
 

 

Kognitiivisen käyttäytymistera-
pian psykoterapeuttikoulutus 
2015 – 2019 (70 op), Helsinki 
 
 
 
Tampereen yliopisto käynnistää syksyllä 2015 Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mu-
kaisen psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavan kognitiivisen käyttäy-
tymisterapian (KKT) psykoterapeuttikoulutuksen. Koulutus on Helsingissä järjestyksessä 
toinen ja kaikkiaan 12. kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutus, jonka yliopisto järjestää. 
Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa neljän vuoden (kahdeksan lukukauden) ai-
kana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Osaamistavoitteet 
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osoittaa 
pätevältä nimikesuojatulta psykoterapeutilta 
edellytettävää osaamista eli hän pystyy psy-
koterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemi-
seen osana asiakkaan kuntoutusprosessia. 
 
Koulutuksen opetussuunnitelma ja  
rakenne  
Yleisten psykoterapeuttisten tietojen ja val-
miuksien lisäksi opiskellaan kognitiivisia ja 
käyttäytymisterapeuttisia psykoterapiamuo-
toja ja -menetelmiä, joiden sovellutusalueet 
kattavat yleisesti psykiatriset häiriöt ja psyko-
logiset ongelmat. Lisäksi opiskellaan terveys-
psykologisia ja käyttäytymislääketieteellisiä 
interventioita. Menetelmät perustuvat kan-
sainväliseen tutkimusnäyttöön. 
 
Koulutus koostuu neljän vuoden ajalle eli kah-
deksalle lukukaudelle ajoittuvista 

 teoria- ja menetelmäopinnoista (sisäl-
täen tutkimusmenetelmäopinnot) 
(330 t, 36 op) 

 työnohjauksesta (200 t, 20 op) 
 koulutuspsykoterapiasta (80 t, 4 op) 
 opinnäytetyöstä (10 op). 

Opiskelijoiden psykoterapeuttisen osaamisen 
(tiedot ja taidot) kehittymistä arvioidaan koko 
koulutuksen ajan erilaisin menetelmin ja näy-
töin. 
 
Pääkouluttaja, vastuuprofessori sekä 
työnohjaat ja koulutuspsykoterapeutit 
Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toi-
mii Lauri Parkkinen, PsM, nimikesuojattu psy-
koterapeutti (vaativa erityistaso) ja psykotera-
piakouluttaja. Koulutuksen vastuuprofessori 
Tampereen yliopistossa on Martti T. Tuo-
misto, PhD (Med. dr), nimikesuojattu psykote-
rapeutti (vaativa erityistaso) ja psykoterapeut-
tikouluttaja. Teoria- ja menetelmäopetukseen 
osallistuu myös muita KKT-psykoterapeutti-
kouluttajia oman erityisosaamisalueensa mu-
kaisesti. 
 
Työnohjaajat ja koulutuspsykoterapeutit: 

 Teemu Ryhänen, psykoterapeutti, 
VET 

 Nora Kariluoma, psykoterapeutti, VET 
(PsM), psykoterapiakouluttaja 

 Annina Kolehmainen, psykoterapeutti, 
VET (TM) 

 Kirsti Salonen, psykoterapeutti, VET 
 
Aika ja paikka 
Lähiopetusta on 3-4 viikon välein, siten että 
lähiopetusjaksoja on lukuvuoden aikana yh-
teensä noin 12. Lähiopetus järjestetään pää-
sääntöisesti kahtena päivänä peräkkäin – osa 
koulutuspäivistä voi sijoittua arkipäivien 
ohella myös lauantaihin. Lähipäivät toteute-
taan pääasiassa pääkaupunkiseudulla, tar-
kemmat opetustilat ilmoitetaan syksyllä. 
 
Koulutusohjelmaan kuuluvat kansainväliset 
seminaarit järjestetään Tampereella, yleensä 
kaksi kertaa lukuvuoden aikana.  
 
Koulutus alkaa kansainvälisellä seminaarilla 
Tampereella 15.- 17.10.2015 (tarkemmat tie-
dot toimitetaan koulutukseen valittaville). 
Alustavasti syksyn Helsingissä järjestettävät 
koulutuspäivät ovat: 2.–3.11., 23.–24.11. ja 
14.–15.12.2015 (HUOM. muutokset mahdolli-
sia). 
 
Koulutus päättyy syksyllä 2019. 
 
