin koulutuksen seminaariopetus järjeste-
tään Helsingin yliopiston tiloissa Helsingin
keskustassa.

KOULUTUKSEN RAKENNE JA
SISÄLTÖ

Lähiopetus toteutetaan pääosin syys- ja ke-
vätlukukausien aikana 1-2 kuukauden välein
olevina kahden päivän seminaareina (torstai-
perjantai). Kullakin seminaarilla on tiedolli-
sia, taidollisia ja opiskelijan reflektion kehit-
tymiseen liittyviä tavoitteita, joita havainnol-
listaa tässä esitteessä seminaarin 1 tavoit-
teenasettelu. Kunkin seminaarin tiedolliset ja
taidolliset tavoitteet rakentuvat kyseisen se-
minaarin aiheen ympärille.

Koulutus sisältää ryhmämuotoista teorian
opiskelua, pienryhmätyönohjausta, verkko-
työskentelynä toteutettavia kirjallisuuspien-
ryhmiä sekä yksilö- ja ryhmämuotoista koulu-
tuspsykoterapiaa. Teoriaosioon kuuluu lä-
hiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen pe-
rehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimis-
ta, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua.
Koulutukseen kuuluu sen opintokokonai-
suuksia integroiva opinnäytetyö, joka on esi-
merkiksi johonkin kognitiivisen psykotera-
piasuuntauksen erityiskysymykseen laaja-
alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kir-
joittamisen periaatteita noudattava kirjalli-
nen tuotos. Lisäksi koulutusohjelmaan kuu-
luu asetuksen terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä (VNA 1120/2010) edellyttämä osaa-
misen osoittaminen näytöllä. Koulutusohjel-
man pääasiallinen opetuskieli on suomi mut-
ta koulutusohjelman kirjallisuus on osin eng-
lanninkielistä. Yksi koulutusohjelman semi-
naareista on englanninkielinen ulkomaisen
kognitiivisen psykoterapian asiantuntijan
pitämä. Koulutusohjelmassa on mahdollisuus
toteuttaa yksi työnohjausryhmä ruotsiksi,
mikäli siihen ilmoittautuu riittävä määrä
ruotsinkielisiä opiskelijoita.

Koulutusohjelma koostuu seuraavista kol-

mesta opintojaksosta:
1) Teoria- ja menetelmäopinnot:

a) Teoria- ja kliinisiä seminaareja
sekä kontaktiopetusta pienryh-
missä (326t) sekä muuta oma-
toimista teoria- ja menetelmä-
opiskelua 38op: Lähiopetus jakaan-
tuu 20:n kahden päivän seminaariin
jonka lisäksi niihin sisältyy viisi verk-
ko-opetuksena toteutettavaa kirjalli-
suustutorryhmää, jotka toteutuvat
säännöllisesti koulutusohjelman ajan.

b) Opinnäytetyö 10 op
c) Yliopiston kaikkien koulutus-

ohjelmien opiskelijoille yhteiset
opinnot 5 op: 5pv kaikille yliopiston
psykoterapeuttikoulutettaville yhteis-
tä opetusta (ohjelma yliopiston sivuil-
la).

2)Psykoterapeuttisen potilastyön ryh-
mätyönohjaus 13op: (vähintään kaksi yli
vuoden/yli 40t ja neljä alle vuoden/yli 20t
pituista työnohjattua tapausta) sekä niihin
valmistautuminen. Työnohjausta on kerral-
laan 4t, 9-10krt/vuosi. Psykoterapeuttista
potilastyötä tulee olla koulutuksen aikana
yhteensä vähintään 300 tuntia. Potilastyötä ei
lasketa opintopisteisiin. Työnohjausryhmät ja
työohjaajat sovitaan koulutuksen alettua.
3) Koulutuspsykoterapia 4 op: 40t yksi-
löpsykoterapiaa (noin vuoden ajan) sekä 40 t
ryhmäpsykoterapiaa, yht. 80t sekä niihin
valmistautuminen. Ryhmämuotoisen koulu-
tuspsykoterapian osuus toteutetaan 1-3 päi-
vän intensiivijaksoina. Yksilöpsykoterapeutin
löytämisessä tuetaan koulutusohjelman alet-
tua, mikäli opiskelijalla ei ole tiedossa koulu-
tuspsykoterapeuttia. Koulutuspsykoterapian
tulee olla kognitiivista ja vaativan erityistason
(VET) psykoterapeutin antamaa.

Teoreettinen ja menetelmäkoulutus muodos-
tavat prosessinomaisen yhtenäisen kokonai-
suuden, jossa teorian ja menetelmien lisään-
tyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiske-
lijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tun-
temisen kehittymisen kanssa. Koulutuksen
alkaessa opiskelijat saavat koko koulutusoh-
jelman.



Koulutusohjelma sisältää seuraavat teoria- ja
menetelmäopintojen opintojaksot, joiden
tarkemman sisällön opiskelija saa koulutus-
ohjelman alkaessa.

