
Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry. 
Kuvataidepsykoterapian integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2019 -2021 
 

SYKSY 2019 / 1 seminaaria / 2 päivää 

 

Aloitusseminaari (1pv) 

Kliinisten opintojen kokonaisuus 

• Teoria- ja menetelmäopinnot 

o Mentalisaatioteoria / psykoanalyyttisen teorian sovelluksia Matti Keinänen (1pv) 

Yht. 2 päivää 

 

KEVÄT 2020 / 5 seminaaria / 10 päivää 

 

Kliinisten opintojen kokonaisuus 

• Työnohjaus ja työnohjaustaitojen ohjaus 

o Työnohjauksen työnohjaus (1pv) 

• Koulutuspsykoterapia (2,5pv)) 

• Teoria- ja menetelmäopinnot 

o Traumapsykoterapeuttisia näkökulmia psykoterapiaprosessiin, Suokas-Cunliffe (1pv) 

o Kehollisuus ja liike, Ylönen (2pv) 

o Tunteet ja ajattelu, ruumiillisuus ja traumat ryhmissä, Lindfors (1pv) 

Tutkimustaidollisten opintojen kokonaisuus 

• Tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön ohjaus, Rankanen ja Hintikka (1pv) 

Pedagogisten taitojen kokonaisuus 

• Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoriaopinnot 

o Työnohjauksen teoria, Keskiluopa (1pv) 

o Opiskelijoiden opetusharjoittelu, Aulio & Kivelä (0,5pv) 

Yht. 10 päivää 

 

SYKSY 2020 / 4 seminaaria / 8 päivää 

 

Kliinisten opintojen kokonaisuus 

• Työnohjaus ja työnohjaustaitojen ohjaus 

o Työnohjauksen työnohjaus (1pv) 

• Koulutuspsykoterapia (2pv) 

• Teoria- ja menetelmäopinnot 

o Perheterapeuttisia näkökulmia, Tikkanen (1pv) 

o Dialoginen hoitomalli, Seikkula (1pv) 

Tutkimustaidollisten opintojen kokonaisuus 

• Tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön ohjaus (0,5pv) 

Pedagogisten taitojen kokonaisuus 

• Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoriaopinnot 

o Kehittyvä ammattikäytäntö, Koffert (1pv) 

o Teoreettisen ja kliinisen tiedon sisäistämistavat eri psykoterapiasuuntauksissa, 

Wahlbeck (1pv) 

o Opiskelijoiden opetusharjoittelu (0,5pv) 

Yht. 8 päivää 

 



KEVÄT 2021 / 5 seminaaria / 10 päivää 

 

Kliinisten opintojen kokonaisuus 

• Työnohjaus ja työnohjaustaitojen ohjaus 

o Työnohjauksen työnohjaus (1pv) 

• Koulutuspsykoterapia (1pv) 

• Teoria- ja menetelmäopinnot 

o Psykoanalyyttisen tradition sovelluksia 

▪ moraaliset dilemmat, valta ja seksuaalisuus sekä psykoterapian laadun 

arviointi, Kurri (2pv) 

▪ kehollisuus psykoterapiassa, Martin (1 pv) 

Tutkimustaidollisten opintojen kokonaisuus 

• Tutkimustaitojen opetus ja opinnäytetyön ohjaus, Rankanen, Hintikka, Erkkilä (3pv) 

Pedagogisten taitojen kokonaisuus 

• Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoriaopinnot 

o Työnohjauksen teoria / opiskelijoiden kliinisiä tapauksia, Keski-Luopa (1pv) 

o Opiskelijoiden opetusharjoittelu, Aulio, Kivelä (1pv) 

Yht. 10 päivää 

 

SYKSY 2021 /3 seminaaria / 6 päivää + päätösseminaari / 2 päivää 

 

Kliinisten opintojen kokonaisuus 

• Työnohjauksen työnohjaus (0,5pv) 

• Teoria- ja menetelmäopinnot 

o Psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapian näkökulmia, Roine (1pv) 

Tutkimustaidollisten opintojen kokonaisuus 

        .       Tutkimustaitojen opetus, Rankanen (0,5pv) 

Pedagogisten taitojen kokonaisuus 

• Kouluttajana ja työnohjaajana toimimisen teoriaopinnot 

o Kehittyvä ammattikäytäntö, Stenberg, Kivelä (1pv) 

o Kouluttajana toimiminen, Rankanen (1pv) 

• Opiskelijoiden opetusharjoittelu, Aulio, Kivelä (1pv) 

• Psykoterapiaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset, Kaakinen (1pv) 

Päätösseminaari 2pv 

• Opiskelijoiden lopputöiden esittely 

 

Yht. 8 päivää 


