
Vuoden kestoisessa prosessikoulutuksessa paneudutaan parisuhteen 
syntymisen, säilymisen, kriisiytymisen ja päättymisen kysymyksiin sekä 
parisuhteen ongelmien hoitoon. Psykoanalyyttisen paripsykoterapian 
viitekehyksessä parisuhde nähdään puolisoiden yhteisenä luomuksena, jossa 
molemmat pyrkivät ratkaisemaan psyykkisen kasvunsa toteutumattomia tai 
aktivoituneita haasteita sekä saamaan tilaa omille tunteilleen, ajatuksilleen ja 
tarpeilleen. Hyvinvoiva parisuhde kannattelee molempia puolisoita. 
Parisuhteen kriiseissä kannatteleva suhde menetetään ja puoliso muuttuu 
mielessä oman kasvun ja kehityksen esteeksi. PariTilan korjautuessa puolisot 
kykenevät näkemään toisensa todellisempina sekä kummankin vaikutuksen 
toisiinsa ja parisuhteeseen.  

Koulutusohjelmassa yhdistyvät teoriaopetus, työ parien kanssa, 
kirjallisuuden lukeminen, luetun kirjallinen pohtiminen, oppimispäiväkirjan 
kirjoittaminen, erilaiset harjoitukset sekä oman parisuhdehistorian 
henkilökohtainen pohtiminen. Seminaarien antia integroidaan omaan 
työhön kirjallisilla pohdintatehtävillä. Keskusteluryhmissä ja kliinisessä 
seminaarissa osallistujat tuovat työnohjaukselliseen työskentelyyn omassa 
työssään heränneitä kysymyksiä.  

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisille, jotka työssään hoitavat ja kohtaavat pareja ja haluavat 
paremmin ymmärtää parisuhteen tiedostamatonta dynamiikkaa. Koulutus on 
laajuudeltaan 30op. Koulutuksen käytyään perhepsykoterapeutit saavat 
oikeuden tehdä Kela-korvattavaa paripsykoterapiaa. Yksilöpsykoterapeutit 
ja ryhmäpsykoterapeutit saavat lisävälineitä parisuhdedynamiikan ja 
erilaisten parisuhteiden ymmärtämiseen yksilö- ja ryhmämuotoisissa 
hoidossa.  
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PariTila VII ZOOM ETÄKOULUTUS 

PARISUHTEEN PSYKOANALYYTTINEN 
YMMÄRTÄMINEN JA HOITO 

TÄYDENNYSKOULUTUS PSYKOTERAPEUTEILLE 2023 
SUHTEESSA OY & HÄMEEN KESÄYLIOPISTO
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klo 9.00-16.00 

LUENTOJA 

RYHMÄ-
KESKUSTELUJA 

KLIINISET 
SEMINAARIT 

TYÖNOHJAUSTA 

RUNSAAT 
KOULUTUS-
MATERIAALIT 

LUETTAVAA 
KIRJALLISUUTTA 

KIRJALLISUUS-
REFLEKTIOT 

OPPIMIS-
PÄIVÄKIRJA 

  
PARISUHTEEN 

PSYKOANALYYTTINEN 
YMMÄRTÄMINEN JA 

HOITO 

1
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PUOLISOON 
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MIELEN JA RUUMIIN 

SEKSUAALISUUS 
YKSILÖN ELÄMÄSSÄ 
JA PARISUHTEESSA 
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18-19.1.2023 Ke-To 
Parisuhteen psykoanalyyttinen 
ymmärtäminen 
• Orientaatio koulutukseen  
• Paripsykoterapian historia ja kehitys  
• Psykoanalyyttisen paripsykoterapian 

keskeiset käsitteet  
• Parisuhde varhaisen kehityksen peilinä 

15-16.2.2023 Ke-To 
Parisuhteen kriisiytyminen 
• Yksilöityminen ja eriytyminen parisuhteessa  
• Parisuhde perheen eri kehitysvaiheissa 
• Parisuhteen psykodynamiikkaa  
• Kehitykselliset ja traumaattiset kriisit 

15–16.3.2023 Ke-To 
Parisuhteen psykoanalyyttinen hoito  
• PariTila parisuhteessa ja paripsykoterapiassa 
• Paripsykoterapian puitteet 
• Parin ja paripsykoterapeutin suhde 
• Paripsykoterapiaprosessi 
• Transferenssi ja vastatransferenssi 