I Opintojakso: Kognitiivisen psykote-
rapian perusteet 9op:

1. seminaari: Psykoterapia ja kognitiivinen
psykoterapia. Psykoterapeutiksi kehittymi-
nen. Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja
perustaidot I
Osaamistavoitteet: opiskelija *tiedostaa psy-
koterapeutiksi kehittymisen ja psykoterapeut-
tina kehittymisen jatkuvan prosessinomaisen
luonteen ja pystyy tunnistamaan tämän ke-
hittymisen osatekijöitä *osoittaa tuntevansa
kognitiivisen psykoterapian menetelmien
keskeistä kehittämistyötä ja nykytilaa
*pystyy arvioimaan omaa osaamistaan ja laa-
timaan sen pohjalta itselleen oppimistavoit-
teita *luo aktiivisen ja osallistuvan suhteen
opintoryhmään *aloittaa kognitiivisen psyko-
terapian peruskäsitteiden ja menetelmien
omaksumisen

2. seminaari: Masennuksen hoito I: aikara-
joitetut hoitomallit masennuksen hoidossa

3. seminaari: Ahdistuneisuuden hoito I -
paniikki ja sosiaalinen ahdistus

4. seminaari: Ahdistuneisuuden hoito II –
pakko-oireet ja yleistynyt ahdistuneisuus

5. seminaari: Psykoosien hoito

Opintojakso II: Kehityksellinen näkö-
kulma psyykkisiin häiriöihin ja tera-
piasuhteen ilmiöt 4 op

6. seminaari: Ihmisen kehitys ja psykote-
rapia

7. seminaari: Vuorovaikutuksen oppimis-
historia

Opintojakso: III Kognitiivisen psykote-
rapian hoitomallit pitkäkestoisen ma-

sennuksen,

traumatisoitumisen ja dissosiaation
hoidossa 4 op

8. seminaari: Masennuksen hoito II:

9. seminaari: Traumatisoitumisen ja dis-
sosiaation hoito

Opintojakso IV: Kognitiivisen psykote-
rapian integratiiviset hoitomallit. Vai-
keiden ja pitkäkestoisten psyykkisten
häiriöiden hoito 9 op

10. seminaari: Persoonallisuushäiriöt I.
Johdatus persoonallisuushäiriöiden hoitoon
ja terapiasuhteen ylläpito

11. seminaari: Persoonallisuushäiriöt II.
Skeematerapeuttinen työskentely

12.  seminaari: Persoonallisuushäiriöt
III. Taitonäkökulma epävakaan persoonalli-
suushäiriön hoitoon.

13. seminaari: Persoonallisuushäiriöt II
(jatkoa): Skeematerapeuttinen työskentely
(15 tuntia)

14. seminaari: Opinnäytetyöseminaari
Osaamistavoitteet: opiskelija *osoittaa kykyä
soveltaa tutkimuksellista otetta omaan työs-
kentelyyn *ymmärtää psykoterapian tutkimi-
seen liittyviä kysymyksiä ja asetelmia *osaa
huomioida eettiset näkökohdat omassa tera-
pia- ja tutkimustyössään *on selvillä tutki-
mustiedon yhteydestä ammatilliseen käytän-
töön *osoittaa kykyä arvioida omaa kehitty-
mistään terapeutiksi sekä ja omaa oppimis-
taan.

Opintojakso V: Kognitiivisen psykote-
rapian erityisiä sovellusalueita ja laa-
jentavia näkökulmia 9 op
4. kirjallisuustutor (verkkokurssina toteutet-
tuna)

15. seminaari: Tunteet ja tunnepainottei-
nen kognitiivinen psykoterapia



1. opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari

16. seminaari: kognitiivisen psykoterapian
erityiskysymyksiä

17. seminaari: Kognitiivisen psykoterapian
kansainvälinen seminaari

2. opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari

18. seminaari: a) Parien, perheiden ja ver-
kostojen kanssa työskentely sekä opiskelijoi-
den mielenkiinnon mukaan valikoituva semi-
naari

VI  Opintojakso: Kognitiivisen psykote-
rapian opintoja viimeistelevä jakso 3
op

19. seminaari: Opinnäytetyöseminaari

20.seminaari: Päätösseminaari

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään
28.2.2017 klo:16.15 mennessä.  Tarkemmat
hakuohjeet (sähköinen hakemus ja liitteet):
http://www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulut
us/opiskelu/hakuajat.htm.

Soveltuvuushaastattelut järjestetään pääosin
huhtikuussa 2017 (3-7.4.) Helsingin keskus-
tassa. Haastattelukutsut lähetetään niihin
valituille erikseen.

TIEDUSTELUT

Tuula Rantala, koulutussuunnittelija
psykoterapeuttikoulutus@helsinki.fi
puh. +358-294 140 963

Sekä vastuukouluttajat:
Virpi Ylijukuri
sp. virpi.ylijukuri@live.com
 ja
Irena Miettinen
sp. irena.miettinen@saunalahti.fi

mailto:virpi.ylijukuri@live.com
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