
Kognitiivinen aikuisten 
yksilöpsykoterapian 
koulutusohjelma

Palvelujärjestelmän tarpeisiin sovitettu psykoterapeuttikoulutus

Suunnitteluryhmä: Eeva-Eerika Helminen, Kasperi Mikkonen, Tarja Melartin, 
Lisa Friberg, Hannamari Heino, Suoma Saarni



Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus, 
HUS:n pilotti 2023-26: Mistä on kyse?

• HUS Psykiatrialla suunniteltu ja 2023-26 järjestettävä julkisrahoitteinen
aikuisten kognitiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus.

• Yliopistoyhteistyötahona toimii Helsingin yliopisto

• Työnantajan maksama koulutus tietyin reunaehdoin, jolloin 
psykoterapiaosaamista kertyy organisaatioon, vrt. HUS:n strategiset 
tavoitteet.

• Koulutuspsykoterapiapotilaat työpaikalla (3 t/vk).



Koulutusohjelmaan on avautunut paikkoja HUS:n ja 
Helsingin kaupungin psykiatriaan erikoistuville 

lääkäreille. 

Työnantaja vastaa koulutuksen kuluista pois lukien 
opiskelijan oman psykoterapian kustannukset ja 

matkakulut. 

Tämä sitoumus jatkuu, jos siirryt myöhemmin Helsingin 
kaupungilta HUS:iin erikoistumispalveluita tekemään.



Koulutuksen tavoitteet



Koulutuksen lähtökohdat

Kognitiivinen 
aikuisten yksilö-
psykoterapian 

koulutus 

Koulutuksessa edistetään 
palautetietoisen hoidon toteuttamisen 
periaatteita.

Julkisen palvelujärjestelmän 
tarpeisiin sovitettu

Koulutuksessa noudatetaan 
nykyaikaisia verkkopedagogiikan 
periaatteita.

Yhdistää häiriökohtaisuuden ja 
psykoterapian yleiset 
vaikuttavat tekijät 

Mukailee viimeisintä tieteellistä 
näyttöä psykoterapian 
vaikuttavuudesta

Vakaviin mielenterveyden 
häiriöihin kohdentuva koulutus



Koulutusohjelman rakenne

• Koulutuksen kokonaiskesto 3,5 lukuvuotta, 70 op

• Seminaariopetusta 300 t, josta läsnäopetusta noin 150 t

• Työnohjaus 4 hlön ryhmissä 130 t (13 op)

• Psykoterapiatyötä 300 t, joista vähintään (tehdään virkatyönä noin 3 t/vk):

• 3 strukturoitua lyhytpsykoterapiaa eri oireluokista (5–15 kertaa)

• 2 lyhytpsykoterapiaa (15–25 kertaa)

• 2 pitkää hoitoa (40 kertaa tai enemmän)

• Ryhmäpsykoterapia 40 t + yksilöpsykoterapia 40 t (4 op)

• Kirjallisuuden verkko-opinnot pienryhmissä 2 kpl



Kouluttajat

• Vastuukouluttajat: Suoma Saarni psykiatrian el, dos, kognitiivinen 
kouluttajapsykoterapeutti; Lisa Friberg PsM, väitöskirjatutkija, kognitiivinen 
psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa 2021–2022; 
varavastuukouluttaja Eeva-Eerika Helminen psykiatrian el, LT, kognitiivinen 
psykoterapeutti

• Seminaarikouluttajat: Reetta Aalto-Setälä, Selma Gaily-Luoma, Leena Ehrling, Janne-
Jukka Huopaniemi, Miikka Häkkinen, Pasi Häll, Leena Jaakkola, Maaria Koivisto, Päivi 
Maaranen, Tarja Melartin, Irena Miettinen, Kasperi Mikkonen, Petri Mäntynen, Laura 
Salmijärvi, Susann Thylin, Jyrki Tuulari ja Maarit Virta-Jämiä 

• Työnohjaajat: Lisa Friberg (tarvittaessa ruotsinkielinen työnohjausryhmä), Irena
Miettinen, Petri Mäntynen, Susan Toivonen ja Minna Katajarinne, Teija Niemelä ja Tarja 
Melartin



LUKUVUOSI 2023–24 opintomoduulit: 

1. Psykoterapeuttisen työn ydintaidot (3 pv)

2. Akuutin masennuksen hoito (2 pv)

3. Itsetuhoisuus (1/2 pv)

4. Ammatillinen kehittyminen ja työssä jaksaminen (1/2 pv)

5. Yleistynyt ahdistuneisuus (2 pv)

6. Paniikkihäiriö ja sosiaalinen fobia (2 pv)

7. Riippuvuudet ja motivoiva haastattelu (1,5 pv)

8. Akateemisen tiedon tuottaminen (1/2 pv)



LUKUVUOSI 2024–25 opintomoduulit: 

9. Kehityspsykologinen näkökulma ja kiintymyssuhde (2 pv)

10. Johdatus persoonallisuushäiriöihin (1 pv)

11. Dialektinen käyttäytymisterapia (3 pv)

12. Unettomuus (1 pv)

13. Traumat (2 pv)

14. Skeematerapeuttinen työskentely (2 pv)



LUKUVUOSI 2025–26 opintomoduulit: 

15. Psykoottiset häiriöt ja kaksisuuntaisen mielialahäiriö (2 pv)

16. Tunnekeskeinen työskentely (2 pv)

17. Neuropsykiatriset häiriöt (2 pv)

18. Pakko-oireinen häiriö (2 pv)

19. Syömishäiriöt

20. Kompleksinen trauma (2 pv)



SYKSY 2026 opintomoduulit: 

21.Toistuva ja krooninen masennus, MCBT ja CBASP (2 pv)

22.Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (1 pv)

23.HOT ja itsemyötätunto (2 pv)

24.Akateemisen tiedon esittäminen (1 pv)



Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutus, 
HUS:n pilotti 2023–26 

Työnantaja maksaa 3,5 v. ajalta:

• Lukukausimaksut (yht. 16594/14614 €, 20/24 opiskelijaa)

• Työnohjauskulut (yht. 5525 €, ei muuta työnohjausta koulutuksen aikana)

Opiskelija maksaa itse:

• Koulutuspsykoterapia (40 t ryhmä ja 40 t yksilöpsykoterapia) noin 6500 €

• Matkakulut

• Jos keskeyttää koulutuksen, sitoutuu maksamaan lukukausimaksut 100 % 
koulutuksen loppuun saakka.



Miten toimin erikoistuvana?

• Ota yhteyttä (lähi)esihenkilöön ja sovi asiasta.

• Täyttäkää HUS:n sisäinen erikoistuvien hakulomake yhdessä.

• Kerro alueesi kouluttajalääkärille, että olet hakemassa.

• Lähetä hakulomake maria.ameel@hus.fi ja eija.haverinen@hus.fi (cc: 
esihenkilölle)

• DL HUS:n sisäiselle haulle ma 13.2. klo 16.30

mailto:maria.ameel@hus.fi
mailto:eija.haverinen@hus.fi

