
RATKAISUKESKEINEN KRISTILLINEN TERAPEUTTI
-koulutus 80 op

Uudet kurssit alkavat!

Turku 14. - 15.1.2022
Vaasa 28. - 29.1.2022

RKT–kurssia koskeviin
kysymyksiin vastaavat:

Kti:n opintotoimisto
Opintosihteeri  
Laura Hartikainen
opintosihteeri@kristillinente-
rapiainstituutti.fi 
puh. 040 024 5368
Projektisihteeri Sonja Kuula,
projektisihteeri@kristillinente-
rapiainstituutti.fi, 
puh. 040 153 1250

Ratkaisukeskeinen kristillinen 
terapia perustuu kristilliseen 
ihmiskäsitykseen sekä ratkaisu-
keskeisen terapian periaatteisiin ja 
menetelmiin. Se on asiakaskeskeis-
tä, vuorovaikutteista, tulevaisuu-
teen suuntautuvaa ja voimavarais-
tavaa.
  Sen lähtökohtana on positiivisen 
tulevaisuuden näkökulman luo-
minen  ihmisen elämään ja hänen 
sosiaalisiin suhteisiinsa Luojan 
luomana, arvokkaana ja ainutlaa-
tuisena yksilönä sekä erilaisten 
yhteisöjen jäsenenä.

“Sain koulutuksesta uuden alun sekä 
omaan elämään, että terapiatyö-
höni. Sisäistin lähimmäisen uudella 
tavalla ja aloin ymmärtää parem-
min mistä terapiassa on kyse.”
Timo, RKT -terapeutti

“Koulutus antoi uudenlaisen näkö-
kulman tarkastella elämää: vaikeuk-
sista, kivuista ja kärsimyksestä voi 
tulla kompostoitua multaa oman 
elämän puutarhaan. Kaikella on 
aikansa, aikansa on varjolla ja levol-
la, mutta aikansa on myös kasvaa 
todellista valoa kohti ja kukoistaa!”
Marika, teologi



ryhmätyöskentelystä, muista 
välitehtävistä ja lopputyöstä.
   Koulutuksen lähijaksoissa 
toteutetaan tuntimäärään 
sisältyneenä ratkaisukeskei-
nen koulutusterapia (yhteensä 
40h).

Koulutuksen toteutus
Lähiopetus tapahtuu keski-
määrin kerran kuukaudessa 
kahtena päivänä. Opetus
alkaa ensimmäisenä päivänä 
klo 13 (8 x 45 min oppituntia) 
ja jatkuu seuraavana päivänä 
(8 x 45 min oppituntia).   Kum-
panakin kesänä on kesäkurssi, 
joka kestää viisi työpäivää (yht. 
40h).

Opetuskielet
Koulutus toteutetaan suurelta 
osin kaksikielisenä (suomi ja 
ruotsi). Suomi on pääopetus-
kieli, mutta keskeinen kirjal-
linen luentomateriaali on 
saatavilla myös ruotsiksi.  

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on 
antaa opiskelijalle tiedot ja tai-
dot terapiatyössä ja kristillisen 
auttamistyön alueella toimimi-
seen. Se antaa myös valmiu-
det toimia ratkaisukeskeisenä 
terapeuttina tai sielunhoitote-
rapeuttina. 

Kohderyhmät
 • ratkaisukeskeisestä työs-
kentelytavasta kiinnostuneet 
ammattilaiset esim. sosiaali- ja 
terveydenhoitoalalla tai ope-
tuksen ja kasvatuksen parissa
• seurakunnissa tai hengellisis-
sä yhteisöissä  toimivat työnte-
kijät ja maallikot
• henkilöt, jotka tarvitsevat 
täydentävää koulutusta sielun-
hoitoterapian alalla
• he, jotka tarvitsevat valmista-
via opintoja ennen psykotera-
piakoulutukseen hakeutumista

Koulutuksen laajuus ja kesto
Kaksivuotinen koulutus käsit-
tää 80 op monimuoto-opiske-
lua, josta lähiopetusta 400 h, 
asiakastyöharjoittelua 160 h, 
omaa terapiaa/työnohjausta/
koulutuskonsultaatiota opiske-
lijan oman valinnan mukaan 50 
h. Muu osa opinnoista koostuu 
kirjallisuustehtävistä, pien-

Vapaamuotoiset
hakemukset, joihin on
liitetty CV, voi toimittaa 
sähköpostilla osoitteeseen 
opintosihteeri@kristillinen-
terapiainstituutti.fi

Opetuksen keskeisiä 
aihe-alueita:
• Terapiatyön perusteet
• Terapiatyö jälkikristillisessä 
  yhteiskunnassa
• Ratkaisukeskeinen terapiatyö ja
  -menetelmät eri ammateissa
• Dialogisuus asiakastyössä
• Kristillinen arvoperusta 
  terapiatyössä
• Sielunhoitoterapia
• Psykoterapeuttiset valmiudet
• Mielenterveys ja sen 
  ongelmakohdat
• Seksuaalisuus, avioliitto ja perhe
• Elämäntarina- ja sukupuu-
  työskentely
• Riippuvuudet
• Eri kulttuuritaustaisten 
  kohtaaminen
• Lopputyöseminaari

Pienryhmätoiminta ja asiakas-
työskentely tehdään kunkin 
opiskelijan omalla äidinkielellä.

Yhteiskristillinen viitekehys
Koulutus on yhteiskristillinen ja 
perustuu klassiseen kristinus-
koon. Koulutuksessa jokaisella 
opiskelijalla on oikeus oman 
kirkkokuntansa tai seurakun-
tansa mukaisiin opillisiin tai 
hengellisiin painotukseensa.

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta on 4.800 
euroa (sis. alv 24%), joka mak-
setaan 185 euron kuukausieris-
sä. Opiskelija maksaa itse ruoan 
ja mahdollisen majoituksen. 
Etäjaksoilla toteutettava oma 
terapia/työnohjaus/koulu-
tuskonsultaatio toteutetaan 
opiskelijan omien tarpeiden 
mukaan ja opiskelijan kustan-
tamana.  Terapia voi olla mak-
sullista psykoterapiaa, työnoh-
jausta tai sielunhoitoterapiaa. 
Se voi olla myös ammatillista 
koulutuskonsultaatiota riit-
tävän koulutuksen ja amma-
tillisen pätevyyden omaavan 
henkilön toteuttamana.

Kristillinen
Terapiainstituutti

www.kristillinenterapia.fi


