Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry
NEUROPSYKOTERAPIAN TÄYDENNYSKOULUTUS KUNTOUTUSTYÖTÄ TEKEVILLE NEUROPSYKOLOGEILLE /
tammikuu 2020 – toukokuu 2021
Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry järjestää kolmen lukukauden mittaisen neuropsykoterapian
täydennyskoulutuksen (1,5 v). Täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten ja nuorten kanssa
työskenteleville, mutta ei sulje pois lastenkaan kanssa työskenteleviä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa psykoterapeuttisia valmiuksia kuntoutustyötä tekeville
neuropsykologeille. Koulutuksessa perehdytään toimivan neuropsykoterapeuttisen kuntoutussuhteen
tekijöihin, siinä ilmeneviin säröihin ja niiden korjaamiseen, tietoisuuden, tunteiden ja kokemuksellisuuden
hyödyntämiseen kuntoutuksessa sekä neuropsykologiseen kuntoutukseen soveltuviin psykoterapian
menetelmiin. Lisäksi perehdytään kuntouttajana oman työskentelytavan havainnointiin.
Koulutus muodostuu luento-osuuksista, kirjalliseen materiaaliin perehtymisestä, itsetuntemusjaksosta ja
päättötyöstä. Koulutuksen prosessiluonteen vuoksi osallistujilta edellytetään sitoutumista koko ohjelmaan.
Koulutuksen aikana toteutuu yhteensä 15 lähiopetuspäivää, jotka sisältävät teoriaopetusta,
tapaustyönohjausta sekä tutor-työskentelynä ohjattua alan kirjallisuuteen perehtymistä. Seminaarit
toteutuvat pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Koulutus sisältää osallistumisen Suomen
Neuropsykoterapiayhdistys ry:n koulutuspäiville kerran lukukaudessa. Kouluttajina tulevat toimimaan
alansa kokeneet asiantuntijat. Koulutukseen kuuluvan itsetuntemusjakson aikana (3 päivää) perehdytään
kuntouttajan omiin vahvuuksiin ja neuropsykoterapeuttista työtä edistäviin tavoitteisiin.
Itsetuntemusjakson ensimmäinen osa toteutuu ensimmäisen lukukauden aikana ja toinen osa viimeisen
lukukauden aikana. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat laativat päättötyön tapausesimerkistä.
Hinta tulee määräytymään osallistujamäärän mukaan noin 1.000 – 1.500 €/lukukausi, joka maksetaan
kahdessa erässä. Koko koulutus maksaa noin 3.000 – 4.500 €.
Jäsenalennus Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen jäsenille on 10 %.
Koulutukseen valitaan 18 osallistujaa, jotka ovat neuropsykologian erikoispsykologeja, kliinisiä
neuropsykologeja tai ovat neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa, ja joilla on kokemusta
neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on minimissään 12.
Hakeminen: Koulutukseen haetaan 15.10.2019 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee
koulutus, työkokemus, asiakasryhmä sekä oma kiinnostus. Koulutuksen ohjausryhmä vastaa
opiskelijavalinnasta. Koulutukseen valituille ilmoitetaan 15.11.2019 mennessä. Hakemus osoitetaan:
neuropsykoterapia.koulutus@gmail.com.
Ohjausryhmä:
Mervi Ranta, neuropsykologian erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti
Ritva Laaksonen, neuropsykologian erikoispsykologi PsL, psykoterapeutti VET
Titta Ilvonen, neuropsykologian erikoispsykologi PsT, psykoterapeutti
Jaana Sarajuuri, neuropsykologian erikoispsykologi PsL, väitöskirjatutkija
Riitta Vartiainen, erikoispuheterapeutti, neurologiset häiriöt FL
Maarit Virta, neuropsykologian erikoispsykologi PsT, Dos, psykoterapeutti VET
Yhteydenotot ja kysymykset: neuropsykoterapia.koulutus@gmail.com
Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksen jäsenyyttä voi hakea toimittamalla vapaamuotoinen hakemus:

paula.hakkinen@hotmail.com. Sääntöjen mukaan jäsenyyden edellytyksenä on neuropsykoterapeuttinen
toimenkuva tai siihen liittyvä tieteellinen työskentely.
OHJELMARUNKO
Ensimmäinen lukukausi (kevät 2020)
Tammi –helmikuu 2020 (2 luentopäivää)
Psykoterapeuttinen ote neuropsykologisessa kuntoutuksessa:
mm. terapeuttisen vuorovaikutuksen perusta, kiintymyssuhteet, terapeuttinen
allianssi, terapeuttisen vuorovaikutuksen säröt ja niiden korjaaminen,
terapeuttinen tutkiminen
Maaliskuu 2020 (1 tutor-päivä)
Neuropsykoterapeuttinen kuntoutusote (kirjalliseen materiaaliin perehtyminen)
Huhtikuu 2020 Itsetuntemusjakso I (2 päivää)
Toukokuu 2020 (2 luentopäivää)
Psykoterapeuttisten työtapojen soveltaminen neuropsykoterapiassa: stressin
säätely ja tunteet osana neuropsykoterapiaa
Yhteinen koulutuspäivä Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n kanssa
Toinen lukukausi (syksy 2020)
Elokuu 2020 (2 luentopäivää)
Tietoisuus, tunteet ja kokemuksellisuus kuntoutuksessa
mm. metatieto ja sen merkitys kuntoutuksessa
Loka- marraskuu 2020 (1 tutor-päivä)
Tunteiden neuropsykologiaa (kirjalliseen materiaaliin perehtyminen)
Marras- joulukuu 2020 (2 luentopäivää)
Tietoisuus, tunteet ja kokemuksellisuus neurotieteissä.
Yhteinen koulutuspäivä Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n kanssa
Kolmas lukukausi (kevät 2021)
Tammikuu 2021 (2 luentopäivää)
Neuropsykologiseen kuntoutukseen liittyvät erityispiirteet erilaisissa
neurologisissa sairauksissa ja vammoissa
Maaliskuu 2021 (1 tutor-päivä)
(kirjalliseen materiaaliin perehtyminen)
Huhtikuu 2021: Itsetuntemusjakso II (1 päivä)
Toukokuu 2021 (2 luentopäivää)
Menetelmien kokoaminen ja saadut kokemukset neuropsykoterapeuttisista
työtavoista
Yhteinen koulutuspäivä Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n kanssa