Kohderyhmä ja hakuedellytykset 
Koulutus on tarkoitettu lääkäreille, psykolo-
geille, sosiaalityöntekijöille ja psykiatrisille sai-
raanhoitajille sekä muille soveltuvan ylemmän 
korkeakoulututkinnon (mm. sosiaalipsykolo-
git, erityisopettajat) tai ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaneille (sairaanhoitaja, AMK 
ja sosionomi, AMK). 
 
Soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi osallis-
tujilta vaaditaan tutkinnon jälkeinen vähintään 
kahden vuoden työkokemus mielenterveys-
työstä tai vastaavasta hoitotyöstä. Jos sovel-
tuvaan ylempään korkeakoulututkintoon ei ole 
sisältynyt vähintään 30 op psykologian tai 
psykiatrian opintoja tai muita 30 op laajuisia 
psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisä-
opintoja nämä opinnot tulee olla suoritettuna 



 

 

 

ennen koulutuksen aloittamista. Vastaavat li-
säopinnot vaaditaan myös kaikilta soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilta. 
 
Edellisen lisäksi vaaditaan mahdollisuus 
tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana 
sekä henkilökohtainen soveltuvuus psykote-
rapeutiksi. 
 
Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijoiden 
soveltuvuutta ammattiin arvioidaan koko kou-
lutuksen ajan (Yliopistolaki § 43 a, VNA 
1034/2011). 
 
Tarkempia lisätietoja ks. http://www.uta.fi/ psy-
koterapeuttikoulutus/hakukelpoisuus.html. 
 
 
Hakuaika ja hakeminen 
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään kes-
kiviikkona 26.8.2015. Sähköinen hakulomake 
täytetään osoitteessa http://www.uta.fi/ 
taydennyskoulutus/ -> Psykoterapia ja psyko-
logia -> Tulossa: Kognitiivisen käyttäytymiste-
rapian psykoterapeuttikoulutus 2015–2019 
(70 op), Helsinki. Tarkemmat hakuohjeet 
(sähköinen hakemus ja liitteet) löydät ko. koh-
dasta. 
 
Opiskelijavalinta 
Hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan 
soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuushaas-
tattelut järjestetään Tampereella yliopiston ti-
loissa viikolla 38. Samassa yhteydessä järjes-
tetään kirjallinen pääsykoe. Tarkemmat tiedot 
ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville. Koulu-
tuksen hinta sisältää haastattelukustannuk-
set. 
 
Valinnassa taustapisteitä (tutkinto, työkoke-
mus, muu koulutus) voi saada enintään 60 
pistettä ja henkilökohtaisesta soveltuvuu-
desta enintään 100 pistettä. Jos hakijalla on 

kaksi hakukriteerit täyttävää tutkintoa, anne-
taan pisteet tutkinnosta, josta saa parhaat pis-
teet, mutta työkokemusaika lasketaan ensim-
mäisestä hakukriteerit täyttävästä tutkinnosta 
lähtien. 
 
Katso tarkemmin http://www.uta.fi/ 
psykoterapeuttikoulutus/hakukelpoisuus.html 
 
Koulutukseen valittavien opiskelijoiden määrä 
riippuu pätevien ja soveltuvien opiskelijoiden 
määrästä. Vähimmäismäärä on 20 osallistu-
jaa. 
 
Kustannukset 
Koulutus on yliopistojen maksullista täyden-
nyskoulutusta, joka rahoitetaan kurssimak-
suin. Koulutuksen kokonaishinta on 23.520 
euroa. Maksu jakautuu kahdeksalle lukukau-
delle (à 2.940 euroa) ja laskutetaan kaksi ker-
taa vuodessa. Koulutuksen hinta sisältää teo-
ria- ja menetelmäopetuksen lisäksi myös 
työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian. 
 
Koulutus on AVL 39–40§:ssä tarkoitettu ar-
vonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisä-
tään arvonlisävero, jos arvonlisäverolaki tai 
sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusai-
kana.  
 
Tiedustelut 
Koulutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa  
suunnittelija Katri Saarinen, 050 437 2671, 
katri.saarinen@uta.fi; koulutuksen johtaja 
Lauri Parkkinen, 040 587 7473, lauri.parkki-
nen@kontingenssi.fi tai vastuuprofessori 
Martti T. Tuomisto, 050 351 8137, martti.tuo-
misto@uta.fi. 
 
 
 
 
 



 

 

 
KÄYTTÄYTYMISANALYYSI JA KOGNITII-
VINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA 
 
Mitä ovat käyttäytymisanalyysi ja kognitii-
vinen käyttäytymisterapia? 
 
