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PSYKOANALYYTTIS-INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN 

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op. 

 

Helsinki, 2023-2026 

       
HAKUAIKA: 1.-31.3.2023    
  
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen näkemykseen ihmisen mielen rakentumisesta, toiminnasta ja 

erilaisista häiriöistä. Siihen perustuvassa psykoterapiassa tavoitteena on lisääntyvä ymmärrys omasta itsestä 

ja oman mielen toiminnasta. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään yksilön sisäistä 

maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan. Tätä kautta 

pyritään tutkimaan ja hoitamaan myös psyykkisiä oireita ja kärsimystä. Psykoanalyyttisen psykoterapian 

tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia 

sisäistä vapautta, kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla. Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan 

tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, 

jossa hyvällä yhteistyösuhteella ja psykoterapiaan hakeutuneen omalla psyykkisellä työskentelyllä on 

keskeinen merkitys. 

 

Koulutusohjelmaan kuuluu integratiivinen näkökulma, jolla tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvaa ja 

moniteoreettista työotetta. Psykoterapiatutkimuksen tulosten kautta tuodaan esiin, miten ns. yhteiset tekijät 

vaikuttavat psykoterapian tulokseen olennaisesti. Nämä ovat kaikille eri terapiamuodoille yhteisiä 

muutostekijöitä: hyvän yhteistyösuhteen luominen ja neuvottelu tavoitteista, psykoterapeutin oikeanlainen 

aktiivisuus ja potilaan oman työskentelyn merkitys sekä menetelmien räätälöinti potilaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaisesti. Nämä on syytä tuntea psykodynaamisen ymmärryksen lisäksi. Keskeisen 

tutkimusnäytön tuntemisen kautta opiskelija voi suhtautua myös eri viitekehysten menetelmiin toisaalta 

kriittisesti ja toisaalta avoimesti niistä oppien. 

 

Koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia aikuisten ja nuorten (yli 16-v.) 

yksilöpsykoterapeuttina ja terveydenhuollon hoitosuhteiden työnohjaajana. Keskeistä on yksilöllisen 

psykoterapeutin identiteetin rakentaminen, missä tärkeänä osana on oma psykoterapia. Koulutuksen voi 

toteuttaa työn ohessa 3,5 vuodessa.  

 

Koulutus rakentuu lähi/seminaariopetuksesta (teoria- ja menetelmäopinnot), kirjallisuuteen perehtymisestä, 

kirjallisista tehtävistä (nämä yhteensä 39op.), koulutuspotilaiden hoidosta (320 tuntia) ja niiden 

työnohjauksesta (14op, yht. 120tuntia), omasta psykoterapiasta (12op, 240 tuntia) sekä opinnäytetyöstä 

(10op, 270 tuntia). Lähiopetusta seminaareissa on 3,5 vuoden aikana 336 tuntia. Se toteutetaan 56:na 

seminaaripäivänä 7 lukukauden aikana. 

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT 

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Psykoterapian opetus- ja 

tutkimusklinikka ja Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. 

KOULUTTAJAT 

Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii PsL, psykoanalyytikko, psykoterapian erikoispsykologi Anna Lilja. 



 
 

 
 

Lisäksi kouluttajina toimivat: kouluttajapsykoterapeutit PsM Marjo Aura, LT Henrik Enckell, Sos.tt. Arja 

Huttunen, FT Merja Koskelainen (varapääkouluttaja), PsT Katja Kurri, KT Aino-Maija Lahtinen, PsM Teija 

Nissinen, PsM Riikka Porra, LL Eija Repo, FT Timo Sampolahti, PsT Harri Valkonen. 

 

Vastuuopettajana on yliopistonlehtori Aarno Laitila Jyväskylän yliopistosta. 

KOULUTUSMAKSUT 

 

Koulutusmaksu on 17.290 euroa, joka sisältää teoria- ja menetelmäopetuksen. Koulutus laskutetaan 

lukukausittain seitsemässä erässä.  

 

Psykoterapian yksilötyönohjauksen (100 tuntia) tuntihinta on noin 100€ ja ryhmätyönohjauksen (20 tuntia) 

noin 40€, nämä maksetaan suoraan työnohjaajalle. 

 

Koulutukseen kuuluvan oman koulutuspsykoterapian (240 tuntia) maksut opiskelija suorittaa suoraan 

koulutuspsykoterapeutille (noin 24 000€). 

 

Koulutuksen soveltuvuusarviointihaastattelun hinta on 200€. Maksu maksetaan haastattelijalle. 

KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT 

Koulutus alkaa syksyllä Helsingissä ja kestää 3,5 vuotta (7 lukukautta, vuoden 2026 loppuun asti) työn 

ohessa suoritettuna. Opetustilana on Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki. 

Koulutuksen aloitusseminaari on 11.8.2023 ja muut syksyn seminaaripäivät 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 

17.11. ja 1.12.2023. Koulutus järjestetään parillisen viikon perjantaisin (kolme 1,5 tunnin seminaaria klo 9-

16 välillä). 

KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ 

Koulutuksen rakenne ja sisältö on kuvattu Jyväskylän yliopiston hyväksymässä opetussuunnitelmassa 

(Psykoanalyyttis-integratiivinen aikuisten yksilöterapian psykoterapeuttikoulutus -koulutusohjelma). 

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA VALINTAPERUSTEET 

Koulutukseen otetaan yhteensä 16 opiskelijaa. Hakemisesta löytyvät tarkemmat ohjeet Jyväskylän yliopiston 

psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta (kohta 3. Hakumenettely). Hakukelpoisuus ja valintaperusteet on 

ilmoitettu Jyväskylän yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa. 

HAKUAIKA 

Koulutuksen hakuaika alkaa 1.3.2023 ja päättyy 31.3.2023. Soveltuvuushaastattelut järjestetään Helsingissä 

2.-16.5.2023. Haastatteluihin valitut saavat kutsun sähköpostitse haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. 

TIEDUSTELUT 

Anne Jaskio, koulutussuunnittelija    Anna Lilja, pääkouluttaja  

Jyväskylän yliopisto,       anna.lilja@gradiva.fi    

Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka   puh. 040 832 4768   

anne.jaskio@jyu.fi         

puh. +358-40−8053492      
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