12-13.4.2023 Ke-To 
Seksuaalisuus suhteen voimavarana  
• Seksuaalisuus psykoterapiassa 
• Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 
• Psykoseksuaalinen kehitys 
• Seksuaalisuus elämänkaaressa 

10-11.5.2023 Ke-To 
Parisuhteen erityiskysymyksiä I  
Lapsettomuus valintana ja kipuna 
Parista vanhemmiksi 
Ero pakona ja ratkaisuna 
Vanhemmuus eron jälkeen 
Parisuhde uusperheessä 

22-23.8.2023 Ti-Ke 
Parisuhteen erityiskysymyksiä II  
• Ulkopuoliset suhteet 
• Parisuhdeväkivalta 

• Riippuvuusongelmat 
• Parisuhde, vakava sairaus ja kuolema 

27-28.9.2023 Ke-To 
Parisuhteen erityiskysymyksiä III  
• Seksuaaliset häiriöt 
• Parisuhteen seksuaaliset ongelmat 
• Seksuaalinen kaltoinkohtelu 
• Psykoseksuaaliterapia 

22-23.11.2023 Ke-To 
Kliininen seminaari 
• Työnohjausta 
• Avoimeksi jääneitä kysymyksiä 
• Koulutuksen päätös 

Kouluttaja Sanna Aavaluoma 
on Suhteessa Oy:n terveydenhuollon 
palveluista vastaava johtaja ja toimii 
psykoterapeuttina, työnohjaajana ja 
kouluttajana. Sanna on myös tietokirjailija ja 
bloggaaja. Sannan pätevyydet: 

• Psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
• Psykodraamaohjaaja, Työnohjaaja 
• Perhepsykoterapeutti Vet  
• Integratiivinen paripsykoterapeutti Et  
• Psykoanalyyttisen paripsykoterapian             

4- vuotinen täydennyskoulutus 
• Psykoanalyyttisen paripsykoterapian 

kouluttaja  
• Psykoseksuaaliterapeutti (Tavistock 

Relationships)                     
• Kliininen seksologi 
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KOULUTUSOHJELMA



Aikataulut 
• Zoom-seminaareissa molemmat päivät klo 

9-16. 

Zoom + Moodle 
Koulutuksessa käytetään Zoom-yhteyttä, jossa 
ollaan reaaliaikaisesti ryhmänä läsnä. Kirjalliset 
tehtävät palautetaan kesäyliopiston Moodle-
oppimisalustalle. Osallistuminen edellyttää 
käytössä olevaa tietokonetta / tablettia ja 
vakaata verkkoyhteyttä.  

Kustannukset 
• Koulutuksen hintatiedot ja ilmoittautuminen 

Hämeen kesäyliopiston sivuilta  
• Hintaan sisältyy seminaariopetuksen lisäksi 

• Muistitikku runsaalla materiaalilla 
• Oppimispäiväkirja + kynä 
• Kirja: PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen 

ymmärtäminen ja hoito 
• Opiskelijat saavat alennuksen Suhteessa 

Elävät Kuvat -seminaariin.  

Blogit 
Kotisivultamme löydät Sannan blogit, joita 
lukemalla voi virittäytyä koulutuksen tunnelmiin.  

• Kirjoituksia SUHTEESSA olosta 
• SuhteelliSeksi 

Lisätietoa 
Mikäli sinulla on kysymyksiä, joihin et löydä 
vastausta kotisivuiltamme, ota yhteyttä 
sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelimitse.  
www.suhteessa.fi 
posti@suhteessa.fi 
041 518 1181 

Facebook 
Suhteessa Oy 
PariTila 
MuisTila 
Suhteessa Elävät Kuvat 

Instagram 
suhteessa.fi 
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KOULUTUKSEEN HAKU: 
Ilmoittaudu 2.1.2023 mennessä 

Ilmoittautumisen lisäksi kotisivuilla täytetään esitietolomake, jossa kerrot 
• itsestäsi ja työkokemuksestasi 
• ajatuksistasi parisuhteesta ja sen haasteista.

http://www.suhteessa.fi
mailto:posti@suhteessa.fi