Yleisesti ottaen käyttäytymisanalyysi on kog-
nitiivisen käyttäytymisterapian pohjana, mutta 
sitä voidaan myös pitää omana vaikuttamis- 
ja hoitomuotonaan, jolloin puhutaan sovelle-
tusta käyttäytymisanalyysista. Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia on psykoterapiamuoto, 
jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite-, 
asiakas- ja ongelmanratkaisukeskeinen toi-
minta. Se on myös aktiivista ja koulutukselli-
sesti suuntautunutta. Perustavaa laatua siinä 
on oletus, että inhimillinen käyttäytyminen 
laajimmassa merkityksessään on perimän ja 
ympäristön vuorovaikutukseen perustuva 
suhde, johon kuuluu ajatukset, tunteet, toi-
minta ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat jatku-
vassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä 
vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin 
kohde ja siihen vaikutetaan psykoterapiassa. 
Ihmistä hoidetaan sen vuoksi todella kokonai-
suutena. Samat perusperiaatteet selittävät 
sekä ihmisen itse että muiden havaitsemaa 
käyttäytymistä. Käyttäytymisanalyysin ja kog-
nitiivisen käyttäytymisterapian tarkoituksena 
on usein parantaa ihmisten itsehallintaa ja -
hoitoa antamalla ja opettamalla uusia val-
miuksia ja taitoja. Tämä voi sisältää esim. uu-
sien toimintatapojen omaksumisen (toimimi-
nen luottaen paremmin omaan itseen), uusien 
tunteen säätely- tai hyväksyntätapojen oppi-
misen (eläminen ilman jatkuvaa ahdistusta ja 
pelkoa tai masennusta), uusien ajattelutapo-
jen omaksumisen (myönteinen suhtautumi-
nen omaan itseen ja muihin ihmisiin) tai ter-
veysriskien ja sairauksien hoitotapojen omak-
sumisen ja hallinnan (kipujen vähentäminen, 
liikalihavuuden tai kohonneen verenpaineen 
hoito). 

 
Mitä ongelmia ja sairauksia voidaan hoi-
taa näillä menetelmillä? 
 
Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus 
on todettu sadoissa tieteellisissä tutkimuk-
sissa ja se on saavuttanut tunnustusta kaikki-
alla maailmassa erityisen tehokkaana ja tie-
teellisesti tutkittuna psykoterapiamuotona. 
Tällä hetkellä on olemassa käyttäytymistera-
peuttisia hoitomenetelmiä lähes kaikkiin psy-
kiatrisiin, neurologisiin ja terveyspsykologisiin 
ongelmiin ja häiriöihin ja monien ongelmien 
hoidossa nämä hoitomenetelmät on osoitettu 
parhaiksi psykologisiksi hoitomenetelmiksi. 
Alueita, joilla käyttäytymisanalyysin ja kogni-
tiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmät 
ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi, ovat 
esim. ahdistuneisuus-, pelko-, ja masennus-
ongelmat, syömis- ja unihäiriöt, oppimisvai-
keudet, seksuaaliset ja muut parisuhdeongel-
mat, huono itseluottamus, väärinkäyttöongel-
mat, skitsofrenia ja erityyppiset stressiongel-
mat ja yleiseen terveyteen liittyvät ongelmat 
sekä lapsuuteen ja kehitysvammaisuuteen 
liittyvät häiriöt. 
 
Verrattaessa kognitiivista käyttäytymistera-
piaa muihin psykoterapiamuotoihin sillä on ta-
vallisesti saatu parempia tuloksia kuin muilla. 
Millään alueella ne eivät ole olleet huonompia 
kuin muilla psykoterapiamenetelmillä. Eräs 
uusi hoitoalue on persoonallisuushäiriöt, joi-
den hoidossa kognitiivisella käyttäytymistera-
pialla on myös saatu hyviä tuloksia. Maailman 
laajimmassa ja perusteellisimmassa psykote-
rapiatutkimuksessa (Grawe ym. 1994) juuri 
kognitiivisen käyttäytymisterapian menetel-
mät saivat parhaat tulokset. Tämä saavutus 
perustuu suuresti siihen kokeelliseen ja tie-
teelliseen traditioon, johon tämä terapiamuoto 
perustuu. Huonoksi osoittautuneet menetel-
mät on yksinkertaisesti hylätty. 

 


